
MUNICiPIO DE POMBAL

NÍODIFICT\ÇÀO DO,\CORDO DE EXECUÇ-\o

Considerando que, nos termos do Acordo de Flxecucão celebrado em 2 de julho de

2014, se cnconúa ptevista a possibilidade de ptoceder à modificaçào do mcsmo,

"(. .) p"t âcordo entre âs partes, sempre que se veriÊque que as circunstâncias em

que as mesmâs fundaram os tcrnos em que operaria a delegaçào de competências

tenham sofrido uma alteração anormal e imptevisír.el, e desde que a exigôncia das

obrigaçõcs poÍ si âssumidâs âfete lfa\remente os pdncípios da ptossccuçào do

interesse público, da continuidade da prestação do senico públic<-r, e da necessidade

e suficiôncia dos recursos." (cf. n." 1 da Cláusula 22'do r\cotdo de Execução);

Considetando quc o escopo sub)accnte à delegaçào é, nos tcrmos da lci, o de

€iârântt o nào âument() da despesa, o aumento da eficiência da gestão dos recursos,

bem como os ganhos de eficácia, a melhoria da quaüdade dos seniços ptestados às

populaçõcs e a tacionaliz'tçào de tecutsos disponíveis (cf. n." 3 do artigo 115" do

citado diploma legal); Considerando que é intençào do N'Íunicípio de Pombal

ptocedet ao ref<rtço da afetação de recursos financeitos para salr.aeuarda do cabal

cumprimento da dclegaçào de compctôncias operada, garantindo a continúdadc de

prestação dc um scrviço púbüco de qualidade, mediante a rentabilização de tecursos

humanos e materiais; Considetando ainda que o mencionado teforço dc recursos

financcitos ptessupôc, nccessariamentc, a modificâçào do ,\cordo de l.)rccuçào

oportunamente cclcbrado,

Enúe:

À CÂN{ÂRÂ I\{UNICIPAL DFI I)ON,ÍRAL, na quaüdade de órgào executivo do

NÍunicípio de Pombal, Pcssoa Coletir.a de Direito Público número 506 331 562, com

sede no Largo do Cardal,310ü440 Pombal, com o endereço eletrónico geral@cn-

pombal.pt, ora representada pelo Senhot Ptesidente, l)r. I)iogo Ah,es ;\.{atcus, ncr

uso das competôncias ptcvistas nas alíneas a) e c) do n." 1 e na alínca f) do n." 2 drl
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artigo 35." do Ancxo I da Lei n." 75/2013, de 12 de setembro de ora em diante

designada âpcnâs por Primeira Outorgantc, c

r\ -JUNI',\ DE FRII(;UESL\ DE (|.\RNIDE, Pessoa Coletir.a dc Dircito Público

número 507 841 .14'l, com sede nà ltua Principal n." 71 - 3105-028 Carnide,

endeteço elctrónico jfcatnide@gmail.com, neste ato reptescntada pclo Senhor

Presidentc Sílvio cla N.Iota Santos, no uso <.las competências ptcvistas nas â[neâs â) e

g) do n.' 1 do artigo 18." do Ànexo I da Lei n;'15/201.3, de 12 de setembro, de ora

em diante designada apenas por Segunda Outorgante

- 
é acotdada a modificaçào do Acordo de lixecução celebtado em 2 de julho de

2014, que se tegerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.'

Objeto

,\ modificaçào quc sc pretende opcrar tcm por obieto a alteraçào do n." 1 da

(,Iáusula 10' do r\cordo dc Execuçào cclclrrado cm 2 de julho de 2014, que passatá

a ter â seÉluinte redação:

Cláusula 10.'

Recunos }jinanceiros

1. Os recursos Íinanceiros destinados ao cumprimento do acotdo de execuçào por

pane da Scguncla Outotgantc correspondcrão à atribuição, em cada ano, de

impotúncia cotrcspondente a 509,ô do valot da compatticipaçào <lo Fundo dc

Irinanciamento das Iireguesias, nos tetÍnos da Lei do Otçamento de Estado em

r.igor.

2.(. .)

3.(...)
(ll:iusula 2-^

)
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\rigôncia

O pcríodo dc vigôncia da modificação coinciclirá com a dutaçào do .\cordo clc

.trxecuçâo â que se rlude no artigo anterior.

(lláusula 3."

Iiorma

Á presente modificação reveste a íorma escrita, conforme definido no n." 2 da

Cláusula 22'do .,\cordo dc Flxccuçào cclcbrado cm 2 de julho de 2014.

Cláusula 4."

Publicidade

,\ modificaçào do i\cordo dc Exccução será alocada no portal do À{unicípio dc

Pombal (uuvem:pombaLpt).

Cláusula 5.'

Ijntrada em \dgor

À presente modificação entra em vigor em 2018, após a respetir-a apror-açào por

pafte dos órgàos ,\sscmblcia dc Freg-resia e Àssembleia }Íunicipal.

