
#2MUNICIPIO DE POMBAL

N{()DrFrCÂÇÀO DO ÂCORD() DE EXECUÇ-\()

Considetando que, nos termos do Àcordo de I')xecucão celebrado em 2 de julho de

2014, se encontra ptcvista a possibilida<le dc proceder à modificaçào do mesmo,

"(...) pot acordo entÍe as pârtes, sempre que se r-erifique que as circunstâncias em

que as mesmas fundaram os teÍÍnos em que t.rpcraria a delegação de competências

tcnham sofrido uma altcraçào anormal c imprcvisír,cl, e dcsdc quc a cxigência das

obrigações pot si assumidas attte gtavcmcntc os principios da prossccuçào do

interesse público, da continuidade da prestação do sen-iço púbüco, e da necessidade

c suficiôncia dos rccursos." (cf. n.' 1 da (lláusula 22" do Âcotdo dc Flxccuçào);

Considerando quc o cscopo subjaccntc à dclcgaçào ó, nos tctmos da lci, o dc

gamnú o não aumento da despesa, o aumento da eficiência da gestàtl dos tecursos,

bem como os ganhos de eficácia, a melhoria da qualidade dos sen'iços prestados às

populações e a ructonaliza.çào de tecursos disponíveis (cf. n.'3 do artigo 115" <lo

citado diploma legal); Considetando que é intençào do \{unicípio de Pombal

ptocedet ao tefcrtço da afetação de tecurs<.rs ftnanceiros para salvaguatda do cabal

cumprimento da dclcgaçào de competôncias operada, garantindo a cürtinúdadc de

prestação de um scn'iço público dc qualidarlc, mediante a tentabilizacão de tecursos

humanos e materiais; (-onsidetando ainda <1ue o mencionado reforço de recutsos

financeiros pressupôc, nccessariamcnte , a modificaçào do ,\cordo dc Flsccucào

oportunâmcntc celcbrado,

linre:

Â CÂN{ARÁ N{UNICIPÀL DE PON{BÀI,, na qualidade de rirgào executivo dcr

N{unicípio de Pombal, Pessoa Coletir.a de Dircito Público número 50(r 33.1 562. com

sede no Largo do Ca.tdal, 3100-410 Pombal, com o endeteco eletrtinico getal@cr,:,-

pombal.pt, ota representada pelo Senhor Ptesidente, Dr. Diogo Ah.es ÀÍateus. no

uso das competências previstas nas alíneas a) c c) do n.' 1 e na alínca Í) <lo n." 2 do
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attigo 35." do Âncxo I da I ri n." 7 5 /2O13, de 12 dc sctcmbro de ota em diantc

dcsignada âpeflâs poÍ Pdmcita ()utorgante, e

.lLlNTÀ l)Fl FREGLIESL'\ I)li ,\BIt.rL, Pessoa Colctiva de Direito Púbiico númeto 507

531 302, com sedc na rua dos i\{ouros 3100-012 r\biul, cndcrcço eletrónico

frcgucsia.abiul@mail.tclcpac.pt, ncste âto reptesentada pela Scnhora Presidente Sandta

(iristina Costa Baros, no uso das competências ptevistas nas âlíneas a) e g) do n." 1

<lo artigo 18.'do -\nexo I da Lci r." 75/20'13, de 12 dc sctcmbÍo, de ora em diante

clesignada apenas pot Segunda Outotgante

- 
é acordada a modifcaçào do Acotdo de Execuçào celebtado em 2 de julho de

2014, que se tcgerá pclas cláusulas seguintes:

Cláusula 1."

Objeto

.\ modificaçào que se prctcndc opcrâr tem por objeto a âltcrâçào do n." 1 da

(,Iáusula 10'do Âcordo de l,lxecuçào celebtado em 2 de julho de 2014, que passará

a tcr a segünte redação:

(lláusula 10."

l{ecursos Financeiros

1. Os rccursos financeiros <icstinados ao cumprimcnto do acordo de execuçào por

partc da Segunda Outorgantc corrcspondcrào à atribúçào, cm cada ano, dc

importância cottespondente a 50'fô do valor da comparticipacão do ljundo de

Hinanciament<-r das }rteguesias, nos termos da Lei do Orçamento de Flstado em

vigor.

2.( )

3.( )

(lláusula 2.'

Vigência

2
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O peíodo de vigôncia da modificação coincidirá com a duração do ,\cordo clc

Erecuçào a quc sc aludc no artigo an(erioÍ.

Cláusula 3.'

Forma

Â ptesente modi6cação reveste a f<rrma esctita, conforme definido no n." 2 da

Cláusula 22" do Acordo de F)xecuçào celebrado em 2 de lulho de 2014.

Cláusula 4."

l)ublicidade

Â modificaçào do r\cordo de Execuçào será alocadâ no pottal do i\Íunicípio dc

Pombal /wrvrv.cm-nombal.nt).

Cláusula 5."

Entrada cm r.igor

Á presente modificaçào entra em vigor em 2018, após a respetiva aprovaçào por

parte dos órgàos Assembleia de I;reguesia e Àssembleia N'Íunicipal.

