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Considerando que, nos termos do Âcotdo de Ilxecucão celebtado em 1-5 de maio dc

2014, se encontra ptevista a possibilidade de ptoceder à modiÍicaçào do mcsmo,

"(...) p<rr acotdo enúe as partcs, sempre que se veriÉque que as ci-rcunstâncias em

que as mesmas fundaram os tcÍÍnos em que operaria a delegaçào de competôncias

tenham sofrido uma alteraçào anormal c imptevisír,el, e desdc que a crigência das

obrigaçôes pot si assumidas afcte gravemente os principios da prossccuçào do

interesse púbüco, da continuidade da ptestacão do sen'iço público, e da necessiclade

e su{iciência dos recursos." (cf. n.' 1 da Cláusula 22" clo ,\cotdo dc llxccuçào);

Considetando que o cscopo subjaccnte à delegaçào é, nos tcrmos da iei, o dc

garanú o nào âumento da despesa, o aumento da eficiência da gestào dos recursos,

bem como os ganhos de eficácia, a melhoria da qualidade dos sen.iços ptestados às

populações e a racionahzaçào de tccursos disponívcis (cf. n." 3 do ardgo 115" do

citado diploma legal); Considerando que é intcnçào do l\Íunicípio de Pombal

proceder ao reforço da afetação de recursos financeiros para salvaguarda do cabal

cumprimento da delegaçào dc compctências operada, garantindo a continuidâde dc

prestação de um sen iço público dc qualidadc, mcdiante a tentabilizaçào dc rccutsos

humanos e materiais; Considetando ainda que o mencionado tcfotço de tecutsos

financeiros prcssupôc, neccssariâmcnte , a modificaçào do ,\cordo dc Exccução

oportunamentc celebmdo,

Ilnúe:

À CÂN{ÂR-À N{UNICIP,\I, DE PolltBAL, na <1uaüdade de tirgào cxecutivo d<r

Nlunicípio de Pombal, Pessoa Coletiva de Dircito Público número 50(r 334 5(r2, com

sede no Latgo do Cardal, 31i)0-440 Pombal, com o endereço eletrónico geral(titcm-

pombal.pt, ora reptesentada pelo Senhot Ptesidente, Dr. l)iogo Àlves llateus, no

uso das competências prer,'istas nas alíneas a) c c) do n.o 1 c na alínea Í) do n." 2 do
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MUNICÍPIO DE POMBAL

artigo 35." clo ,'\ncxo I da Lei n." 15/2013, de 12 de setcmbro de ora em diante

dcsignada apcnas por PrimciÍâ C)utorgantc, e

Â UNL\O DAS FREGUESIAS DE SANTIAGO E SÀO SIMÃO DE LITEM E

ALBERGÀRIÂ DOS DOZE, Pessoa Coletiva de Direito Público número 510 839

649, com sede na Rua da Escola, 3100-081 Albetgaria dos Doze, endeteço

eletrónico uf.santiago.sslitem.albergatia@gmail.com, neste ato representada pelo

Senhor Ptesidente Manuel Henriques Nogueira Matos, no uso das competências

prer.istas nas alíneas a) e g) do n." 1 do artigo 18." do Ânexo I da Lei n.'75/2013, de

12 de sctcmbro, dc ota cm diante <lesippada apenâs por Segunda Outotgante

- 
ó acotdada a modiflcacão do Acordo de Execução celebrado em 15 de maio de

2014, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.'

Obieto

.\ modificação rluc se prctende operâr tem por obieto a alteraçào do n." 1 da

(iláusula 10" do Âcotdo dc Execuçào celcbta<lo em 15 de maio de 2014, quc passatá

â ter a seguinte tedação:

Cláusula 10.'

Recutsos Itinancetos

'1. Os recursos financeiros destinados ao cumpdmento do acotdo de execução por

partc da Scgunda Outotgante cortesponderão à atdbuiçào, cm cada ano, de

impotância corrcspondentc a 50% do valot da comparticipação do Fundo dc

liinanciame nto das Ilreguesias, nos termos da l,ei do Orçamento de Estado em

vigor.

2.(. .)

3. (.. )
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MUNICÍPIO DE POMBAL

Cláusula 2."

\rigência

O periodo de vigência da modiEcacào coincidká com a dutaçào do r\corclo dc

F,xecuçir.r â quc sc aludc no artiqo anterior.

Oláusula 3."

Forma

Â ptesente modificaçào rcscstc a forma cscrita, confonnc deÊnido no n." 2 cla

Cláusula 22'do Àcotdo de Exccuçào celebtado cm 15 dc maio de 201.1.

Cláusula 4."

Publicidade

A modificação do Acordo de Execuçào seÍá alocada no portal do NIunicípio de

Pombal (ualaue4:pelqbal+t).

Cláusula 5."

Flntrada em rigor

A presente modificaçào entÍa em vigor em 2018, após a rcspctiva aprovaçào por

parte dos ótgâos Âssembleia <Ie ltregucsia e ,\ssembleia NÍunicipal.

