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Considerando que, nos termos do Acotdo de Execucào celebrad<-r em 15 de maio de

2014, se encoÍlúa prevista a possibilidade de procedcr à modificaçào do mcsmo,

"(...) po. acotdo entte as pârtes, sempre que se verifi<1ue que as cfucunstâncias em

que as mesmâs fundaram os terÍn()s em que operaria a delegaçào de competências

tcnham sofrido uma alteraçào anormal e imprevisír.cl, c dcsde <1ue a erigôrrcia das

obrigações pot si assumidas afetc gravcmcnte os pdncipios da prossccuçào do

interesse público, da continuidade da prestação do sen'iço pÍrblico, e da necessiclade

c suficiência dos rccutsos." (cf. n." 1 da Cláusula 22'do ,\cordo dc Exccuçào);

Considetando quc o escopo subiaccnte à delegaçào ó, nos tcrmos da lei, o de

garanú o nào aumento da despesa, o aumento da eficiência da gestào dos tecutsos,

bem como os ganhos de eficácia, a melhoria da qualidade dos seniços prestados às

populaçôes e a tacionalizaçào de recursos disponíveis (cf. n." 3 do artigo ll5" do

citado diploma legal); Considetando que é intençào do NÍunicípio de Pombal

ptocedet ao refotço da afetação de tecursos financeiros para salvap;uatda do cabal

cumprimento da delegação de compctôncias opetada, garantindo a continúdadc dc

prestação de um scniço púbüco dc qualidade, mediantc a tentabilização dc rccursos

humanos e materiais; Considerando ainda que o menci<lnado teforço de recuÍsos

financeiros prcssupõc, neccssariamente, a modificaçào do ,\cordo de F}ccuçào

oportunarnente celebtado,

Entte:

Â CÂN{ÂRA N'ÍUNICIPÂI, DFI l'ON{BÁl-, na qualidade de rlrgào executivo do

N{unicípio de Pombal, Pcssoa Colctir,a de Direito Público númeto 506 334 562, com

sede no Largo do Cardal, 3100-,t40 Pombal, com o endeteço eletrónico gctal@cm-

pombal.pt, ora reptesentada pelo Senhot Ptesidentc, 1)r. Diogo r\h'es llateus, ncr

uso das competôncias ptcristas nas alíneas a) c c) do n." 1 c na alínea $ d<> n." 2 do
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artigo 35.' do ,\ncxo I <la Lci n." 75/2Q13, de 12 dc setcmbro de ota em diante

dcsignada apenas pot Primcira Outorgântc, c

À jUNTÂ DE FREGUESIÂ DO LOURIÇÂL, Pessoa Coletiva de Direito Público

númeto 507 355 946, corr, sede na Rua da Misericórdia, n" 16, 3105-165 l,ouriçal,

endereço eleuónico info@jfJourical.pt, neste ato representada pelo Senhot

Presidente José Manuel Pedrosa Marques, no uso «las competêociâs prer.istas nas

alíneas a) e g) do n." 1 do attigo 18." do Ânexo I da Lei n." 75/2013, de 12 de

setembto, de ora em diante designada apenas por Segunda Outorgante

- ó acordada a moüÍicação do,\cotdo de Execuçào celcbrado cm 15 de maio de

2014, que se regcrá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.'

()bjeto

À modificacào r;uc se pretende operâr tem por objeto a alteracão do n." 1 da

Cláusula 10'do .\cordo dc Iixecução cclebrado cm 15 dc maio dc 2014, que passará

a tcr â seguintc redação:

Cláusula 10."

Recutsos Financciros

1. Os tecursos financefuos destinados ao cumprimento do acotdo de execuçào por

partc da Sesunda C)ut()rgânte corespondetão à atribuição, em cada ano, de

importância corrcspondcntc a 5096 do valor da comparticipaçào do Fundo de

liinanciamcnto das Fregucsias, nos tcrÍnos da Lei do Orçamcnto <ic Estado cm

'r.'igor.

2.(...)

:i. (. . .)

Cláusula 2.'

Vigência
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O período de l'igência da modificação coincidirá com a duração do ,\cordo dc

Exccuçào a quc se alude no arugo anteriot.

Cláusula 3.'

Iiorma

A presente modificação teveste a forma escdta, conforme deÍinido no n." 2 cla

Cláusula 22^ do Acotdo de tsxecuçào celebrado em 15 de maio de 2014.

Cláusula 4."

Publicidade

A modificação do Acordo de Execução sctá alocada no portal do N{unicípio dc

Pombal (www.cm-pombal.pt).

Cláusula 5."

Enttada em vigor

À presente modificaçào efltrâ em viEpr em 201t1, após a tespetiva aptovaçào por

pârte dos órgãos Âssembleia de F-reguesia e Assembleia N'Íunicipal.

