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Ordem do dia Ata n.º 26 

Ponto n.º 03 2022.12.02 

 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE 

COMUNICAÇÕES PARA A LOJA DO CIDADÃO DE FELGUEIRAS | AMA – 

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - Presente a minuta do 

protocolo de colaboração entre a AMA – Agência para a Modernização Administrativa e 

o Município de Felgueiras, para a disponibilização de comunicações para a Loja do 

Cidadão de Felgueiras, em anexo.-----------------------------------------------------------------  

Deliberação – A Câmara Municipal delibera aprovar a minuta do Protocolo de 

Colaboração a celebrar entre a AMA – Agência para a Modernização Administrativa e o 

Município de Felgueiras. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. -------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE COMUNICAÇÕES PARA A 

LOJA DE CIDADÃO DE FELGUEIRAS 

 

ENTRE 

A AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA I.P., adiante designada como AMA, 

pessoa coletiva nº 508 184 509, com sede na Rua de Santa Marta, n.º 55, 1150 – 294, em 

Lisboa, neste ato representado por João Paulo Salazar Dias, qualidade de Presidente do 

Conselho Diretivo, com poderes para o ato; 

e, 

O MUNICÍPIO DE   FELGUEIRAS, adiante designado por MUNICÍPIO, pessoa coletiva de direito 

público nº 501 091 823, com sede na Praça da República, 4610 – 116, em Felgueiras, neste ato 

representado por Nuno Fonseca, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 

Felgueiras, com poderes para o ato; 

Considerando que: 

A) Em 10 de dezembro de 2020, o MUNICÍPIO e a AMA celebraram um Protocolo a definir os 

termos e condições da instalação e gestão da Loja de Cidadão de Felgueiras, cujos 

considerandos são aplicáveis ao presente Protocolo; 

B) No mencionado Protocolo ficou estabelecida, na alínea f) do n.º 2 da Cláusula 15.ª, a 

obrigação do MUNICÍPIO fornecer a infraestrutura passiva, ativa e circuito de 

comunicação de voz e dados para o funcionamento da Loja de Cidadão de Felgueiras; 

C) Contudo, nas interações entre as partes para a instalação da Loja de Cidadão Felgueiras, 

verificou-se que seria mais vantajoso, tanto para a celeridade do processo de instalação 

como para a economia, eficiência e eficácia do processo de gestão, que a comunicação 

fixa de voz e dados, para uso exclusivo dos serviços de filas de espera e do Espaço Cidadão, 

fosse disponibilizada pela AMA; 

D) O MUNICIPIO assume a obrigação de reembolsar a AMA dos custos em que incorra, para 

cumprimento da alínea g) do n.º 2 Cláusula 15.ª do Protocolo mencionado no 

Considerando A); 
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É de boa-fé reciprocamente acordado e celebrado o presente Protocolo, do qual os 

Considerandos supra fazem parte integrante e que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA 1.ª 

(Objeto) 

1. Nos termos e condições previstas no presente protocolo a AMA disponibiliza ao MUNICÍPIO 

a infraestrutura de circuito de comunicações fixas de voz e dados para uso exclusivo do serviço 

de filas de espera, e da comunicação digital e da Loja de Cidadão de Felgueiras. 

2. As especificações e condições técnicas de disponibilização de comunicações encontram-se 

devidamente discriminadas no Anexo I do presente Protocolo e do qual faz parte integrante. 

 

CLÁUSULA 2.ª 

(Vigência) 

O presente protocolo produz efeitos em 19 de dezembro de 2022 e mantém-se enquanto 

durar o funcionamento da Loja de Cidadão de Felgueiras. 

 

CLÁUSULA 3.ª 

(Obrigações da AMA) 

1. No âmbito do presente protocolo, conforme Anexo I, a AMA obriga-se a: 

a) Disponibilizar, ao MUNICÍPIO, comunicações fixas de voz e dados, de acordo com as 

especificações e condições devidamente discriminadas no Anexo I do presente Protocolo; 

b) Manter o sigilo e a confidencialidade da informação, bem como de quaisquer dados e 

conhecimentos específicos, de qualquer natureza, a que tenha acesso no âmbito da execução 

do presente protocolo; 

c) Informar previamente o MUNICÍPIO de qualquer alteração das especificações e condições 

de disponibilização de comunicações fixas de voz e dados e serviço móvel terrestre incluindo 

sobre as resultantes do contrato com o operador de comunicações; 

d) Prestar toda a colaboração e informação que o MUNICÍPIO venha a solicitar no âmbito do 

cumprimento das obrigações a que se encontra vinculada. 