Pombal 16 de maio de 2018

na qualidafu de Pnsidefile da Câr ard M niLiPal.)

Pela Segunda

(L,lanrul Henit

de Drén e Alberyà\dos Dory)Sartiago e .Ç ão

íra Matos, ru qualidafu de Pnidenk da Jmla da União das t'-ngtesias de

Pnmeiro

(Diogo



MUNICiPIO DE POMBAL

NíODIFICAÇÀO DO CON]'R-ÀTO INTEtu\DNÍtNISTRT\Tn'O

Considetando que o escopo subiacente à delegação é, nos termos da lei, o de garanú o não

aumento da despesa, o aumento da eficiência da çstào dos recursos, bem como os ganhos

de eficácia, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalizaçào

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

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

da delegação de competências operada, garantindo a continüdade de prestação de um

serriço público de quaüdade, mediante a rentabiJização de tecursos humanos e materiais;

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

algumas dúvidas interpretativas do clausulado do Contrato Interadminisrativo celebrado

em 15 de maio de 2014, urgindo ptoceder à tespetiva aclxzçào, à luz do que foi, aliás, o

tesultado das negociações previamente efetuadas com as Juntas de Freguesia/Uniâo de

Freguesias, e

Considerando ainda que o mencionado esclarecimento pressupõe, necessadamente, a

modiÊcação do ContÍato Interâdministrativo oportunamente celebtado,

Entre:

A CÂNIÂRÁ IúUNICIPÂI DE POMBÂL, na quaüdade de órgão executivo do Município

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

Catdal, 3100-440 Pombal, com o endeteço eletrónico geral@cm-pombal.pt, ora

tepfesentâdâ pelo Senhor Presideflte, Dr. Diogo Àh'es 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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MUNICÍPIO DE POMBAL

Ânexo IdaLei n." 75/2013, de 12 de setembro de ora em diante designada apenâs por

Primeira Outorgante, e

Â LTNIÃO DÂS FREGUESIÁS DE SÂNTIÀGO E SÂO SIMÀO DE LITEM E

ALBIIRGÂRIÂ DOS DOZE, I'essoa Coletiva de Direito Púbüco número 510 839 649,

com sede na Rua da Escola, 3100-081 Âlbergaria dos Doze, endereço eletrónico

uf.santiago.sslitem.albergaú@gmail.com, neste ato representâdâ pelo Senhor Presidente

Nlanucl Henriques Nogueira Matos, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g)

do n.' 1 do artigo 18.'do .\nexo I da ki n." 75/2013, de 12 de setembto, de ora em diante

designada âpenâs pot Segunda Outotgante

- 
é acordada a modifi.cação do Conúâto Interadministrativo celebrado em 15 de maio de

2014, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.'

ob)eto

À modi6cação que se pretende operâr tem por objeto a alteração do n." 4 da Cláusula 11'

do Conrato Interadministrativo celebrado em 15 de maio dc 2014, que passará a ter a

seguinte tedação:

Cláusula 11"

N{eios humanos

1.(. . .)

2 (...)

3.(. .)
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4. Em caso de formalização de candidaturas â progiamâs de promoção de emprego, para

contrâtâção de trabalhador com a categoria de técnico superioÍ, designadamente para

exeÍcício de funções de planeamento, progÍâmâçào, avzliaçào e aplicâção de métodos, com

responsabi.lidade e autonomia técnica, o MLTNICÍPIO compromete-se a suportar até

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

Fteguesias, com os encârgos decorrentes da execução destes projetos, sendo que o

pÍocesso de candidatura devetá ser previamente articulado com o N{UNICÍPIO . ,,

pagamento efetuado conúa a apresentação da documentaçâo justificativa.

Cláusula 2.'

Vigência

O período de vigencra da modifrcação coincidirá com

Interadministrativo a que se alude no artigo anterior.

a duração do (lontrato

Cláusula 3."

Forma

A presente modificaçào reveste a forma escrita, conforme definido no n." 2 dâ ClÁusr:Ja 22'

do Contrato Intetadministtativo celebrâdo em 1 5 de maio de 2014.

Cláusula 4.'

Pubücidade

Â modiEcação do Contrato Interadministrativo será alocada no potal do IrÍunicípio de

Pombal (www.cm-pombal.pt).
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Cláusula 5.'

Enrada em vigot

À ptesente modiEcaçào entra em vigot em 2018, após a tespetiva aprovação pot pane dos

ótgãos Assembleia de Freguesia e Assembleia Municipal.

Pombal, 16 de maio de 2018

na qmlidade de Pridcnte da Cânara Mmidpal.)

(llLanae/ Heniqrx Nogueira Matos, na qrulidade de PnsidenÍe da Junla da Uniào das Fngtesias de

Santiago e São Simão de l)tén e Albergaia dos

4

Primciro OutorÍlantc,