Pombal, 16 de maio de 2018

Primeiro OutoÍgânte,

na qrulidafu de l>nidente da C)imara AÍuniapal.)

(.f Íúio da r\Íola .\'anto.r, qtdlidade de Pnsidaúe da .luta de Pngresia de (.arnide)
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troorrrc,tçÀo Do c()NTk\To INTERAT)NIINISTR \llvo

Considerando que o escopo subjacente à delegação é, nos termos da lei, o de garanú o não

âumento da despesa, o aumeÍrto da eficiêncra da çstâo dos recursos, bem como os ganhos

de eficácà, a melhoú da quaüdade dos seriços prestados às populaçôes e a racionalizaçào

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

Considerando que é intenção do Município de Pombal salvaguardar o cabal cumprimento

da delegaçào de competêncàs operada, garantindo a continuidade de pÍestâçào dc um

serniço púbüco de quelidade, mediante a rerta.biiztçáo de recursos humanos e materiais;

Considerando que, no que à previsão de tecursos humanos tespeita, se têm suscitadas

algumas dúvidas interptetativas do clausulado do ContÍâto Interadministrativo celebrado

em 2 de julho de 2014, urgindo proceder à tespetiva tclaraçào, à luz do que foi, aliis, o

tesultado das negociaçôes prewiamente efetuadas com as Juntas de Ftegucsia/Uniào de

Fteguesias, e

Considerando ainda que o mencionado esclatecimento ptessupõe, necessariamente, a

modificação do Conrâto Intemdminisüativo oportunamente celebtado,

Ente:

Â CÂMÂRÂ MUNICIPÁI DE POMBÂL, na qualidade de órgào executivo do NÍunicípio

de Pombal, Pessoa Coletiva de Direito Púbüco númeto 506334562, com sede no I-argo do

Carda\ 3100-.+40 Pombal com o endeteço eletrónico geral@cm-pombal.pt, ora

teptesentada pelo Senhor Presidente, Dr. Diogo Àh'es NÍateus, no uso das

competências ptevistas nas alíneas a) e c) do n." 1 e na alínea f) do n." 2 do artigo 35." do



MUNICÍPIO DE POMBAL

Ànexo I da I-ei n.' 75/2013, de 12 de setembro de ora em dânte designada âpenas por

Primeira Outorgante , e

r\ JLrN'l r\ l)li, lrRti,GUI.l,SIÂ l)li Ci\RNIDIi, Pessoa (lolctiva dc l)ircito Público númcro

507 U41 4,+1, conr sede na Rua Principal r." 77 - 3i05-02U (lamide, cndcrcço clctrónico

jfcamidc@gmail.c()m, neste âto repÍesentâda pelo Senhot Presidente Sílvio da NÍota

Santos, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n." I do artigo 18." do

Ànexo I da Lei n.'75/2013, de 12 de setembro, de ora em diante designada âpenâs poÍ

Segunda Outorgante

- 
é acotdada a modiEcaçào do Contrato InterâdministÍativo celebrado em 2 de julho de

2014, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.'

Objeto

À modificaçào que se pretende operâr tem por objeto a alteração do n."4 da Cláusula 11'

do Conúato Interadministrativo celebrado em 2 de julho de 2014, que pâssârá a ter a

seguinte redação:

Cláusula 1 1"

Meios humanos

1.(. . .)

2.(...)

3.(...)

4. Em caso de formthzaçào de candidaturas â pÍogmmas de promoção de emprego, pam

contrataçào de rabalhadot com a categotà de técnico superior, designadamente para
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exetcício de funções de planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos, com

responsabilidade e autonomia técnica, o MUNICÍPIO compromete-se a suportâi âté

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

Freguesias, com os encargos decorrentes da execuçào destes proietos, sendo que o

processo de candidatuta deverá ser pteviamente articulado com o MUNICÍPIO " o

pagamento efetuado contra â âpresentação da documentaçào justifrcativa.

Cláusula 2."

Viçncia

O peíodo de vigência da modificaçào coincidirá com a duração do Contrato

Intetadministrativo a que se alude no artigo anteriot.

Cláusula 3.'

Forma

Â presente modificação Íeveste â forma escrita, confome definido no n." 2 dz Clâtswla 22"

do Contrato Interadministrativo celebrado em 2 de julho de 2014.

Cláusula 4."

Pubücidade

Â modificação do Contrato Intemdministtativo será alocada no portal do Município de

Pombal íwww.cm-nombal.nt).

Cláusula 5.'

Fintrada cm vigor
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r\ presente modificação entiâ em vigor em 2018, após a respetiva aprovação por parte dos

ót$os Assembleia de Freguesia e Assembleia Municipal.

Pombal, 16 de maio de 2018

l'lalcns, na qnúdadt dt Preidenu rh Cfutara lluniipa/.)

(.1íhio da :\Iotu .luÍ0.r, n,t qmlidadc de PnidanÍe da.lmla de l'nqtesia de (.antide)

I'rimeiro Out()rgznte,

()utoreante,

4


