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Considetando que, nos termos do Âcordo de Flxecucão celebrado em 3 de julho de

2014, se enconüa ptevista a possibilidade dc proccder à mocliÍicaçào do mcsmo.

"(...) pot acotdo enúe as pattes, sempre que se verifique que as circunstâncias em

que as mesmas fundaram os teÍrnos em que operaria a delegaçàcl dc competências

tenham sofrido uma altcraçào anormal e imprer.isír.cl. c dcsdc quc a cxigôncia das

obrigacões pot si assumidas afctc gÍâvemeÍltc os princípios da prossecuçào do

interesse púbüco, da continuidade da prestação do sen'iço público, e da necessidade

e suficiência dos tecutsos." (cf. n." 1 da Cláusula 22'do r\cordo dc Flxccuçào);

Considerando que o escopo subiaccnte à delegaçào ó, nos tcrmos <Ia lci, o dc

gatanú o nào aumento da despesa, o aumento da eficiência da gestào dos recutsos,

bem como os ganhos de eficácia, a melhoria da qualidade dos scn iç<-rs prestados às

populaçôes e t taciorlalizrção de recursos disponíveis (cf. n." 3 do artigo 115'do

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

ptocedet ao refotço da afetação de tecursos financeiros para salr.aguarda do cabal

cumprimento da delegaçào de compctôncias operada, garantindo a continuidadc dc

ptcstaçào de um scn'iço público dc qualidade, mediânte a rcntabilizaçào dc rccutsos

humanos e materiais; Considerando ainda <1ue o mencionado reforço dc rccursos

financeiros ptessupõe, nccessâriamente, a modificaçào do ,\cordo dc F)sccuçào

opoitunamente cclebrado,

Entre:

À CÂN{ÀltA N{UNICIPÀI, DF) PoN{BÀI,, na qualidade de rlrgào executivo do

N{unicípio de Pombal, Pessoa Coletir.a dc Direito Público númcro -50(r 334 -5(r2, com

sede no Largo do Catdal,3100-440 Pombal, com o endereço eletrtinico geral(@crn-

pombal.pt, orâ representâda pekr Senhor Ptesidente, Dr. Diogcl Ah.es Nlateus, no

uso das competências previstas nas alíncas n) c c) do n.' 1 c na alínca Í) do n." 2 do

:.,':, .
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atigo 35." do ,\nexo I da Lci n." 15/2013, de 12 dc setcmbro de ora cm diante

dcsignada âpenas por Primcifâ Outorgânte, e

A JUN'IÂ DE FREGUESIA DE VILÀ. CÀ, Pessoa Coletiva de Direito Público

número 507 031 377, corr, sede no Latgo do Freixo, n" 6, 3100-835 Vila Cã,

endereço elettónico presidente@vilaca.pt, neste ato teptesentada pela Senhota

Presidente Àna Isabel Catdoso Tenente Gonçalves, Íro uso das competências

ptevistas nas alíneas a) e g) do n." 1 do artiplo 18." do Ànexo I da Lei n! 75/2073, de

12 de setembro, dc ora em diante designada apenâs por Segundâ Outorgante

- 
é acordada a modiÍicação do Àcordo de Execução celebtado em 3 dc julho de

2014, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

C1áusula 1."

Obicto

,\ modificacão cluc se pretende operaÍ tenr por obieto a altetacão do n." 1 da

Cláusula 1(l'do Âcordo de Execução cclebrado em 3 de juiho dc 2014, que passará

a tct a scguinte redação:

Cláusula 1(1."

Recursos Financciros

1. Os tecutsos financeiros destinados ao cumprimento do acotdo de execuçào pot

parte da Segunda Outorgante cortesponderào à atribuição, em cada ano, de

importância corrcspondcnte a 50% do r-alot da comparticipaçào do Fundo dc

Financiamento das Iiregucsias, nos temos da Lei do Orçâmento de Estado em

'i,igor.

2. (...)

3.(..)
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Cláusula 2."

Vigência

O período de vigência da modificação coinciditá com a duraçà<> do Acordo de

F,xecuçào â que se alude no artigo anterior.

Cláusula 3."

Forma

Â ptesente modiâcaçào reveste â forma escrita, conforme dcfinido no rr." 2 da

Cláusula 22'do Âcordo de Execuçào celebrado cm 3 de julho de 201.1.

Cláusula 4."

Publicidade

Â modificaçào do Àcotdo de Execução setá alocada no poftal do ÀIunicípio cle

Pombal (çrvrv.cm-pombal.p0.

Cláusula 5."

Flntrada em vigor

,\ presente modificaçào entÍa cm vigor em 2018, após a rcspctiva aprovação por

pate dos ótgãos ;\ssembleia de Ftcgucsia c :\ssembleia N{unicipal.

