
MUNICÍPIO I)E POMBAL

\.ÍoDIFIC,\ÇÀO DO ÀC()RD() DE EXECUÇ-\()

Considerando que, nos termos do Âcotdo de l')xecução celebtado em 1-5 dc maio de

2014, sc encooúa pÍevistâ a possibüdade de proccdct à modificaçào do mcsmo.

"(...) p<rt acordo entre as partes, sempre que se r.erifique que as citcunstâncias cm

que as Ínesmas fundaram os ternos em que operaria a delegaçào de competências

tenham sofrido uma altcraçào anormal e imprcvisír-el, e dcsdc que a eügôncia das

obrigaçõcs por si assumidas afete gÍâlrcmcnte os princípios da prossccuçào do

interesse público, da continuidade da prestacão do sen'iço público, e da neccssidade

e suficiência dos recursos." (cf. n.'1 da Cláusula 22" do Àcordo de Exccuçàc);

Considetando que o escopo subjacente à delegaçào é, nos termos da lci, o tlc

gatanú o nào aumeflto da despesa, o ârünento da eÊciência da gestào dos recutsr:»s,

bem como os ganhos de eficácia, a melhoria da qualidade dos seniços prestadc.rs às

populações c a ractonaliz,tçào de tecursos disponíveis (cf. n." 3 do artigo 115" do

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

ptocedet ao refotço da afetação de recursos financeiros para salr.aguatda do cabal

cumprimento da delcgaçào de competôncias operada, gatantindo â cofltinüdadc de

ptestação de um seniço pÍrbüco de qualidadc, mediantc a rcntabilizacão de rccutsos

humanos e materiais; Considetando ainda <1ue o mencionado reforço de recurs()s

financeiros pressupõe, nccessâriâmeflte, a modificaçào do .\cordo dc Flxccuçào

oportunamente celebrado,

Entre:

Â CÂN.{AIL\ NÍUNICIPAL DT POI\{RAL, na quaüdade de órgào erccurivo dcr

I\Iunicípio de Pombal, Pessoa Coleti'r'a de Direito Público númcro 506 334 562, com

sede no I-atgo do CaLtdal, 37()0-410 Pombal, com o endeteço eletrónico geral@cm-

pombal.pt, ora teptesentada pelo Senhor Presidente, f)r. Diogo Alr.es i\{ateus, no

uso das competências prcvistas nas alíncas a) c c) do n." 1 c na alínca fl do n." 2 do
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ardgo 3-5." do Ancxo I da I-ci n." 75/2(l'13, de 12 dc setembro de ora cm diantc

ilcsignada apcnas por Ptimeka ()utorgantc, c

À JUN'IÂ DE FREGUESIÂ DÂ REDINHÀ, Pessoa Coletiva de Direito Público

número 507 608 372, corr, sede nâ Praça Engenheito Gúlherme Santos, n" 26,

3105-331 Redinha, endereço elerónico iunta.redinha@sapo.pq neste ato

reptesentada pelo Senhot Presidente Paulo Manuel Lucas Duarte, no uso das

competêÍrciâs previstas nas alíneas a) e g) do n." 1 do ârtigo 1U." do Ânexo I da Lei

n." t-5/2013, de 12 de setembro, de ora em diante designadâ apeÍlas por Segunda

( )utorgantc

- 
é acordada a modificacâo do Àcordo de Execuçào celebrado em 15 de maio de

2014, quc se regerá pelas cláusulas següntes:

Cláusula 1."

Obieto

,\ modificacào quc sc prctcndc operar tcm poÍ obieto a altcracào do n." 1da
(,láusula 10" clo Àcotdo de Dxecuçào celebrado em 15 de maio de 2014, quc passará

a ter a seguinte tedacão:

Cláusula 10."

Itecursos liinanceiros

1. Os tecurs<.rs finrncciros destinados ao cumpdmento do acordo de execuçào por

partc da Scgunda OutoÍgântc corespondetão à atribuiçào, cm cada ano, de

importância corrcspondente a 501'ô do valot da comparticipação do Iiundo dc

lfinanciamcnto das lireguesias, n()s teÍrnos da Lei do Otçamento de Ustado em

vigor.

2. (...)

3.(...)

')
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Cláusula 2."

\rigôncia

O período de vigência da modiÊcaçào coincidirá com a dutaçào clo Àcordo dc

Fixecuçào â que se alude ncl amigo anterior.

Cláusula 3."

Forma

Â presente modiÍicação reveste a forma cscrita, conforme dcfinido no n." 2 da

Cláusula 22'do,'\cordo de Execuçào cclcbrado cm 15 de maio dc 201.1.

Cláusula 4.'

Publicidadc

Â modificação do Àcordo de Execuçào será âlocada no portal do trÍunicipio rle

Pombal (wrvw.cm-pombal.pt).

Cláusula 5."

