
MUNICÍPIO DE POMBAL

ACORDO DE EXECUÇAO

Considerando que:

- Pot fotça da entada em vigor dr I:i n." 75/2013, dt í2 fu setenbm, vetifrcou-se

uma ampüação do leque de competências das Juntas de Fteguesia, designadamente no que

tespeita à promoção e execu$o de proietos de intervenção comuniária e iniciativas de

açào social; emissão de patecer sobre a denominação das ruas e PÍâçâs das localidades e

povoações; gestão e manutençào de eqúpamentos desportivos de âmbito local; conserva-

ção e ptomoção de reparação de chafarizes e fontanátios; colocação e manutenção de pla-

cas toponímicas; conservaçào e teparação de sinalização vertical nào iluminada instalada

nas vias municipais; manutenção e conservação de pavimentos pedonais; bem como às

competêÍlciâs de controlo prévio, como sucede no caso dos ammadotes de automóveis,

da venda ambulante de lotarias ou das atividades ruidosas de catáter ternporíÀo ({r. attigt

t 6");

- O legisladot, ciente da ampliação de competências operada, teforçou as teceitas a

atribuir às Freguesias, como seja, a tín:lo de exemplo, r tfetaçào do produto da teceita do

IMI sobre prédios ústicos e a participação no valor de 7 oh da teceita do IMI sobre ptédios

urbanos, conforme resulta do disposto nt alína a) do atíigo 2)'d^ Iri n." 73/201), de )

setembm;

- O novo Regine Jddin das Atarq as L.orais, ínsito to Anexo I dz l-.ei t." 75 /20í ), de

í2 de setembm, introduziu uma noyâ figuta que se consubstancia na delegação legal de com-

petências das Câmaras Municipais nas Juntas de Fteguesia, plasmzda to anigo 1 )2";

- Em face disso, a par da manutenção da possibilidade do tecutso à Egura getal do

contrato de delegaçào de competências, Passâram a ser considemdas delegadas nas Juntas

divetsas competências, sendo necessária a celebração de um acordo de execução, nos ter-

rros do artigo 133'; pata que a delegação possa produzir efeitos;

- Atento o histótico já eústente no concelho de Pombal, nomeadamente no que

conceme à delegação de competências dt Càmzra Municipal nas Juntas de Fteguesia, se

conclüu que a solução mais adequada, eãciente e eficaz ê a de que as competências discri-

minadas no presente instrumento venham a ser exercidas pelâs Juntâs de Freguesia e

Uniões de Freguesias do concelho;
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- Para permiú o cabal exercício das competências delegadas, é pretensão do Muni-

cípio de Pombal disponibi.lizat às Freguesias os recutsos, financeiros e humanos, ajúzados

como sendo adequados ao desempenho das târ€fâs de intcresse coletivo;

- O escopo subjacente à delegaçào é, nos termos da lei (n.' ) do artigo 115), o de

gâÍanú o não âumeÍrto da despesa, o âumento da eficiêncâ da gestâo dos recutsos, bem

como os ganhos de efrcâcia! e, a par disso, PÍomovet a coesão sociâI, â âproximâção das

decisões dos cidadãos, a melhoria da quaüdade dos serviços ptestados às populaçôes e a

rzclor,alizaçào de recursos disponiveis;

- A concreúação da delegação de competências foi efetuada na esttita observância

dos princípios da igualdade e da nâo discriminação teferidos nas alíneas a) e b) do artigo

121.", *endetdo a critérios telacionados corr, a carateàzação geogtâfrca, demográfica, eco-

nómica e social de todas as freguesias abrangidas, e, por ultimo, que

- Cabe às câmaras municipais, por força do disposto na alínea /) do n." I do mesmo

artigo )).', discuü e prepâtâr com as juntas de freguesia acordos de execução das compe-

tências que lhe forem delegadas ao abrigo do disposto to artigo I )2." do refertdo diploma

legal,

Entre:

A C,,íMAv4 MUNICIPAL DE lnMBAI. na qualidade de órgão executivo do

Município de Pombal, Pessoa Coletiva de Direito PúbLico número 506 334 562, com sede

no Largo do Cardal 3100-440 Pombal, com o endereço ele:rontco gera@an-ponbal.pt, orz^

representada pelo Senhor Ptesidente, Dr. Diogo Âlves Mateus, no uso das comPetêncàs

previstas nâs âlíneâs a) e c) do n.o 1 e u alínea J) do n." 2 do aríigo )5." ü bi n.' 75/201), de

í 2 de setembm de ora em diante designada apenas por Primeira Outotgante, e

A JUNTA DE P-REGUESIA DA REDINÍIA, Pessoa Coletiva de Direito Público

número 507 608 312, com sede na Praça Engenheiro Guilherme Santos, n" 26,3105-337

Redinha, endereço eletr:ôntco jtmta.rcdiúa@saPo.Pt,leste âto lepresentada pelo Senhor Pte

sidente Catlos Manuel fubeiro Rosâ Clemente, no uso das competências ptewisas nas alí-

neas a) e g) do n." 1 do artigo 18.'da Lei t! 75/2013, de 12 de setembÍo, de ota em diante

designada apenas por Segunda Outotgante
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- 
[ çslsbt2de o presente âcordo de execuçào, que se rcgerá pelas cláusulas scguin-

TÍTULO I

DO OBJETO DO ACORDO DE EXECUÇAO

CAPÍTULO I
Obieto

Cláusula 1.'

Obicto

l. O ptesente acotdo de execução tem Por ob,eto t conctetizaçío dos termos em

que se deverá processâr â delegaçâo naJunta de Freguesia da Redinha das seguintes compe-

tências municipais:

a) Gestâo e manutenção de espaços verdes;

b) Limpeza das vias e espâços públicos, satgetâs e sumidouros;

c) Mantet, Íepa;tàÍ e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público,

com exceção daquele que seja objeto de concessão;

d) Âssegurar a tetlizaçào de pequenas reparações nos estabelecimentos de educâçào

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e promover a manutenção dos seus espa-

ços envolventes;

2. Âs competências de gestão e manutençâo de feiras e mercados, nomeadamente

Feira Semanal, Feira do Castelo (Feiras dos 14), Feira de Gado do Casal Femão João e

Mercado Municipal, bem como as que respeitem ao contolo prévio, rea,liza,çào de vistodas

e fiscalização municipais, nos domínios a que alude nrs alíneas a) a h) do 4." 2 do aríigo I )2"

do Anexo I dz l-.ei n." 75 / 201 ), de 12 de selembm, permânecerào na esfeta da Câmara Munici-

pal, em virtude de se considerar que, a concreúaçào da delegaçào, nào asseguraria o cabal

preenchimento dos teqúsitos constantes do n.' 3 do anigo I 1 5"-

TÍTULO II
DA CONCRETTZAçLO DÀ DELEGAÇÃO Oe COMPETÊNCrÀS

&'Ú

tes:
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CAPÍTULO I
Gestão e manuteoção de espaços vetdes

Clíusula 2,"

Espaços vetdes

Constituem parte integlânte do domínio municipal, múltiplos espaços verdes muni-

cipais, de difetentes dimensões e caracteísdcas, de livte acesso público, cuja gestão e

manutenção constituem obieto do presente acordo de execuçào.

