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Considerando que, nos termos do Âcordo de Execuçào celebrado cm 14 de iulho de

2014, se encontra prcvista a possibilidade de ptocedct à modificaçào do mesmo,

"(...) p"t acordo entre as partes, sempre que se verifique que as circunstâncias em

que âs mesmas fundaram os tcÍTnos em que operaria a deleeaçào de competências

tenham softido uma altcraçào anormal e imprevisír,el, c dcsdc cluc a cxigôr-rcia das

obdgaçõcs pot si assumidas afctc gra\.emcnte os pdncípios da prossecuçào do

interesse públic<-r, da continuidade da prestação do sen-içcr público, e da necessiclade

c suÍiciência dos recursos." (cf. n." 1 da Cláusula 22" do ,\cordo <Ic I'lxccuçào);

(lonsidcrando quc o escopo subjaccnte à delegaçào ó, nos tctmos da lei, o dc

garantir o nào aumento da despesa, () aumento da eficiência da gestào dos recursos,

bem cc»mo os ganhos de eficácia, a melhoria da qualidade dos sen.iços prestados às

populaçôes e z tacionaüz'tçào de tccursos disponíl.cis (cf. n." .i do artigo 1 15" do

citado üploma legal); Considctand<> <1ue é intençào do Níunicípio de Pombal

procedet ao reforço da afetação de tecursos financeitos para sah.aguarda do cabal

cumprimento da delcgaçào dc compctôncias operada, gârantindo â continuidâde dc

ptestação de um sen iço público dc qualiclade, mediantc a tcntabilizaçào dc rccutsos

humanos e materiais; Considerando ainda que o mencionado teforço cle recursos

financekos prcssupõe, ncccssariamcntc, a modificaçào do ,\cordo dc Execucào

oportunamcnte celebrado,

Irntre:

Â CÂ\.IÂlLA. N{UNICIPAL D Fl, PON{RAL, na quaüdade de orgào execurivo d<.r

NÍunicípio de Pombal, Pessoa Coletiva dc Direito Público númcro 50(r 334 562, com

sede no Largo do Cardal, 3l (X)-4.1() Pombal, com o endereço elettírnico geral@cm-

pombal.pt, ora representada pekr Senhor Ptesidente, Dt. Diogo Âh'es NÍateus, no

uso das competências prcvistas nas alíneas a) c c) do n." 1 e na alinca I do n." 2 do
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artigo 35." do .'\nexo I da Lci n." 75/2013, de 12 dc sctcmbro de ora cm diante

designada apenas por Primcira Outorgante, c

Â JUNTA DE FREGUESIA DE ÁIMÂGREIRÀ, Pessoa Coletiva de Direito Público

númeto507 946 545, com sede na Rua do Rossio, n." 10, 3105-004, Âknageira, endereço

eletrónico fteguesia.almagteira@gmail.com, neste ato representâdâ pelo Senhor Presidente

Humbetto Matgarido Lopes, no uso das competências prer.istas nas a[Íleâs a) e $ do

n." 1 d«r artigo 18.' do ;\ncxo I da Lci n." 75/2013, de 12 dc setembro, dc ora em

diante desilyradâ âpenâs p(x Segunda Outorgânte

- 
é acordada a modificaçào do Àcordo de Llxecucào celebrado em 14 de julho de

2014, tluc se regerá pelas cláusulas segúntcs:

Cláusula 1."

Objcto

,,\ modificaçào quc sc ptctcn«le operâÍ tcm por obicto a altctaçào do n." 1da

Cláusula 10' do Acotdo de lixecução celebtado em 14 de julho de 2014, que pâssará â

ter a seguinte rcdacào:

(,Iáusula 10."

Recursos Financeiros

1. C)s rccursos financciros destinados âo cumprirnento do acotdo de execuçào pot

partc cla Scgun<ia Outorgante cotrcspondcrão à atribuiçào, cm câdâ âno, de

importância coffespoÍlde nte a 50íh do valor da comparticipação do liunclo de

Finânciamento das Fteguesias, nos termos da l-ei do C)rçamento de Flstado em

vigor.

2. (...)

3.(...)

Cláusula 2."

Vigôncia
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O período de vigência da moclificacão coincidirá com a duração do Àcordo de

E-rccuÇào a quc sc aludc no artigo anrerior.

Cláusula 3."

Forma

A ptesente modi{icação reveste a forma escdta, conFrrrme definido no n." 2 da

Cláusula 22'do Acotdo de Execuçào celebrado em 14 de julho de 2014.

Cláusula 4."

Publicidade

A modificaçào do Àcordo de Execução será alocâdâ no portâl do N{unicípio dc

Pombal (wwrv.cm-pombal.pt).

Cláusula 5."

Entrada em vigot

Â presente modificação entra em vigor em 2018, após a respetiva apror.ação por

parte dos órgãos Assembleia de Fieguesia e Âssembieia N{unicipal.

Pombal, 16 de maio de 2018

de Pnid.e e da Cânara Mmiàpal.)