Flntrada em vigor

Â ptesente modificaçào cntra em vigor cm 2018, após a rcspetiva aptovaçâo por

parte dos ótgàos -\sscmblcia de Frcguesia c .\ssembleia }lunicipal.

Pombal, 16 de maio de 2018

Primeiro Outorgantc,

()ngo na quldadt de Pnside*c rla (.ánuru i\,Iuni"ipd.)

WAUA4
DruÍe na qmlidade

Pela Segunda

dc Pnsidenn da Jmta de t-ngxia da l\edinha)(Paulo Manml



(,) tnruNtcÍpto DE PoMBAL

NÍoDIFICÂÇÀO Do coNTRÂ'r'o INTEtu\DNÍINIS'fR-ÀTr\ro

Considetando que o escopo subiacente à delegação é, nos termos da lei, o de garanú o nã<r

aumento da despesa, o âumento da efrciência da gestão dos recutsos, bem como r>s ganhos

de e6cácia, a melhoria da qualidade dos serviços ptestados às populaçôes e a racior-'alizaçào

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

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

da delegação de competências opemda, garantindo a continúdade de ptestaçào de um

serviço público de quaüdade, mediante â rentâbitzaçào de tecursos humanos e materiais;

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

algumas dúvidas interpretativas do clausulado do Contrato Interadministrativo celebrado

em 15 de maio de 2014, urgindo ptocedet à respetiva aclaraçào, à luz do que foi, aüás, o

resultado das negociações previamente efetuadas com as Juntas de Freguesia/Llniào dc

Freguesias, e

Considerando ainda que o mencionado esclatecimento pressupôe, necessariamcnte, a

modificação do Conüato Interadministrativo opoftunâmente celebrado,

Enüe:

A CÂN{,{RÁ MUNICIPÂL DE POMBÂL, na quaüdade de órgào execudvo do Município

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

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

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

competências preüstas nas alíneas a) e c) do n." 1 e na alínea f) do n." 2 do attigo 35."do
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Âncxo IdaI-er n." 75/2013, de 12 de setembro de ora em diante designada âpenâs por

Primeira Outorgânte, c

ÂJUNTÂ DE FREGUESIÂ DÀ REDINIIÂ, Pessoa Coletiva de Direito Público número

507 608 372, com sede na Praça Engenheiro Guilherme Santos, n" 26, 1105-331 Redinha,

endereço eletrónico junta.tedinha@sapo.pt, neste ato tepresentada pelo Senhor Ptesidente

Paulo N{anuel Lucas Duarte, no uso das competênciâs previstas nas alíneas a) e g) do n." 1

do artigo 18." do Ânexo I da I-ei t." 75/2013, de 12 de setembro, de ota em diante

designada apenas por Segunda Outorgânte

é acordada a modiÊcação do Conrato Interadrninistrativo celebrado em 15 de maio

de 2()14, que se tegerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.'

Obieto

Â modiflcação que se pretende operat tem por objeto a tetzçáo do n." 4 da Cláusula 1 1"

do Conüato Interadminisrativo celebtado em 15 de maio de 2014, que passatá a tet a

seguinte redaçâo:

Cláusula 11"

Meios humanos

1.(...)

2.(...)

3.(...)

4. Em caso de formaüzação de candidaturas â PtogÍâmas de ptomoção de emprego, pata

conúataçào de trabalhador com a categoú de técnico supedor, designadamente para
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exeÍcício de funçôes de planeamento, programação, avaliaçào e apücaçào de métodos, com

responsabiüdade e autonomia técnica, o NíUNICÍPIO compromete-se â suportâr até

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

Freguesias, com os encargos decorrentes da execução destes projetos, sendo que o

processo de candidanra deverá ser previamente articulado com o MLINICÍPIO " "
pâgâmento efetuado contÍâ â âpresentação da documentaçào iustiftcatirz.

Cláusula 2.'

Viçncia

O período de vigência da modificação coincidirá com a duraçào do Conüato

Interadministativo a que se alude no artigo anterior.

Cláusula 3."

Forma

Â ptesente modificação reveste a forma escrita, confotme definido no n." 2 da Cláusula 22"

do Contrato Interadministrativo celebrado em 15 dc makr de 2()14.

Cláusula 4."

Publicidade

Â modificação do ContÍato Intetadministrativo será alocada no poÍtâl do Município de

Pombal íç,ww.cm-oombal-nt)-

Cláusula 5."

Enttada em vigor
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Â presente modificaçào entÍa em vigor em 2018, após a respetiva aprovação por parte dos

ótgãos Âssembleia de Freguesia e Assembleia Municipal.

llderl ru Eulidude de l,n-tiduie ld ()inant lltniipal.)

Pela Segunda Outorgante,

úr!"rlr*1"*)"q
(Paalo Manrc/ brtzs Druríe na qmlidade de Pn:idente da Jtnta de f-ngresia da Rtdinha)
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I)ombal, 16 dc mato clc 2018