Cláusula 3."

Gestão c manuteação

1. Â gestão e manutenção dos espaços vetdes existentes compteendem, nomeada-

mente, a conservtçã,o, zttaLttlo e limpeza de espaços vetdes aiardinados municipais.

2. O exercício das competências delegadas consubstânciâi-se-á pela ptática de todos

os atos necessários à prossecuçào do interesse púbüco, tendo como esteio ctitétios associa-

dos à dimensão da área vetde a tÍ tàí, à tipologra dos espaços e ao desgaste â que os mes-

mos estão suieitos.

CAPÍTULOil

Limpeza das uias e espaços púbücos, sarietas e sumidoums

Cláusula 4."

Gestâo, consewação e limpeza dc uias, espaços púbücos, sar/etas e sumidoutos

1. À limpeza das vias, espaços públicos, sarietas e sumidoutos, compteende,

nomeadamente, a varredura e lavaçm, manual ou mecânica, das vias, valetas, calçadas'

passeios, ptaças, largos e outlos espaços púbücos, bem como a desobstrução e limpeza de

sa{etas, passagens hidtáuücas e sumidoutos.

2. Consideram-se exclúdas do âmbito da delegação de competências:

a). A limpeza das vias constantes do elenco que integra o Anexo I zo Presente âcor-

do, bem como das respetivas l'aletâs, sârietas, pâssagens }rrdráulicas c sumidoutos;

b). Reparação de vias e passeios que haiam sido destruídos por obras municipais, os

úoços dc ârruâmentos (incluindo passeios) de urbanizaçôes arnda não recebidas pelo

N{unicípio e, bcm assim, as teparaçôcs decorrentes de obras realizadas por concessionários;
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3. Sem prejuízo do disposto na alinet a) do n." 2, a ll,rrtpez.a, dos passeios das vias a

que se tefete o Anexo I constiairá responsabüdade da Segunda Outorgante.

CAPÍTULO ilI
Maoutenção, tepatagão e substituição do mobiüário utbano

Cláusula 5.'

Mobiliátio utbaao

Constituem parte integÍante do domínio municipal, diverso mobiliário utbano ins-

talado no espaço púbüco, de diferentes dimensões e catacterísdcas, cuia manutençào, repa-

ração e substituição constituem obieto do ptesente acordo de delegaçào de competências,

designadamente abrigos de passageiros (rli.r/.<), do *" 1 do aiigl í6), caixotes de resíduos

sólidos urbanos, papeleiras, bancos, mesas, chtfanzes (lÍr. ol. 
"), 

do n.' I do artigo 16),

bebedouros, cicloparques, floteiras, grâdeâmentos, patquímetros, painéis informauvos,

mupis e eqüpamentos afetos a patques de merendas.

Cláusula 6.'

Met uteoção, teparação e substiadção do mobiliário ubaao

1. Âs intervenções no mobiliário utbano referido no artigo antedor compreendem:

a) A manutençào do mobiliário existente através da sua limpeza e demais procedi-

mentos que se afigurem adequados;

á) Pequenas obras de teparaçào e conservação do mobiliário, com prioridade para

pinturas, limpezas e substituição de peças partidas e/ou daniÊcadas;

2. O exercicio da delegação de competências é constituído pela prática de todos os

atos necessários à prossecução do interesse público, tendo presente o mobiliário em causa,

a tipologia dos equipamentos e o desgaste e utilização a que os mesmos estão su)eitos.

CAPÍTULOÜ
Repatações oos estabelecimentos de educação e

manutenção de espaços envolventes

Cláusula 7.'

Estabclecirnentos de educagão pté-escolat e do pimeito ciclo do ensino básico

&'Ü
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O N{unicípio de Pombal, na ârea da circunscriçào tcffitorial da Junta de Freguesia

da Rcdinha é proprietáno e legítirno possuidor do scguinte estabelecimento de educaçà<>

pré-escolar c do primeio ciclo do ensino básico:

- Cento F,scolar da Redinha

Cláusula 8.'

Repatações

1. Âs repatações a efetuar nos estabelecimentos de educâçào referidos no ârtigo

anterior compreendem:

a) Pequenas obras de repztação e conservaçào dos estabelecimentos escolâles, com

prioridade pata,limpeza de telhados e substituição de telhas partidas e/ou danificadas, bem

como limpeza de caleiras e algetozes;

b) F.epa;taçào de eqúpamentos;

2. As tepatações a que se alude nas alíneas do número anterior integram, em esPe-

cial, as elencadas no Anexo Il ao presente acordo de execução, que dele faz parte integtante.

Cláusula 9."

Manutcação de espaços eavolvcntes

A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação referidos

rta Clátrs a 8.'compreende a lirrrrpeza, manutençào e conservaçào dos espaços de iogo c

recteio, bcm como dos demais logradouros escolates.

TÍTULO III
DOS RECURSOS

CAPÍTULO I
Recursos Financeitos

Cláusula 10.'

Recursos Fiaaoceitos

1. Os tecursos financeiros destinados ao cumprimcnto do acordo de execução por

pârte da Segunda Outorgânte coffesPondcrào à atribúção, em cada ano, de importância

cotrespondente a 409/o do valor da comparticipaçào do fiundo de liinanciamento das Ftc-

guesias, nos termos da Lci do Otçamento de Flstado cm vigot'
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2. Â importância a que se refere o número anterior será transferida para a Segunda

Outorgante em tanches trimestais, a tet lugar nos meses de Janeiro, Àbril, Julho e Outu

bro.

3. Considerar-se-ão tefotçados os reclrÍsos Enanceiros da Segunda Outorgznte com

o produto da teceita do I.M.I. sobre prédios rústicos e de uma participação no valor de 1 7o

da receita do I.M.I. sobre ptédios urbanos, nos termos do disposto na alínea a) do afiigo 21"

dz bi n.' 7 ) / 201 ), de 3 serenbm.

CAPÍTULO il
Recusos lfumanos

Cláusula 11."

Recursos ltunaaos

1. Para concretiz açáo da delegzçào de competêncàs a Primeira Outorgante proce-

derá à afetrção de dois trabalhadotes (cfr. mâpa que se segue), com a categotia de assistente

operacional, pffâ exeÍcer funções no âmbito do Presente acotdo de execução, em regime

de permanência, e sob otdem e direção da Segunda OutoÍgante.

2. Os tecursos humanos afetos à Segunda Outorgânte nos temos do número um,

permanecetão no mapâ de pessoal da Primeira Outorgante, sem pte)uízo da Segunda

Outorgznte se comptometet a diligenciar pela alteração do respetivo mapa de pessoal, pot

forma a viabilizar o provimento de, pelo menos, um trabalhadot, com a categoria de assis-

tente operacional duÍânte o decurso do presente fivrndato.