Pombal, 16 de maio de 2018

Primeiro Outorgante,

fu Pnsidune da C,inara illmiipal.)

dt Pnidente da Janta de r-ngesia do l-.ouiçal)
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NÍOI)IIII(],\(;io DO CONTR.\1'O INTER-\DNTINISTR-\I'I\-C)

Considerando que o escopo subjacente à delegaçào é, nos temos da lei, o de garanú o nào

âumento da despesa, o âumento da eÊciência da gestão dos recursos, bem como os ganhos

de eficácia, a melhoria da qualidade dos serriços prestados às populaçôes e a raciorra,liz.açào

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

Considerando que é intenção do I{unicípio de Pombal salvaguardar o cabâl cumprimento

da delegação de competências operada, gârantindo a continúdade de ptestação de um

serviço público de quaüdade, mediânte o, rertabüzação de recursos humanos e materiais;

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

algumas dúvidas intetptetativas do clausulado do Contrato Interadministrativo celebrado

em 15 de maio de 2014, urgindo proceder à respetiva aclztzçã,o, à luz do que foi, ahás, o

resultado das negociações previamente efetuadas com as Juntas de Fteguesia/Llnião de

Freguesias, e

Considerando ainda que o mencionado esclarecimento ptessupôe, necessariamente, a

modiEcação do Contrato Interadminisuativo oportunamente celebrado,

Enúe:

Â CÂMÂRÁ MUNICIPÂL DE POMBÁI, na qualidade de órgão executivo do NÍunicípio

de Pombal, Pessoa Coletiva de Direito Púbüco número 506334562, com sede no Largo d<.>

Cardal, 3100-,+40 Pombal, com o endeÍeço eletrónico geral@cm-pombal.pt, ora

tepresentada pelo Senhor Presidente, Dr. Diogo Âlves Mateus, no uso das

competênciâs previstas nas alíneas a) e c) do n.' 1 e na alínea Q do n." 2 do artigo 35." do
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Ànexo I da Lei n." 75/2013, de 12 de setembro de om em diante designada apenâs poÍ

Primeira Outotgante, e

À JUNT-{ DE FRIi,GUESIÂ DO LOURIÇAL, Pessoa Coletiva de Direito Público

númeto 507 355 946, com sede na Rua da Misericórdia, n' 16, 3105-165 Louriçal, endeteço

eletrónico info@jfJourical.pt, neste âto representadâ pelo Senhor Presidente José Manuel

Pedrosa NÍarques, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n." 1 do artigo

18." do Ânexo I da l-ei n." 75/2013, de 12 de setembto, de ora em diante designada apenas

por Segunda Outorgante

é acordada a modificação do Conttato Interadministtativo celebmdo em 15 de maio

cle 2014, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1."

Obieto

A modificação que se pretende opemÍ tem por objeto t zltetzção do n." 4 da Cláusula 11'

do Conüato Interadminisrativo celebmdo em 15 de maio de 2()14, que passaú a ter a

seguinte redação:

Cláusula 11"

Meios humanos

1.(. .)

2.(...)

3.(.. .)

4. Em caso de formalizaçào de candidatuas â progtâmas de promoção de emptego, pata

contratação de üabalhadot com a categoú de técnico superior, designadamente para
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exetcício de funçôes de planeamento, programaçào, avaliação e apücação de métodos, com

responsabiüdade e autonomia técnica, o MUNICÍPIO comptomete-se â suportar âté

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

Fteguesias, com os encargos decomentes da execuçào destes proietos, sendo que o

processo de candidatuta deverá ser pteviamente articulado com o N{LrNI(IÍPIO " o

pagamento efetuado contÍa â apÍesentação da documentaçâo justificativa.

Cláusula 2.'

Vigência

O período de wigência da modificação coincidirá com a dumção do Conrato

Intetadministativo â que se alude no artigo anterior.

Cláusula 3."

Forma

Á presente modificação teveste a forma escrita, confome deÊnido no n."2 da Cláusula 22'

do Conttato Interadministrativo celebrado em 15 dc maio de 2014.

Cláusula 4.'

Pubücidade

Â modiEcaçâo do Conttato Interadministrativo será alocada no portal do N{unicípio de

Pombal íwwrv. cm-oom[ral.nt).

Cláusula 5.'

Entrada em vigot
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À presente modiFrcaçào entrâ em vigor em 2018, após a respedva aprovaçào poÍ pârte dos

órgàos Âssembleia de Ftcguesia e Âssembleia Municipal.

Pombal, 16 de maio de 2018

i\latuu, na Eulidafu de Pnsidentc dd (.thnaru iluniipal.)

de PnsidenÍe da Jmta de Fngtesia do l,.oliçal)

I)rimeiro ()utorgante,
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