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MUNICIPIO DE POMBAL

\{oDII]IC.\Ç,\O DO ÀC()RDO DL. L.XE(.U(..\()

Considerando que, nos termos do Acotdo de Flxecucão celebtado em 15 de maio dc

2014, se eoconüa prevista a possibilidadc dc proceder à mo<Iificaçào do mcsmo,

"(...) p"t acotdo entre âs pârtes, sempre que se veriÊque que as circunstâlcias cm

que as mesmas fundaram os temos em que operaria a deleuaçào de compctências

tenham sofrido uma altcraçào anormal c imprevisír.el, e desdc quc a crigôncia das

obrigacões por si assumidas âfetc gmvcmcntc os princípios da prossccucào do

interesse púbüco, da continuidade da prestação do seniço público, c tla neccssidade

e suficiência dos tccutsos." (cf. n." 1 da Cláusula 22" <lo Àcordo dc I,lxccuçào);

Considerando quc o cscopo subjacente à clclcgaçào é, nos tcrmos <la lci, o dc

garanú o nào aumento da despesa, o aumeflt() da eÊciência da gestào tlos rccutsos,

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

populações e a racionalizaçào de tecursos disponíveis (cf. n.'3 do rrtigo 115" do

citado diploma legal); Considetando clue é intençào do \Íunicípio de Pombal

procedet ao refotço da afetação de recursos financeiros para salr.aguarda do cabal

cumprimcnto da dclcgaçào de competências opcrada, garantindo â c()r'rtinúdade dc

ptestação de um scnico público dc qualidadc, mediante a rental>ilizaçào clc recutsos

humanos e materiais; Considerando ainda que o mencionado rcforço dc rccursos

financeiros ptcssupõc, flece ssadamente, a modificaçào do ,\cordo de Erecucilo

oportunâmentc cclebrado,

Ilnúe:

À CÂNÍÀttÀ I\.{UNICIPÀI, DE POI\{BÂI,, na qualidade dc ór.qào crecutivo dcr

N{unicípio dc Pombal, Pessoa Coletir.a de Dircito Público númcro 50(r 334 .562, com

sede no Largo d<> Cardal,3100-440 Pombal, com o endereço eleú<inico geral@cm-

pombal.pt, ora representada pelo Senhor Presidente, f)r. Diogo ,\h.cs NÍatcus, r.rcr

uso das compctôncias ptcvistas nas alíncas a) c c) do n." I e na alínca fl do n.' 2 do

,
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artigo 35." do ,\ncxo I da Iri n." 75/21,13, de 12 dc sctcmbro dc ora em diante

dcsiggrada apenas por Pdmcira Outorgantc, c

Â JUNTÀ DE FREGUESIÂ DE POMBAL, Pessoa Coletiva de Direito Público

número 506 942 643, corr, sede na Praça Faria da Gatna,3700-471 Pombal, com o

endereço eletónico presidente@freguesiâ-pombâl.pt, neste ato repÍesentada pelo

Senhor Presidente Pedro Âlexandre Faustino Pimpão dos Santos, no uso das

competônciâs prcvistas nas alíneas a) c g) do n." 1 do ardgo 18." do Àncxo I da Lei

n." 75/2013, dc 12 dc sctcmbro, de ora cm diantc dcsignadâ âpenas por Segundâ

Outorgante

- 
é acordada a modiÍicaçào do .\cordo dc Exccução celcbrado em 15 de maio de

2014, quc sc regerá pclas cláusulas seguintes:

Cláusula 1 .'

Obieto

Â modificaçào que se prctende opeÍar tem por obieo a alteraçào do n.' 1 da

Cláusula 11.)" do Àcordo de Execuçào celebrado em 15 de maio de 2()14, que passará

a ter a scsüntc rcdaçào:

Cláusula 10."

Recursos Financeitos

1. Os recutsos financekos destinados ao cumprimcnto do acotdo dc execução por

partc da Seppnda Outorgante coresponderão à attibüção, em cada ano, de

importância correspondentc a 500rí do valor da compatticipação do Fundo de

Financiamento das Freguesias, nos termos da Lci do OtÇamcnto de Estado em

vigor.

2.(.. )

3.(...)
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Cláusula 2."

Vigência

O período de 'r,igência da modificação coinciditá com a duraçào do ,\corclo dc

F)xecuçào a que se alude no ardgo anterior.

Cláusula 3."

F clrma

A ptesente modificaçào reveste â forma escrita, conformc deÍinido lo n.'2 da

(,Iáusula 22'do Àcotdo dc lixecuçào cclcbrado cm 15 de maio dc 2014.

Cláusula 4.'

Publicidadc

A modiÍicação do Acotdo de Execuçào será alocada no portal do i\Íunicípio dc

Pombal (wllrv.cm-oombal.ot).

Cláusula 5.'