3. Â Primeira Outorgante ptestatá o apoio técnico necessário de que a Segunda

Outorgante venha eventualmente a carecer para ptovidenciar pela alteração do respetivo

mapa de pessoal.

Mapa Relativo aos Recurcos Humaoos a Dispoaibiliza4/SupoítaÍ Pelo Pirneito Outotgarrte

Freguesia N." Trab. Freguesia N." Trab. Freguesia N." Trab.

,\biut 2 trÍeitinhas U. F. SS. SL. À .1

.rrlmagreira 3 Pelariga Yermoil 3

Cartiço 3 Pombal 2 Vila Cà 2

Camide 2 Redinha

I-ouriçal 3 u. F. G. I. Nt. t\Í. -t

-,1--

&^''u
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TÍTULOIv
DOS DIREITOS E OBRIGAçÔES DÂS PARTES

CAPÍTULO T

Dfueitos e Obdgações da Primeita Outotgante

Cliusula 12."

Dircitos da Primeita Outotgante

Constiruem direitos da Primeira Outorgante:

a)Y enttcat o estado de mânutençào e gestão dos espaços verdes;

b)Yen6rcx o estado de limpeza das vias e espaços púbücos, sarietâs e sumidoutos;

r,) VeriFrcar o estado de conservaçào do mobiliário urbano;

d) Yisitzt os estabelecimentos escolates objeto de Pequenas teparações efetuadas ao

abngo do pÍesente acordo de execuçào;

r) Solicitar à Segunda Outotgante informaçôes e documentação, nos termos da

Cl.áwla 1 5';

.rfl Àpresentar à Segunda Outorgante sugestôes e proPostâs, no âmbito das teuniões

fixadas da Cláusula l7'.

Cláus 'la ú.'
Obrigzgões da PrioeiÍa Outotgaate

No âmbito do ptesente acotdo de execução, o Ptimeiro Outotgante obriga-se a:

a) Verificat o cumpdmento do acordo de execução nos termos da Cüts a 20';

àJ Elaborar um telatório anual de análise de acotdo com o íxado to t" 3 da Cüusa-

h 20'.

c) "Írunsfeir para a Segunda OutoÍgante os rectúsos humanos e financekos neces-

sários ao exetcício das competências delegadas, conforme definido rl'as Clármlas l0' e 11".

CÁPÍTULO il
Direitos e Obrigações da Seganda OutoÍgaflte

Cláusula 14.'

Direitos da Següada Outorgarrte
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Constituem direitos da Segunda Outorgante:

a) Receber atempadamente as transferências;

b) Solicitar à Primeita ()utorgânte apoio tócnico no Planeamento da intervençào.

Cláusula 15.'

Obrigzções da Scguoda Outorgaate

No âmbito do presente acordo de execução, a Segunda Outorgânte 6ca obrigada a:

a) Exercet as competênciâs delegadas de forma eficiente e eftca,z, na esüita obser-

vância de critérios de equiübrio e economia de recuÍsos;

b) Ptestar as informaçôes que a Câmara Municipal solicite, nomeadamente no que

respeite aos atos pÍaticâdos no exetcício das competências delegadas;

c) Dat conhecimento, no pttzo de 15 (quinze) dias, à Câmara Municipal de toda e

qualquer situação de que tenha conhecimento e que Possa vir a preiudicar, impedir, tomar

mais oneroso ou dificil o exercício das competênciâs delegadas;

d) Remeter à Câmara Municipal os rclatórios teferidos nz Clávstla /á', nos quais

será prcstada informaçào circunstanciada sobte o exercício das competências delegadas;

e) Remeter aos Âgrupamentos de Escolas o conjunto das obrigações assumidas

telativamente aos estabelecimentos de educação, incluindo os respetivos meios de accio-

namento.

TÍTULOV

DO ACOMPANHÂMENTO DA EXECUçÃO

CAPÍTULO I
Rela 5rios e acompanhameÍ1to da execução

Cláusula 16.'

Relauirios

1. À Segunda Out()rgante deve disponibilizar à Primeira ()utorgântc, relatórios

semcsüais de avaüação de exccução do acordo Frrmado, que sc consubstanciarào no preen-

chimento dc um formulário, a facultar pela Primcira Outorgânte (cfr.,,lnexot III e Il).
2. ,\ cnttega dos rclat<irios a que sc rcfere o número antcrior dcr.erá ter lugar até ao

dia 10 (dcz) do môs seguintc a <1ue disser rcspcito o semestrc cm rcferência.

-fu'"r
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3. Para cfcitos de apresentâçã() dos relatórios c para cada ano de vigência do acor-

do, constituirào rcferência os períodos que se scguem:

1'Scmestre: I ianeiro a 30 de junho;

2" Semestre: 1 de julho a 31 de dezembto.

4. Â Primeira OutoÍgante poderá, ainda, solicitar outros relatórios adicionais que

entendâ por convenicnte e que permitam uma melhot aferiçâo do grau de satisfação do

interesse público.

Cláusula 17.'

Acomparrh.rrrcato da Execução

No sentido de gamnü uma melhor articulação entÍe âs âutârquiâs, poderá, a título

complementar e sempre que tal se afigure necessário, haver fugat à rcalizaçío de reuniões

enüe Íepresentântes das pârtes outorgântes, das quais deverão ser redigidas as respedvas

âtâs.

Cláusul,a 18.'

Aptcciagão dos telatótios

1. Os relatórios semestais ficam suieitos a apreciaçào da Primeira Outorgânte que

os aprovará ou retificará no pÍâzo máxtmo de 10 (dez) dias úteis, contados da sua receçào.

2. Sempre que â Segundâ Outorgânte se oponha à retificação prevista no número

antedor, deve apresentat, nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes, reclamaçào em que especi-

Erque a naturcza dos vícios, emos ou faltas telativas às ptopostas de alteração da Primeira

OutoÍgante, sob pena de se considetar aceite a retificação.

Cláusula 19."

Casos utgentes

A Segunda Outorgânte devc comunicar à Primeira Outorgânte, imediâamentc, Pot

contacto pessoal e por escrito, a ocorrência de qualquet facto que, de forma imprcvisível,

afete ou possa afetar dc forma srgnificanva o exercício das competências delegdas.

Cláusula 20."

VeiÍicação do cumprimeato do obieto do acotdo
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1. A Pdmeira Outorgânte pode verificar o cumprimento do acotdo de execução,

mediante a realizaçío de vistorias e inspeçôes, bem como exigir lhe que seiâm facultadas

informaçôes e/ou documentos que considere necessátios.

2- Caso a Primeira Outotgante, na sequência da. tez-üzaçáo das açôes a que se refere

o númeto anterior, venhâ â deteminat z tdoção de novos procedimentos pata a melhot

ptossecução do intetesse público, devetão os mesmos set acatados pela Segunda Outorgân

te.