2. Para efeitos do cumprimento da alínea c), do n.º 1, a AMA deve informar o MUNICIPÍO das 

alterações dos preços unitários mensais, quando se verifiquem. 
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CLÁUSULA 4.ª 

(Obrigações do MUNICÍPIO) 

No âmbito do presente protocolo o MUNICÍPIO obriga-se a: 

a) Adquirir os equipamentos com vista às comunicações da Loja, de acordo com as 

orientações e requisitos definidos pela AMA; 

b) Não exceder o âmbito e as condições de utilização de comunicações, estabelecidas no 

presente protocolo; 

c) Reembolsar a AMA dos custos em que esta incorra, nos termos do presente protocolo; 

d) Proceder à reparação ou substituição de equipamento de comunicações, em caso de 

avaria não coberta pela garantia; 

e) Nomear um funcionário para efeitos de interlocução e articulação técnica com a AMA; 

f) Manter o sigilo e a confidencialidade da informação, bem como de quaisquer dados e 

conhecimentos específicos, de qualquer natureza, a que tenha acesso no âmbito da 

execução do presente protocolo; 

g) Comunicar previamente à AMA quaisquer alterações suscetíveis de afetar as 

especificações e condições de disponibilização de comunicações, constantes do Anexo 

I; 

h) Prestar toda a colaboração e informação que a AMA venha a solicitar no âmbito do 

cumprimento das obrigações a que se encontra vinculada. 

 

CLÁUSULA 5.ª 

(Ressarcimento de encargos) 

1. Pela disponibilização de comunicações, o MUNICÍPIO deve reembolsar a AMA dos custos 

em que esta incorra com o operador de comunicações, atualmente no valor de 22,50€ por 

mês, a que acresce o valor de 15% para cobertura do custo que a AMA tem com a gestão e 

manutenção do circuito, e o IVA suportado.  

2. As quantias devidas nos termos do presente artigo devem ser pagas no prazo de 30 (trinta) 

dias após a receção das respetivas faturas, a qual será emitida semestralmente. 

3. Em caso de atraso no pagamento serão devidos juros de mora, à taxa supletiva legal. 

4. Os valores a reembolsar à AMA serão alterados em função das alterações de contrato com 

o operador de comunicações, conforme n.º 2 da Clausula 3.ª. 
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CLÁUSULA 6.ª 

(Confidencialidade) 

1. Cada um dos signatários reconhece a natureza confidencial e obriga-se a manter sigilo de 

toda a informação respeitante à disponibilização de suporte informático e de comunicações, 

bem como a quaisquer dados e conhecimento específico, de qualquer natureza, do outro 

signatário, de que, por virtude do protocolo, tome conhecimento e que não seja, nem se 

destine, a conhecimento público. 

2. Salvo autorização expressa em contrário do outro signatário, cada um dos signatários 

obriga-se a: 

a) Só utilizar a referida informação nos termos previstos e para os fins decorrentes do presente 

protocolo; 

b) Não ceder, não partilhar e não permitir a duplicação, uso ou divulgação da referida 

informação, no todo ou em parte, a terceiros. 

3. A obrigação de confidencialidade é extensiva às entidades com quem as signatárias venham 

a estabelecer parcerias e mantém-se mesmo após a vigência do presente protocolo, 

independentemente da causa da sua cessação. 

4. Em caso de ser necessária a divulgação de informação confidencial, para cumprimento de 

decisão judicial ou administrativa definitiva emanada de órgão competente para o efeito, os 

signatários obrigam-se a concertarem previamente as respetivas posições e a desenvolverem 

os seus melhores esforços com vista a evitar ou limitar a revelação da Informação 

Confidencial, nomeadamente pela prática conjunta das diligências adequadas à proteção dos 

respetivos interesses e a fazer acompanhar essa divulgação da indicação de que se trata de 

Informação Confidencial pertencente a terceiro reveladora de segredo comercial ou industrial 

ou de segredo relativo a direitos de propriedade intelectual e/ou industrial e afins. 

 

CLÁUSULA 7.ª 

(Comunicações entre as partes) 

1. Toda e qualquer comunicação, no âmbito deste protocolo, que o MUNICÍPIO dirigir à AMA 

será endereçada para epp@ama.pt. 

2. Toda e qualquer comunicação, no âmbito deste protocolo, que a AMA dirigir ao MUNICÍPIO, 

será endereçada para ________. 
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CLÁUSULA 8.ª 

(Modificação do Protocolo) 

1. O presente protocolo pode ser objeto de modificação, por motivos devidamente 

justificados, sob a forma de aditamento escrito a ser assinado pelos signatários. 