Pombal, 16 de maio de 2018

(Drg, de Presidcnn do C)ânara t\Íunnip,tl.)

Pela

Aç-"-
(Ana Isabel

Co^L=a -Ec.q-.--h 6<.Ay4
bmnte Conçahts, na qrulidade de Pnidenle da Jmta de t*nguesia de L/ila Cã)
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NÍODIF ICÀCÂO DO (]ON'I'RIYI'O INI'I']R,\I)NIINIS'I'R;\'I'I\'O

Considetando que o escopo subiacente à delegaçào é, nos termos da lei, o de gamnú o não

arúnento da despesa, o âumento da eEciência da çstão dos recursos, bem como os gânhos

de eficácà, a melhotia da qualidade dos sen'(os prestados às populaçôes e a racionalização

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

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

da delegação de competências operâda, garantindo a continúdade de prestação de um

sen'iço púbüco de qualidade, mediante a rcntabilizaçào de recutsos humanos e materiais;

Coosidetando que, no que à previsão de recursos humanos respeita, se têm suscitâdâs

algumas dúvidas interpretativas do clausulado do Contrato Interadministratiro celebrado

em 3 de iulho de 2014, ugindo proceder à respetiva aclaraçào, à luz do que foi, aüás, <r

resultado das negocàçôes prevümente efetuadas com as Juntas de Freguesia/União de

Fteguesias, e

Considerando ainda que o mencionado esclatecimento pressupõe, necessariamente, a

modificação do Contato Intemdministrativo opoÍtunamente celebrado,

Entre:

À CÂMÂRÂ MUNICIPÂL DE POMBÂL, na qualidade de órgão executivo do N{unicípio

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

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

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

competências previstas nas alíneas a) e c) do n." 1 e na alínea f) do n." 2 do artigo 35." do
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Ânexo IdaLei n.'75/2013, de 12 de setembro de ora em diantc designada apenas por

Primeira Outorgante , e

Â JUNTÂ DE FREGUESIÂ DE VIIÁ CÀ, Pessoa Coletiva de Direito púbüco númeto

507 031 377, com sede no Largo do Freixo, n" 6,3100-835 Vila Cã, endereço eletrónico

presidente@vilacâ.pt, neste âto representâdâ pela Senhora Presidente Ana Isabel Cardoso

'fenente Gonçalves, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n." 1 do artigo

18.'do Ânexo I da Lei n." 75/2013, de 12 de setembro, de ora em diante designada apenas

por Segunda Outorgânte

- 
é acordada a modificação do Contrato Interadministtativo celebtado em 3 de julho de

20'l4, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1."

Obieto

.,\ modificação que se pretende operar tem por ob)eto a 
^tenção 

do n."4 da Cláusula 11.

do Contrato Interadministrativo celebrado em 3 de julho de 2014, que passxá. a ter a

seguinte redaçào:

Cláusula 11"

Meios humanos

1.( .)

3(.)

4. Em caso de formalização de candidaturas â ptogrâmas de promoção de emprego, para

contÍâtâção de tabalhador com a categoú de técnico superior, designadamente para
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exercício de funçôes de planeamento, programação, avahação e aplicaçào de métodos, com

responsabiJidade e autonomia técnica, o MUNICÍPIO compromete-se a supoÍtar até

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

Freguesias, com os encargos decortentes da execução destes proietos, sendo que o

processo de candidatua deverá ser previamente articulado com o MUNICÍPIO . "
pagamento efetuado contfa â apteseotação da documentação justificatir.a.

Cláusula 2.'

Vigência

O período de úgência da modiÊcação coincidirá com a dumção do Contrato

Interadminisrativo a que se alude no artigo anterior.

Cláusula 3."

Forma

A presente modificação teveste â forma escrita, confotme definido no n.'2 da ClatsrlJa 2T

do Contato Interadministrativo celebrado em 3 dc iulho dc 2014.

Cláusula 4."

Publicidade

Â modificação do Contrato Interadministrativo seú alocada no portâl do Município de

Pombal írv»'u.cm-nombal.nt).

Cláusula 5."

Entrada em vigor
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Â presente modificaçào entÍâ em vigor em 2018, após a respetiva aprovação pot parte dos

órgãos r\ssembleia de [ireguesia e Âssembleia Municipal.

Pombal, 16 de maio de 2018

qrulidadc de Presidente da Cánara A.Iunidpal.)

!lna- -L-6§ Co"tbsa 
-l; §e'-L 6ae'Q"at

(Ána lsabel Cardon'lbnente Gonçahts, na qulidade de Pnsiderte da Jmla de t-npesia de Vila Cã)

I)rirr- eiro ( )ut( )l gantc,
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