3. Â Primeira Outorgante elabom um telatório anual de análise, com fundamento

nas informações disponibilizadas pelos seus seíviços técnicos e pela Segunda Outoigânte,

tendo em vista a avaüação do cumpdmento do acotdo de execução e se necessário a

determinação da coreção de eventuais desconfotmidades detetadas.

TITULO V

DISPOSIçÕES GERÂIS

CAPÍTULO T

Vigência, modifrcação e cessação do acotdo de execução

Cláusúa 21."

Vigência

O período de vigência do acordo de execução coincide com a duração do mandato

da Àssembleia Municipal de Pombal, salvo casos excecionais, deúdamente fundamentados,

e sem prejuízo do disposto to n." 2 dz Cláus a 2J'.

Clâusula 22."

ModiÍicação

1. O presente acoÍdo de execuçào pode ser modiEcado, por acordo entre âs pâÍtes,

sempÍe que se vedfique que as circunstâncias em que âs mesmâs fundaram os termos em

que opetatia a delegação de competências tenham sofrido uma alteração anormal e impre-

wisível, e desde que a exigência das obrigaçôes por si assumidas afete gÍâvemente os princí-

pios da igualdade, não discdminação, estabiüdade, prossecuçào do interesse púbüco, conti

núdade da prestação do serviço público, necessidade e suficiêncra dos Íecr.üsos.

2. Â modificação do acordo de execução revesúá a forma escdta.

ú-@'
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Cláusula 23.'

Cessação

1. O acordo de execução caduca nos tetmos getais, designadamente pelo decurso

do respetivo petíodo de vigência, de acordo com o disposto tz Cláts a 2í", extinguindo-se

as relações coÍrEatuais existentes entre as Pâ.rtes, sem preiuízo do disposto no número

seguinte.

2. O acotdo de execução tenovar-se-á após a instalação da Âssembleia Municipal de

Pombal, não determinando a mudança dos titulares dos órgãos do Município de Pombal e

da Fteguesia de Redinha, â sua câducidâde, salvo se aquele órgào deüberativo autoíz Í 
^

denúncia deste acotdo, no pnzo de 6 (seis) meses aPós a suâ insta!âção.

3. O presente âcordo pode ainda cessâr por tesolução quando se veri6que:

a/ Incumprimento definitivo por facto impuúvel a uma das Outorgantes;

b)Por ruzões de relevante inteÍesse público devidamente fundamentado.

4. Quando a resolução do acordo de execução tenha pot fundamento t alínea b) do

número anteriot, a Primeira OutoÍgânte deve demonstrd que da revogação resultam

preenchidos os reqúsitos ptewistos r,zs alíneas a) t e) do n.' 3 do aríigo 1í 5." do Anexo I dt

I-.ei n." 75 / 201 ), de I 2 fu setenbm.

5. À cessação do acordo não podetá, em câso algum, colocar em câusâ â continü-

dade do serviço público, cabendo à Primeira Outorgante o exercício das competências para

as quais o acoÍdo tenha delxado de vigorar.

6. O presente acordo de execução não é suscetível de revogaçào.

TÍTULov
DISPOSIÇÔES GERÂIS

CAPÍTULO I
Conunicações, Ptarzos e ÍoÍo compcteate

Cláusula 24."

Fomta das comunicações e notilicações

1. As notificaçôes e comunicações entre âs pârtes outorgântes serão efetuadas por

escrito e remetidas via corteio eletrónico, com recibo de efltrega e leitura, pata o respetivo

ll
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endereço, identificado no ptesente instrumeflto, sem ptejuízo da possibilidade de

acordadas outras reÍ;t as.

2. Qualquer alteraçào das informações de contacto constântes do presente acotdo

de execuçào deverá ser comunicada, por escrito, à outrâ parte.

Cláusula 25."

Coitagem dos Ptazo§

Os pmzos ptevistos neste acotdo de execução são contínuos.

Cliusula 26.'

FoÍo corrrl>etea tc

Para a resolução de quaisquer litÍgios entre âs pârtes sobre a interpretaçào e execu-

ção deste acordo de execução de delegação de competências será comPetente o Tribunal

Âdminisüativo e Fiscal de Leiria, com exptessa renúncia a qualquet outto.

CAPÍTULOü

Forma, Diteito eplicável e eateda em vigor

Clíusula 27."

Fotma do acotdo

O presente acordo de execução de delegação de competências é celebrado por

escrito, sendo composto pelo tespetivo clausulado, bem como pelos anexos que dele fazem

pâÍte integÍante.

Cláusula 28.'

Ditcito apücável

1. Na execução do acotdo ota Ermado deverão set observados:

a) Todo o clausulado, tendo por referêncà os anexos que dele fizem integrante;

b) A l-.ei n" 75 / 2013, * 12 fu sennbm e o Anexo I da mesma.

2. Subsidiariamente, e pot força da lei, observar-se-ão, ainda:

a) As disposições constantes do Aidigo Co ratos P blins, tptovado pelo Demto-l-.ei

n-" 18/2008, de 29 dejanein, na sua redação atual, em especial da sua Parte III, com as devi-

das adaptações;

tu(,
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b) O Côügo do Procedimento Adminisrativo.

Cláusula 29."

Eotada ea vigrtt

1. O presente acordo de execução entra em vigor após a sua aprovação pot parte da

Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia.

2. No exercício de 2014, o Município de Pombal aplicaá desde 01/01/2014 o valor

definido no presente documento com as Juntas de Freguesia e Uniões de Fteguesia.

Pombal, 15 de maio de 2014

Pela Primeim Outorgante,

(Diogo Ahns na qulidafu h Pnidente da Cânara Municipal de Ponbal)

Pela Segunda OüÊqH

á/, fe,,' fi,[*r'r, fr»q
(Carlns Mantel Nbeim Rosa Clemenh, na qrulidafu dt Pnsidtnte da Jmta & I:-ngteia da Redinba)

1.1
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ÁAIEXO I
(a qw r nlere a alínea a) do n.' 1 da Cüuula 1")

VUS EXCLUÍDAS DO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

b-RE G T ] E S IA D E AI-\IAC RE I RA

o E.^r. Z7- 1 - Pnhennho (imite de freguesia) - Casalinho da Foz (imite de fregue-

rà);

. E.N. 2)7 - Assznhz da Paz (imite de freguesü) - S.João da Ribeira (imite de fte-

guesia);

. C.M, lOt2 -l adeua -Barros da Paz - Âlmrgreir;

. C-LL. 1013 - Aldeia dos Redondos Qimite de freguesia) - Reis - Alrnagteira;

. E.M. 529 - La;gares (imite de fteguesia) - Âlmagreira - Vascos - Bonitos - S. João

da Ribeita;

c C,M. 1008 - Akrngreia - Netos (imite do concelho);

. C,M. /007 - Netos - Vale Nabal (imite do concelho);

. C.M. í009-2 - Almageira - Portela - Chãs (imite do concelho);

. C.M. 1010 - Alrr,z,greira - Paço);

. C.M. í011-Paço - Gregórios - Penedos @.N. 237);

t C.M. 1015 - Barbts Novas - Borda do fuo Qimite de fteguesia).