2. Salvaguarda-se do disposto no número anterior a alteração da Cláusula Sétima do presente 

protocolo e dos valores a reembolsar à AMA, que podem ser alterados por simples troca de 

comunicação escrita entre as partes. 

 

 

 

 

Pelos signatários foi declarado que aceitam o presente protocolo com todas as suas cláusulas, 

condições e obrigações, de que tomaram inteiro conhecimento e a cujo cumprimento se 

obrigam. 

 

O presente protocolo foi escrito em 6 páginas, e é assinado por certificado de assinatura digital 

qualificada. 

 

Feito e assinado em Lisboa, a 7 de novembro de 2022, num único exemplar. 

 

Pela AMA 

 

Pelo MUNICÍPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos: 

Anexo I – Especificações e condições de disponibilização de comunicações fixas de voz e dados 
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DE DISPONIBILIZAÇÃO DE COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ E DADOS 

 

 

1 Serviços 

Nos subpontos seguintes descrevem-se os serviços a fornecer pela AMA. 

 

1.1  Circuitos de Dados 

O quadro abaixo identifica os circuitos de dados a fornecer: 

Local Morada 
Coordenadas 

GPS 

Loja de 

Cidadão 

de 

Felgueiras 

Mercado Municipal de Felgueiras 

Rua Leonor Rosa da Silva 

461-195 Felgueiras 

Lat. 41.364577 

Long. -8.197411 

 

 

O serviço a fornecer inclui: 

• Monitorização da disponibilidade (SLA); 

• Acompanhamento de pedidos de serviço e incidentes; 

• Acesso ao serviço de filas de espera. 

• Acesso aos periféricos de comunicação digital. 

 



2022/11/28     RESOLUÇÃO N.º 3/2022 (8 DE ABRIL DE 2022)       amadeu  
                      MAPA I                      
             INFORMAÇÃO DE CABIMENTO              

                                                  

ENTIDADE : MUNICIPIO DE FELGUEIRAS (subsetor da Administração Local) NIF 501091823                                               

Número sequencial de cabimento :  2022 / 2106      Data do registo (1) : 2022/11/28

Observações do Documento :
                                                                                                                                 

Fontes de Financiamento : Outras Fontes :
 Receitas gerais                (€)       (%)  Contração de Empréstimos                (€)       (%)
X Receitas próprias       25.208,50 (€) 100.00 (%)  Tranferências no âmbito das Adm. Públicas                (€)       (%)
 Financiamento da UE                (€)       (%)  Outras: Identificação ___________________                (€)       (%)

Classe 0 ORÇAMENTO DO ANO 2022
Classificação Orgânica : 0102  CAMARA MUNICIPAL                                                                                
Classificação Funcional : 010201    01      PLANEAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DECISÃO                                                 

PLANEAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DECISÃO                                                                     
Classificação Económica : 040701      INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                                                          

INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                                                                       
N.º Rubrica do Plano : 2020 A 2     

ITEM DESCRITIVO VALORES (€)

Ano Corrente      2023          2024          2025       Seguintes   

1 Orçamento inicial      40.000,00      40.280,00      40.561,96      40.845,89      82.551,54
2 Reforços e créditos especiais/anulações     -14.791,50                                                         
3 = 1+2 Dotação corrigida      25.208,50      40.280,00      40.561,96      40.845,89      82.551,54
4 Cativos/descativos
5 Cabimentos registados                         24.281,20                                                         
6 = 3-(4+5) Dotação disponível         927,30      40.280,00      40.561,96      40.845,89      82.551,54
7 Cabimento relativo à despesa em análise          381,92                                                         
8 = 6-7 Saldo Residual         545,38      40.280,00      40.561,96      40.845,89      82.551,54

(1) Data do registo do cabimento relativo à despesa em análise no sistema informático de apoio à execução orçamental             
Data: 2022/11/28 Número de lançamento no diário do orçamento: 59453   

Outras Observações :
Proposta de Cabimento n.º 2022/2106                                                                                             
PROTOCOLO COM A AMA - LOJA DO CIDADÃO                                                                                           

DECLARO QUE A INFORMAÇÃO PRESTADA COINCIDE COM OS MAPAS DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.

Identificação do Declarante:
Nome CONTABILIDADE                                     
Cargo / função DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA                      
Data ______ / ______ / ______

______________________________________________________________________
(assinatura)
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