(t
$Tunbeni Maryando l-opu, na qualidad.e de Pnsidenn da Jmta de Fngtesia de Alnagnira)

Primeiro OutoÍgânte,

(Dio4o

Pela
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Considetando que o escopo subjacente à delegaçào é, nos termos da lei, o dc garanú o nào

âurnento da despesa, o âumento da e6ciência da çstào dos recursos, bem como os ganhos

de e6cácia, a melhoria da quaüdade dos serviços prestados às populações e a raciotalizaçào

de recutsos disponír'eis (cf.n."3 do artigo 115" do 6i6de.tiFloma legal);

Considetando que é intenção do N{unicípio de Pombal salvaguardar o cabal cumprimento

da delegaçào de competências operada, garantindo a continúdade de prestação de um

serriço púbüco de qualidade, mediante a tentabilização de recutsos humanos e materiais;

Considerando que, no que à previsão de recursos humanos respeita, se têm suscitadas

algumas dúvidas interpretativas do clausulado do Contrato Interadminisrativo celebrado

em 14 de julho de 2014, urgindo proceder à tespetiva aclatação, à luz do que foi, aliás, o

tesultado das negociaçôes pteviamente eferuadas com as Juntas de Freguesia/União de

Fteguesias, e

Considetando ainda que o mencionado esclarecimento pressupõe, necessariamentc, a

modiÊcação do Con[ato Interadministativo oportunamente celebtado,

Entre:

Â CÂNLÀRÁ MUNICIPÂL DE POIúBÂL, na qualidade de ótgão execudvo do l\Íunicípio

de Pombal, Pessoa Coletiva de Direito Púbüco número 506334562, com scde no I-argo do

Cardal, 3100-,140 Pombal, com o endereço eletrónico geral@cm pombal.pt, ora

reptesentada pelo Senhor Presidente, Dr. Diogo Âlves NIateus, no uso das

competências previstas nas alíneas a) e c) do n.. 1 e na alínea f) do n.. 2 do arugo 35."d<r

Ânexo I da Lei n." 75/2013, de 12 de setembto de ora em dànte designada apcnâs por

Pdmeira Outorgânte, e
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Á JUNTÀ DE FREGUESIÂ DE ÂLIIL{GREIRÂ, Pessoa Coletiva de Direito PúbLico

número507 946 545, com sede na Rua do Rossio, n." 10, 3105-004, Almageira, endeteço

eletónico freguesia.almagreira@gmail.com, neste âto representada pelo Senhor Presidente

Humberto Iüargando Lopes, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n." 1

do artigo 18." do Ânexo I da Lei n." 75/2013, de 12 de setembro, de ota em diante

designada apenas por Segunda Outorgante

- 
é acordada a modiEcação do Contrato Interadministrativo celebrado em 14 de julho de

2014, qte se regerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1."

Objeto

A modificação que se ptetende operaÍ tem por objeto a alteração do n."4 da Clíusula 11"

do Contrato Interadministrativo celebrado em 14 de julho de 2014, que passâÍá â ter a

seguinte redaçào:

Cláusula 11'

Meios humanos

1.(. . .)

2.(...)

3.(. . .)

4. Em caso de formalização de candidaturas â pÍogÍâmâs de promoçào de emprego, para

contÍâtâção de trabalhadot com a categoriâ de técnico superior, designadamente pata

exercício de funçôes de planeamento, ptogtamação, wdiação e aplicação de métodos, com

responsabilidade e autonomia técnica, o MUNICÍPIO compÍomete-se â suportar até

2.000 € (dois mil euros) anuais, ou 3.000€ (três mil euros) anuais, no caso das Uniões de

,'..'

m
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Freguesias, com os encâÍgos decorentes da execuçào destes proietos, sendo que o

pÍocesso de candidatura deveú ser pteüamente articulado com o I{UNICÍPIO . "
pâgamento efetuado contra a apÍesentação da documentação justificativa.

Cláusula 2."

Vigência

O período de vigência da modificaçâo coincidirá com a duraçào do Contrato

Interadministrativo â que se alude no artigo anterior.

Cláusula 3."

Forma

Â ptesente modificação reveste â forma escrita, conforme de6nido no n."2 da Cláusula 22"

do Contrato Interadministrativo celebrado em 14 de julho de 2074.

Cláusula 4.'

Publicidade

Â modifrcação do Contrato Interadministtativo será alocada no portal do Município de

Pombal (www.cm-pombal.pt).

Cláusula 5.'

Entmda em vigor

À presente modificação entrâ em vigor em 2018, após a respetiva aprovação por pârte dos

ótgãos Âssembleia de Freguesia e Àssembleia Municipal.

Pombal, 16 de maio de 2018
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Primeiro ()utorgante,

Materc, na qualidafu de Pnsidente da Cânara Muniapal.)

ttr
ftlanbeho Maryaido l-.opes, na qrulida& fu Pni&nle da Jtrnta & tltugreia & Alnagnira)
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