ITKEGUESIA DE CARNIDE

o C.M t0i8 - (Estrada da Guia) - t'ah da Cnq- Maro (linite dr Conrelln) @enas a benta

do lafu didto;

. C.M. l0)9 - ( Rta Pinàpal ) - Matos da Raúa (inite fu t-ngtesia) - Canifu;,

o C.M lU9. 2 (fua Pindpal ) - Canide Palha Carya ( l)nbe de lingteia);

o E.M 5)í - (Rta Pndpal dos Mendes) - Mendes - f-eleira (linik de f-ngteia);

. C.M 1010 - (lLta de Canide de baixo)- Canide - VeEaia - F.stoura;

. C.M 1010 - (fua da lgqia)- Camidz de Cina - Ounirada - L/ah l;nixo.

I.RI.,C ( I E S U D E (-,IRRI ç:O

'(-,W
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Dstrada Àtl,intia Passagcm de nível da linha oeste - C]uarda Norte Rotunda do

Pcdtógào (limite do concelho);

Estrada Atlântia - Guarda Norte - Rotunda dos Âlhais Poente;

Estrada Atlântica - Rotunda dos Alhais - Praia Osso da Baleia.

PREGUESLA DE I-OUNÇ-4L

. Il.N. 2)7 - S. Joào da fubeira (Iimite de freguesia) - Louriçal - Matos (Iimite do

concelho);

. E.M. l0l5 Cz.sús d'Além - Borda do Rio (imite de fteguesia);

. C.M. í027 - Nó do IC8 Castelhanas - Casâis D'Além @'N 23|;

. E.M. 605 - Lnwàç - Moita do Boi - Ântôes (imite de fteguesia);

. C.M. 1016 - 8N342 - Casais do Porto - Valarinho (limite do concelho);

. C.M. 1071 - M*as - Cipreste - Tomeirâ âté à CM 1017 (imite do concelho).

ITREGUESIA DE POMBAL

o Il.N. 2)7 - Pomb - Grania - Assanha da Paz (limite freguesia);

o E.N. 237-l - Glc,llrja - Pinheidnho (imite de fteguesia);

. C.M. í011 -EN 237 Escoual - Estrada - Caregueiro Âldeia dos Redondos

(limite de freguesia);

. E.M. 5) I - PomI;, - Chameca - Roussa - Âlto dos Ctespos - Mendes (imite de

Freguesia);

. E.M. t 012 - P'tn\eiÀnho - Cavadinha - Alto dos Crespos - Matanho (limite de

freguesia);

. C.M. í 046 - EM 531 Casal Velho - Vale Coimbra - IC2 (Carrinhos);

. ,8.N. 118-l - Pombal - Barrocal - Vérigo;

o E.N. 217 Otetto Galegas - Pousios - IC8;

. E.M. J-i0 - Pombal - Vicentes - (CM 1053);

. Ir,.M. 105 ) -Yicentes - Cumieira - Gústola - Ponte de Âssamaça;

. E.M. íJ0 Pombal - Vicentes - Melga pN1-6);

o O.M. 1051 - Pombal -NÍouriscas;

a

l(,
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. ,E.N. 1 6 IC2 - N{ouriscas - Ponte da Âssamaça;

FRECUESLA DE KEDINLL4

. E.M. 589 - IC2 - Catamanha - Marco do Sul (imite do concelho);

. E.M. 527 - Reünha. - Anços - Pousadas Vedras.

UNL/íO DAS FREGUESL4S DE GUIA,IIIfA, MATA MOURISCA

. C.M. 531 - Escou:a (imite de freguesia) - Feteira - Marco (limite do concelho);

. E.M. 531-l - }{arco - Ilha - Moitas - Btancas - Güa;

. E.N. 2i7 1 Casalinho da Foz - Mata Mourisca - Güa - Gúa Estação;

C.M. í 032 - Gúa Estação - Nasce Âgua - Gtou;

. E.M. 605 - - rtóes (imite de fteguesia) - EN 109;

UNIÃO DÁS \REGUESIAS DE. S. SIA,Í,,íO, SANTIÁGO E.IIBERGARIA DO.ç

DOZE

. .8.ÀJ. 1 .6 - Owteko da Cruz (imite de fteguesia) - Santiago de Litém - Ribeira

@,N 3s0);

. -E.lJ. 350 - Sxttta:s - fubeira - Albergarà dos Doze - Eguins;

c 8.M.532-l - Egúns - Fétil S. Simão de Litém - Rossio 1EM 532);

. C.M. 1071 -E}'d 532-1 (Fétil) - ViIa Verde;

. E.M. 5)2 - Toieia (imite do concelho) -Vü Verde - Palhaça (imite de ftegue-

sia) - Vermoil (estaçào) - Boldrarias - Santiago de Litém - Infesta (imite de fre-

guesia);

. E.L.Í. 532 2 - YerrnotT Estação - Pisão - Roques.

FREC U E S 1.,1 D E I,ERTIO I L
. 8.M.532 - Y ertnotl -Palhaça (imite de freguesia);

. E.M. 5)2-1 - Y er:rtold Pocejal (imite do concelho);

. E.M. 5)2J - Yerr,:,otT Outeiro da Ranha - Ranha S.João - IC2;

o C.LÍ. 1018 - Sobral - Mata do Casal Galego (imite de freguesia);

. C.l[. 1017 - Yermorl - Chã de Baixo Matos da Ranha (CM 1039);

,,D&
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. C.M. l07l - C vana- Y ila Verde (irnite de fteguesia).

l8
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A]VEXO II
(a qte v re/en o n." 2 da ()áuu/a 8)

REPÁRAçÕES

Â). Carpintaria
o Substituição de vidros

o Substituição/reparaçào de feragens

r Afinação de portas e )anelas

o Colocação/deslocação/6-xação de quadros, placâtds, cabides, etc.

. Ouúas Pequenas intervençôes

B). Instalações saniárias

o Reparaçào ou substituição de louças sanitáús e autocüsmos

. Desentupimento/limpeza de sistemas de esgotos

o Substituição ou reparação de tomeirâs

. Repârâçào das ligações de águas aos aparelhos

o Colocaçào de tampos de sanitas

o Colocação, repxaçào ou substituição de portâ rolos de papel higiénico, toalheiros,

saboneteiras, dispensadores, toâlhetes, papeleiras e ouúos eqüpamentos similares

. Ouúâs pequenas reparaçàes

C). Instalação elétrica

o Substituição de lâmpadas e luminárias (com proteçào)

o Repatação/substituiçâo de tomadas (com alr.éolos) e intemrptores

o Manutençào de quadros elétricos

o Fixação ou substituição de fios soltos ou partidos, com recurso à colocação de

calha técnica, se necessário

o Irxccuçào de pequenas instalaçôes, para lilpção de aparelhos elétricos, exceto quân-

do exija o reforço da potência clótrica contratualizada

o ()utras pequenâs reparaçõcs

Noa: ()s trabalhos a executar devem estar em conformidade com os normativos em vigor.

