ANEXO III
MODELO DE PROTOCOLO

Primeiro Outorgante: F……….….., em representação do Município de Guimarães, na qualidade
de Presidente da respectiva Câmara Municipal, pessoa colectiva nº 505 948 605, com sede no
Largo Cónego José Maria Gomes, desta cidade, adiante designada apenas por MUNICÍPIO;
Segundo Outorgante: F………………, em representação de (entidade a apoiar), na qualidade de…,
pessoa colectiva nº…, com sede em…, adiante designada abreviadamente por ENTIDADE.
Entre ambos os outorgantes é celebrado o presente Protocolo, que se rege pelo disposto no
REGULAMENTO DE APOIO ÀS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL e pelas cláusulas
seguintes:
Cláusula 1ª
Objecto
O presente Protocolo tem por objecto o incentivo e a cooperação financeira entre os
representados de ambos os outorgantes, no âmbito específico do apoio destinado a … (indicar
acção, programa, investimento), a realizar no Município de Guimarães.

Cláusula 2ª
Período de vigência do Protocolo
Sem prejuízo do disposto na cláusula 6ª, o período de vigência deste Protocolo decorre desde a
data

da

sua

assinatura

até

(possível

referência

ao

período

de

decurso

da

acção/programa/investimento).

Cláusula 3ª
Comparticipação
1. O MUNICÍPIO compromete-se a prestar apoio à ENTIDADE, através da atribuição de…
(referir tipo de apoio, no caso de financeiro indicar o montante, no caso de não financeiro indicar
os bens e serviços), para prossecução do objecto definido na Cláusula 1ª.
2. (Quando aplicável) A verba referida no número anterior será libertada… (indicar como é paga a
verba, se vai ser em prestações, podendo, caso se justifique, ser anexado um cronograma
financeiro, bem como que documentos devem ser apresentados para comprovar a realização da
actividade ou da despesa).

Cláusula 4ª
Contrapartidas ao subsídio concedido
Da atribuição do subsídio referido na Cláusula 3ª decorrem as seguintes contrapartidas, a prestar
pela ENTIDADE:
(Enunciar as contrapartidas, caso existam)

Cláusula 5ª
Colaboração entre as partes
A ENTIDADE compromete-se a assegurar uma estreita colaboração com o MUNICÍPIO, com
vista ao mais correcto acompanhamento e execução deste Protocolo e, em especial, a assegurar

princípios

de

boa

gestão,

tendo

em

conta

o

custo/benefício

de

(indicar

a

acção/programa/investimento).

Cláusula 6ª
Acompanhamento e controlo do Protocolo
O acompanhamento e controlo deste Protocolo são feitos pelo MUNICÍPIO, assistindo-lhe o
direito de, por si ou por terceiros, fiscalizar a sua execução.

Cláusula 7ª
Revisão do Protocolo
Qualquer alteração ou adaptação ao presente Protocolo carece de prévio acordo do MUNICÍPIO,
a prestar por escrito.

Cláusula 8ª
Incumprimento e rescisão do Protocolo
A falta de cumprimento do presente Protocolo ou o desvio dos seus objectivos por parte da
ENTIDADE constitui justa causa de rescisão, podendo implicar, consoante o tipo de apoio, a
devolução ao MUNICÍPIO dos montantes recebidos ao abrigo deste Protocolo ou o pagamento
de uma indemnização por danos causados resultantes de utilização indevida dos bens cedidos e
bem assim a recusa de satisfação de pedidos ulteriores.