Enuada em vigor

À presente modiÍicaçào enüa em vigor cm 2018, após a rcspctir-a apror.:rção por

parte dos órgàos Àssemblcia de Fregucsia e Âsscmbleia N{unicipal.

Pombal, 16 de maio de 2018

de Pnsidenle da Cânara Almàipal.)

(l'clru

Pontba/)

de Pnsidentu dd.itrttta de br:guetit rlt

I)rimcito
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MODIFICT\ÇÃO DO C()N',I'tu{TO INfl,tRl\DIvIINIS-I'R.,\'l tYO

Considerando que o escopo subracente à delegaçào é, nos ternos da lei, o de gatanú o nào

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

de eEcácia, a melhoda da qualidade dos serviços prestados às populaçôes e a racionalizaçào

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

Considerando que é intenção do Município de Pombal salvaguardar o cabal cumpriment<;

da delegação de competências operada, garântindo a continúdade de prestaçào de um

serviço público de qualidade, mediante a rentabilizaçào de recursos humanos e materiais;

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

algumas dúvidas interptetativas do clausulado do Conrâto Interadministratir.o celebrado

em 15 de maio de 2014, urgindo proceder à respetiva aclartçào, à luz do que foi, aüás, o

tesultado das negociações prevümente efetuadas com âs Juntas de Freguesia/Uniào de

Freguesias, e

Considerando ainda que o mencionado esclarecimento pressupõc, nccessaúmente, a

modiÊcação do ContÍâto Interadministrativo oportunamente celebrado,

Entre:

A CÂMÂRA MUNICIPÂL DE POMBAL, na qualidade de órgão execudvo do Município

de Pombal, Pessoa Coletiva de Direito Público nrírnero 506334562, com sede no Largo do

Cardal, 3100-440 Pombal, com o endereço eleuónico geral@cm-pombal.pt, ora

reptesentada pelo Senhot Presidente, Dr. Diogo Âlves Mateus, no uso das

competências previstas nas alíneas a) e c) do n.' 1 e na alinea f) do n." 2 do artigo 35." do



MUNICÍPIO DE POMBAL

Ânexo I da Lei n." 75/2013, de 72 de setembro de ora em diante designada âpenas poÍ

Primeira Outotgante, e

Â JLrNTÀ DE I.-RF.GUESIÂ DE PON{BÂL, Pessoa Coletiva de Direito Público número

506 942 643, com sede na Pmça Fa;ra da Gama, 3100 471 Pombal, com o endereço

eletrónico presidente@freguesia-pombal.pt, neste âto representada pelo Senhot Ptesidente

Pedro Âlexandre Faustino Pimpão dos Santos, no uso das competêncàs previstas nas

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

ota em diante designada apenas por Segunda Outorgante

- 
é acordada a modiÍicação do Contrato Interadministtativo celebtado 1 5 de maio de

2014, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1."

Obieto

Â modificação que se pretende operaÍ tem por objeto a tetzçào do n."4 da Cláusula 11"

do Contrato Interadminisrativo celebrado em 15 de maio de 2[)14, que pâssârá a ter a

seguinte redação:

Cláusula 11"

Meios humanos

1.(. . .)

2.(...)

3.( . .)

4. Em caso de íormalizzçào de candidaturas a progÍamâs de promoção de emprego, pata

conüatâção de trabalhador com a categorà de técnico superiot, designadamente pata
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exeÍcício de funções de plâneâmento, programação, avalitçà.o e aplicaçào de métodos, com

responsabiüdade e autonomia técnica, o MUNICÍPIO comptomete-se a supoÍtâr até

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

Freguesias, com os encargos decortentes da execuçào destes pÍoietos, sendo que o

pÍocesso de candidatura deverá set pteviamente âfticulado com o MUNI(IÍPI() " o

pagsmento efetuado contÍa a apÍesentação da documentaçào justificativa.

Cláusula 2.'

Viçncia

O pedodo de vigêncà da modiEcação coincidirá com a duração do Conúato

Interadministrativo a que se alude no artigo anterior.

Cláusula 3.'

Forma

A presente modiEcaçào Íeveste â forma esctita, conforme definido no n." 2 da Clfixt:/,a 22"

do Contrâto Interadministrativo celebrado em 15 «lc maio <Ic 2014.

Cláusula 4."

Pubücidade

À modificação do Contrato Intetadministrativo setá

Pombal íwww.cm-nomba.l.ot).

alocada no portal do NÍunicípio de

Cláusula 5.'

Entrada em vigor
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Â presente modificaçào entia em vigor em 2018, após a respetiva aprovação por parte dos

órgàos Assembleia de Freguesia e Àssembleia Municipal.

Pombal, 16 de maio de 2018

l)rirneiro ( )utorgante,

l.Ittens. m ,qrt idadt' ú l>ntidnÍe da L)ânaro l'hnitipal.)

@
(Perln -.lhxandn lrantiro f i*paoãrti, nd qtnlida& de Ptidenle tla jtnta tle l;nguesia tle

Pa»thd/)
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