D). Cobemrta do edificio

o Substinlção de telhas panidas

W,,r-,
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. L;npeza de telhados

I Reparaçào de pequenas peças da estrutuÍâ (tipa, etc')

. Repârâçào e limpeza de algeroz e tubos de queda

o Outras pequenas intervençôes

E). Senalharia

o Substituição ou repatação de fechaduas e outtas feragens

o Reparação de potas, cancelas, portões, ianelâs e gradeamentos em ferro ou outÍo

metâl

. Reparâção e colocaçào de vedações, viftinas de exteriot, chaveiros.

. Ourâs pequenâs reparaçôes

F). Espaço exteriot e tecteio

o l*npeza e tegiartzaçào dos pisos dos recteios

. Pequenas reparações em muÍos e vedações

o Limpeza ou substituição das are.ias do espaço de jogo e recreio

o Manutenção dos eqúpamentos do espaço de )ogo e tecreio (mesas de picnic, pape-

Ieiras, balouços, escoÍtegâs, molas, tores multifunções, ctc.)

o Limpeza de valetas e sumidouros

o Recuperat pavimentos das zonas de jogo e recreio.

G). Ouuas pequenas tepatações

o Limpeza de salamandras e chaminés

o Pequenas teparações dos rebocos das patedes dos edificios e pintura das zonas

reparadas

r Pequenas reparações e manutenção do mobiliário (pintuas, fechaduras, puxadotes,

borrachas...)

. Pcquenas reparações e tÍatamento dos pisos das salas

. Repârâção de eqüpamentos elétricos (ex. trituradotas, televisões, frigorífrco, etc.)

o Substituição de pilhas/baterias em alarmes e campainhas

o Reparação c substituição parcial de estotes

l0
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ANEXO IIl
(a qae e nlen o r" I da Cüasala 16')

Relatório de Àvaliação de Execução

JUNTÂ DE FREGUE,SIA / UNIÀO DE
FREGUtrSIÀS

Competência: Gestão e manuteação de espaços verdes

ÀIES:

Desctição do
espaço

Tipo e números das intervenções efetuadas (assinalar quantidadc)

NÍanutencào Rega Â jatdinamento Plantacão C)uúa

Recutsos
Patrimoniais

utiüzados
Recursos

Financeitos
utiüzados
Recursos
Flumanos
utilizados

W"V
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AAIEXO IV
(a qte r nfen o n' I da Cltuula 16)

Relatório de Àvaliação de Execução

JL'N]'A DE FRECUESIÂ / UNIÀO DE
IIRF]GUE,SIÂS

Competência: Repatações nos estabelecimentos de educação e manutenção de

espaços envolventes

Descdção das intervenções efetuadas

Fllctricidade Pichclaria Oarpintana Pinturas Coberturas Vi&aria Pavimcntos ()uttos

ô

(J^

lJ.l E

Descrição das intewenções efetuâdâs

0l

0)^
ué
--a

a
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Descrição das intervenções efetuadas

Repata

çào pavt-
ment()

Mânuten-

çào de Jar-
dins

Nor-os
esPâços

aiztdina-
dos

Pavimenta-
côes novas

zonâs

f)esmatacã<r
zol7as

Colocação
eqüpamentos

( )utr()s

o

0JlEr
=1 a

a-J

Descrição das intervenções efetuadâs

Repata-

ção pavi
mento

Manuten-

ção de Jat
dins

Novos
esPâços

ajardina-
dos

Pavimenta-

ções novas
zonâs

Desmataçã<r
zol1as

Colocaçào
eqúpamentos

( )utros

o

ol

=ô
i9

hú
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N'ÍI IN]CIPIO 1) F], POMRÂI,

CON'I'RÀ'T'O INTE,R.ÀDNÍINIS'fRÀ'I'IVO

Efltre

O MUNICÍPIO DE POMBAL, pessoa colectiva com o cartão de identificação n."

506334562, aqü representada pelo Ptesidente da Càmara Municipal de Pombal, Dr. Diogo

Alves Mateus (adiante designado por "MUNICÍPIO");

e

A JUNTA DE FREGUESIA DA REDINFIA, pessoa colectiva com o cattão de

identificação n." 507 608 372 aqú representada pelo seu Ptesidente de Juntâ de Freguesia,

Sr. Cados N{anuel Ribeio Rosa Clemente (adiante designada por "FREGUESIÂ DÂ

RED]NHÂ");

Considerando que:

O tegime jurídico aprovado pela Lei n.' 75/2013, de 12 de Setembro e nos tennos do

arttgo 720.", prevê a conuetização da delegação de competênciâs âtrâvés da celebraçào de

conüâtos interadministrativos, entÍe os municípios e as freguesias, podendo os mesmos

efectuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias,

em especial no âmbito dos seniços e das atividades de ptoximidade e do apoio direto às

comunidades locais.

Os conúatos intetadministrativos visam regular as relaçôes jurídicas de coordenaçào e

colaboração enüe pessoâs colectivas públicas, que permitam conferiÍ à Administração

Pública local uma maior flexibiüdade e capacidade de adaptação em face de novos desafros

e de novas exigências.

À negociação, celebtação, execução e cessação destes conftatos obedece aos princípios da

igualdade; da não discrimin*ção; da estâbilidâde; da ptossecuçào do intetesse público; da

continüdâde da prestação do serviço púbüco; e da necessidade e suficiência dos recursos,

nos temos daLeiT5/2O13 de 12 de setembro.

tu:ú
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Os conúatos interadministrativos de delegação de competêncàs estão ainda suieitos, a

título subsidiário, ao Código dos ContÍâtos Públicos e ao Código do Procedimento

Administrativo.

No atual contexto de escassez de tecursos, é importante rer,tabtlizar os meios disponíveis,

num pÍessuposto de cooperação, solidanedade, co-responsabilização, mas sobretudo tendo

em atenção a necessidade de enconüat Íespostâs eftcazes pata os problemas e dificuldades

com que todos os dias as autarquias locais são conftontadas;

Âs atribüçôes dos municípios podem ser ptosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos

municipais deleguem competênciâs nos seus órgãos em domínios dos intetesses próprios

das populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das actividades de

proximidade e do apoio directo às comunidades locais, nos temos dos artigos 117", n." 2 e

131", do referido regime jurídico;

Nos termos da alir,ea 1) do n.' 1 do artigo 33.' da ki 75/2013 de 12 de setembro, compete

à Càmara N{unicipal de Pombal, de discuú e pÍePaÍaÍ com as Juntas de Fteguesia do

concelho os conúâtos de deiegação de competências;

Às autorizações expressas conferidas pela Àssembleia Municipal de Pombal e pela

Assembleia de Freguesia da Redinha, por meio de deliberaçôes, âmbâs de 30 de Àbril de

2014;

Assim, é celebrado o presente contÍato intetadministrativo, nos termos e para os efeitos

do disposto no artigo 120." conjugado com âÍtigo 131." da Ler n." 75/2013, de 12 de

Setembto, que se rege pelas seguintes cláusulas:

TITULO I
Disposições Gerais

Cláusula 1."