Pombal, 16 de maio de 2018

m qmliddfu fu Pntidene da Cânard lÍmiripal.)

Primeüo Outorgante,

(.landru Batms, nt qm/idddr de Prctirhntc do.lunta de Pnqnuia dt,\bi )
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N{ODIF ICr\ÇÂO DO CONTR-,\TO INTER-{DNTINIS'IT-{TIYO

Considerando que o escopo subiacente à delegação é, nos termos da lei, o de garanú o nào

aumento da despesa, o âumento da eficiência da çstào dos tecutsos, bem como os gânhos

de eficácia, a melhoria da qualidade dos sen'iços prestados às populações e a rzcionalizaçào

de tecumos disponíveis (cf.n."3 do artigo 115" do citado diploma legal);

Considerando que é intenção do Município de Pombal salvaguatdar o cabal cumpriment<r

da delegação de competências operada, garantindo â continúdâde de prestaçào de um

serviço púbüco de qualidade, mediânte a rcntabúzaçà,o de recutsos humanos e materiais;

Considerando que, no que à previsâo de tecursos humanos respeita, se têm suscitadas

algumas dúvidas interpretativas do clausulado do Contrato Interadminisrativo celebrado

em 2 de iulho de 2014, urgindo proceder à respetiva aclaração, à luz do que foi, aliás, o

resultado das negociações previamente efenradas com as Juntas de F'teguesia/União de

Freguesias, e

Considetando ainda que o mencionado esclarecimento pressupõe, necessariamentc, a

modifrcaçào do Contrâto Interadministrativo oportunâmente celebrâdo,

Enüe:

A CÂNL{RÁ MUNICIPÂL DE POMBÂL, na quaüdade de órgào execudr-o do Irlunicípio

de Pombal, Pessoa Coletiva de Direito Público número 506334562, com sede no l,argo do

CxüL, 3100-,140 Pombal, com o endereço elettónico geral@cm-pombal.pt, ora

tepresentâda pelo Senhot Presidente, Dt. Diogo Âlves Mateus, no uso das

competêncàs previstas nas alíneas a) e c) do n."1 e na alínea f) do n.'2 do artigo 35." do
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.\nexo I da Lci n.' 75/2013, de 12 de setembro de ora em diante designada âpenas por

Primeira Outorgante, e

.lt'N't',\ Dll FRF.Gt,l[,]SI,\ l)l,l r\BIt)l, Pcssoa Coletiva de Direito l)úblico número 507

531 3()2, com sede na nra dos N'louros -3100 012 -\biul, endcrcçe eletónico

frcguesia.abiul@mail.telcpac.pt, neste âto representada pela Senhora Presidente Sandra

(lristina Costa Barros, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n." 1 do

artrgo 18.'do Ànexo I da Lei n." 75/2013, de 72 de setembro, de ora em diante designada

âpenâs poÍ Segundâ Outorgante

- 
é âcordada a modificação do Contrato Interadministrativo celebrado em 2 de iulho de

20 I 4, que se tegerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.'

Obieto

Â modificação que se pretende operar tem por obieto 
^ 

LkeÍaiçào do n."4 da Cláusula 11.

do CoÍrrato Intemdminisrativo celebrado em 2 de iulho de 2014, que passará a ter a

seguinte redâção:

Cláusula 11'

Meios humanos

1.(. . .)

2.(...)

3.(.. .)

4. Em caso de fornalização de candidatuas a progrâmâs de promoção de emprego, para

contÍâtâçào de trabalhador com a categoú de técnico superior, designadamente para
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exercício de funções de planeamento, programação, avzlizçào e aplicação de métodos, com

responsabiJidade e autonomia técnica, o MUNICÍPIO compromete-se a suportar até

2.000 € (dois mil euros) anuais, ou 3.000€ (rês mil euos) anuais, no caso das Uniôes de

Fteguesias, com os encargos decomentes da execução destes pto)etos, sendo que o

processo de candidatura dererá ser previamente articulado com o MUNICÍPIO ",,
pagâmento efetuado contra a apresentaçào da documentâção ,ustiÊcâti\-a.

Cláusula 2."

Viçncia

O período de vigência da modificação coincidirá com a dura$o do Contrato

Intetadministrativo a que se alude no artigo anteriot.

Cláusuh 3.'

Forma

A ptesente modi6cação reveste a forma escrita, conforme de6nido no n-" 2 da Cláusula 22"

do Contrato Interadministrativo celebrado em 2 dc julho d,c 2014.

Cláusula 4."

Pubücidade

Á modifrcação do Contrato Interadminisüativo será alocada no portal do Município de

Pombal íwww.cm nombal.nt).

Cláusula 5."

Enrada em vigor
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.,\ presente modificação enúâ em vigot em 2018, após a respetiva aprovação pot parte dos

órgàos Àssembleia dc Freguesia e Àsscmbleia N{unicipal.

Pombal, 16 de maio de 2018

de Pn:idente la Cânara Alanidpal.)

\o.l"a h^%
(Sandra Barms, no qrulidadc de Pnddrn* fu Jmto de t'-nq.tew de -'lbi )

.+