Vigência

O pÍesente Ptotocolo respeita aos âúos cit'ts de 2014 a 2077.

2
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l.

Cláusula 2.'

Âmbito

Pelo presente Contrato Intemdministrativo são delegadas, na FREGUESIÀ DÁ

REDINHÂ, competêncàs municipais nos seguintes domínios:

a) Toponímâ e Números de Polícia;

b) Tdnsito;

c) EqüpamentosDesportivos:

d) Estâcionamento de Duraçào limitada;

e) SinalizaçãoDirecionalComercial.

O presente Protocolo deFrne, também, os temos da instalação e funcionamento do

Balcào de Atendimento Municipal, designado "B@M".

CAPITULO I
Toponímia e Trânsito

Cllráusula 3."

'I'oponímia e Númetos de Polícia

A FREGUESIA DA REDINHÂ, procedetá ao fomecimento e colocação da toponímia e

ao fomecimento e colocação de números de polícia.

1.

Cláusula 4. "

Ttânsito

Â FREGUESIÂ DA RIDINHÁ, em matéria de trânsito, procederá à colocaçào e

manutenção de toda a sinalética rodoviáú na sua freguesia. No âmbito da manutenção,

inclú-se uma lavagem anual de todos os sinais e placas informativas;

Na colocação de sinalização, obriga-se a FREGUESIA DA REDINHÂ ao

cumpdmento do Regulâmento de Sinalização de Trânsito inscrito no DecÍeto-

regulâmentâr n." 22-A/98 de 1 de Outubro, com as alteraçôes intoduzidas pelo

Decreto-regulamentar n.o 41/2002 de 20 de Âgosto e aditado pelo artigo único do

Decreto RegulamentâÍ n.o 13/2003 de 26 de iunho;

Exclú-se a aquisiçào e tudo o que respeitar a sinalizaçào horizontal ou luminosa.-).

j íí-t'\-
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CÂPITULO II
Equipamentos Coletivos

Cláusula 5"

Eqúpamentos Despottivos

Â FREGUESI-A DA REDINFIÂ, em matéú de eqúpamentos despottivos

@olidesportivos Municipais), procederá à gestão, conservação e reparação dos

eqúpamentos desportivos, incluindo, lavagens, mânutenção de redes e vedações,

balizas, tabelas, e pequenâs repataçôes).

Excluem se da ptesente delegação â gestão, conservação e repatação dc pavilhões

gimnodesportivos.

CAPITULO III
Estacionamento de Duração ümitada e Sinalização Ditecional Cometcial

Cláusula 6"

Estâcionâmento de Duração limitada

O MUNICÍPIO concede à FREGUESIÁ DÂ REDINHA a possibiJidade de explorat

o estacionamento de dutação limitada, Íicando da sua responsabilidade todas as receitas

e despesas inerenres ao seu 6rncionamento.

.Exclü-se a exploração refetida no número anteriot, relativamente à freguesia de

Pombal.

Cláusula 7"

Sinaliz2ç;6 Direcional Cometcial

O MUNICÍPIO concede à FREGUESfA DA REDINHA a Possibiüdâde de gestão e

explotâção da sinzlTzação direcional cometcial, ficando da sua tesponsabiüdade todas as

receitas e despesas inerentes à mesma, respeitando o modelo unifotme a túlizar e

prevümente aprovado pelo MUNICIPIO

Exclú-se a explotação referida no número antedor, reladvamente à fteguesia de

Pombal, bem como as Zonas e os Parques Industriais.
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MUNICIPIO DE, POMB,{I

CAPITULO IV

Balcão de Atendimento Municipal - "B@M"

l.

Cláusula 8"

Balcão de atendimento municipal

O Balcão de Atendimento N{unicipal ('B@M'), consiste numa solução de softwate,

âssente em IVEB, que se constitui como uÍul intetface entre o I\{UNICÍPIO . o.

cidadàos.

Â FREGUESIÀ DÂ REDINHÀ obriga-se a consenú na instalaçào de um balcào de

atendimento municipal no seu Edificio Sede.

Para a execução do disposto no númeto anterior a FREGUTISIA D,r\ REDINFIÀ

garar,ltir:â a disponibilizaçào dos meios fisicos e humanos necessários ao funcionamento

do balcào de atendimento municipal, todos dos dias úteis.

O MUNICÍPIO gararritrâ, para o bom funcionamento do B@M, os seguintes factores:

a) À so\ào de software de supone às operaçôes;

b) Um manual descritivos dos procedimentos;

c) Adequada formação aos opetadotes que a FREGUITSIA D,'\ REDINHÂ

designar;

d) Eqüpamento ds rligitalizaçào de imagem; e,

e) Suporte técnico à rezliztção das operações.

5. O MUNICÍPIO promoverá a requalificação dos meios e suporte tecnológicos de apoio

rc B@M, de modo âssegrúar a sua eficiêncà e tzptdez opetadva.

CAPITULOV

Recursos Financeiros e Flumanos

Cláusula 9"

Meios a afetar à delegaçào

O MLTNICÍPIO úectarâ à delegação, meios financeiros, materiais e humanos,

designadamente os seguintes:

a) € 0,50 por cada movimento de cobmnça de receita municipal que ocorra no

B@Mda FREGUESIÂ DÂ REDINITÂ.

w'Ú
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1.

1.

3.

NÍUNI(-ÍPIO I)1I PONÍI]ÂI,

b) Meios humanos, a nível administrativo e operativo, pârâ o bom exercício

das competências delegadas; e,

c) Fomecimento de combustível para os eqúpamentos ptópnos da

FREGUESIÂ DÂ REDINHÂ.

Cláusula 10"

Comparticipação financeira

Â FREGUESIÂ DA REDINHÁ gaonúrí, mensalmente, até ao oitavo dia de cada

mês e telativamente âo mês ânterior, a transfetência dos valores cobrados ao abrigo da

dinea t) da Cláusula 9.", deduzidos dos valores que, nos termos do mesmo item, lhe

calba, pxa contâ bâncária a indicar pelo MUNICÍPIO.

Caso as ttansferências referidas no número anterior nào sejam efetuadas nos prâzos

defmidos, o MUNICIPIO suspende unilatemlmente a prestaçào daqueles serviços na

FREGUESL{ DA REDINHA.

Cláusula 11'

Meios humanos

O MUNICÍPIO atribuirá ainda à FREGUESIA DA REDINHA, anualmente, a

quanú necessáú a satisfação dos encatgos com a conúatâção de um assistente técnico

e de um assistente operacional, quanú sujeia a, *uahzaçào anual nos mesmos temos

das atualizações decididas e aprovadas pata os rzbalhadores da Àdministração I-ocal;

As quanús tefeddas nos númetos anteriores, relativas à satisfação dos encatgos com a

contratação de assistentes opetacionais, poderão ser substituídas pela úetzçío à

FREGUESIÁ DÂ REDINHÂ em permânênciâ, de ttabalhadores que assegurem

aquelas funções.

O pagamento das quantias referidas nos n." 1 e 2 ocottetã trimestralmente, flos meses

de Janeiro, Àbril, Julho e Outubto.

Em caso de formalizaçào de candidaturas a pÍogÍâmas de promoção de emptego, o

MUNICÍPIO compromete-se â supoÍtâr aLré 2.000 € (dois mil eutos) anuais, com os

encârgos decorentes da execução destes projetos. A candidatura devetá ser

prevàmente articulada com o MUNICÍPIO " o pâgzmento será efetuado contra â

âptesent2çào da documentação justifrcativa.

2.

1.
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MLINICIPIO DE POMBÂI,

Cláusula 12'

Fomecimento de combustível

O MUNICÍPIO fomecerá à ITREGUESIÂ DA REDINHÁ o combustÍvel (gasóleo ou

gasolina) destinado a abastecer os seus eqúpamentos.

O combustivel setá fomecido no Parque de Máquinas do MUNICÍPIO.

O preço do combustível fomecido (pteço de custo pâta o MUNICÍPIO) será deduzido

oos pagamentos efetuados à FREGUESIA DA REDINHA.

Cláusula 13"

Estabelecimento de acordos de colaboraçào

As intervenções da FREGUESIA DA REDINHA, em domínios que seiam atribúções

do MUNICÍPIO e que excedam o valor global de € 5.000,00, serão precedidas de

aprovação, pela Assembleà Municipal, sob proposta da Càmatz, em conformidade com

o úsposto na alínea i) do n." 1 do Ârtigo 25." ül*i n."75/2013 de 72 de SetembÍo e

revesúão a forma de "Àcordo de Colaboraçào".

Os acordos de colaboração teÍão como limite máximo o valor de € 25.000,00, limite

que âpenâs podetá ser ultrapassado caso a Cãr:lart Municipal reconheça a conveniência

do uso da figura "Acordo de Colaboraçào".

À aprovação referida no n." 1 será antecedida de avaliação quantitativa e qualitativa,

pelos Serviços do MUNICÍPIo.

Na execução de intervenções feitas ao abrigo dos acordos de colaboração, a

FREGUESIÂ DA REDINHÂ obriga-se a respeitat as emanações técnicas do

MUNICÍPIO, e, bem assim, â gatanú o cumpdmento de todo o notmativo legal

aplicável, designadamente em mâtéú de higiene e seguÍânçâ no trabalho e de seguro

dos tiscos da atiúdade.

TITULO II
Disposições Comuns

Cláusula 14'

Relatórios de execuçào

.+.
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N{UNICÍPIO DE PON{BÂI

A FREGUESIÂ DA REDINITÀ obrigâ-se â âpresentâÍ âo MUNICÍPIO, nos meses

de Julho e Janefuo, um telatótio telativo à execução semestal das vetbas tansferidas ao

abrigo deste CoÍrtÍâto.

O MUNICÍPIO rprecitá. os níveis de execução proporcionados pelo presente

contiâto de delegação de competências e, em função disso, podetá decidir inroduzir

modificações âo presente documento.

Ás modificações serão sempre precedidas de audiência prévia do órgão executivo da

FREGUESIA DA REDINHA e submetidas a apreciação e aprovação da Assembleia

Municipal de Pombal.

Cláusula 15'

Período de Viçncia do Conrato

Â duação do ptesente acotdo coincide com a dutação do mandato da Assembleia

Municipal e considera-se tenovado após a instalação daquele órgào.

Cláusula 16"

Cessação do Conttato

1. O ptesente coÍrtÍâto pode set tesolvido por qualquet das partes, sempre que âs

circunstancias em que as mesmas fundaram a decisão de acordar a delegação de

competências tiver sofrido alteraçôes anormais ou imprevisíveis, por incumprimento da

conúâpârte ou ainda por râzôes de relevante interesse público, devidamente

fundamentadas.

Ás partes podem revogar o presente contÍâto por mútuo acordo.

O presente contJato consideta-se renovado após a instalação da Assembleia Municipal,

podendo âs pârtes promover a denúncia do mesmo, no pt^zo de seis meses â contâr

desse facto.

Cláusula 17'

Notificações e Comunicações

Sem ptejuízo de podetem ser acordadas outÍâs tegÍas quânto às notifrcações e

comunicações entre âs pdtes, estas devetào seÍ dirigidas, através de coreio eletrón.ico,

com aviso de receçào de leitura, pam o repetivo endereço eletrónico: §cral(ricm

nl,ll rl).rl.l) r e iunlâ.tcLlinlr:LúI \xn().r)t

3.

2.

3.

1.
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2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do conüato deverá

comunicada à outÍa parte.

Cláusula 18"

Foro competente

Pata a resolução de quaisquer ütígios entre âs partes sobre a interpretação e execução este

contrâto de delegação de competências setá competente o Tdbunal Administtativo e Fiscal

de Lefuia com expressa renúncia a qualquer outro.

Cláusula 19"

Inscrição previsional

Os montantes a transfeú ao abdo do prcsente Âcordo, estâo inscritos no Plano de

Âctividades Municipais 2014/2017 no obiectivo 4.2.5 e, consequentemente, no respectivo

otçamento.

Cláusula 20"

Enrada em Vigor

1. O ptesente acotdo de execução entÍa em vigor após a sua aptovação pot pane da

Âssembleà Municipal e da Assembleia de Fregueú.

2. No exetcício de 2014, o MUNICÍPIO aplicará desde 01/01/2014 o valor deEnido no

pÍesente documento com as Juntas de Fteguesia e Uniôes de Fteguesia.

Cláusula 21'

Publicidade

Este contÍato é pubücitado no sítio da intemet do Município de Pombal.

-W'(,,
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Parágtafo rÍmico:

Â minuta deste coÍrtrâto interadministrativo foi presente à reunião da Câmara Municipal de

Pombal em 23 de Abd de 2014 e, em conformidade com o disposto ta alir,ea m) do n." 1

do artigo 33." da Lei n." 75/2013, submetida à sessão da Âssembleia Municipal de Pombal

em 30 de Âbril de 2014, para efeitos de attoizaçáo, nos temos da alínea k) do n."1 do

amgo 25." da mesma I-ei, e submetido à sessão da Âssembleà de Fteguesia em 30 de Àbdl

de 2074, para efeitos de autorização nos termos da alínea g) do n.' 1 do artigo 9.", do

mesmo diploma legal.

Pombal, 15 de Maio de 2014

Pela Segunda Outorgante,

Pela Primeira Outorgante,

Mateus @r.), na qulidade Pnidente da Câmara Mnicipal de Ponbal)

(Carlos Manml Nbeim Rosa Chmenh, na qualidade Pnsifunte da Jmta de r-ngtesia da Rediúa)
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