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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA 

NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS – ADENDA N.º 5 

 

 

 

Entre o Município de Leiria, NIPC 505181266, com sede no Largo da República, em Leiria e com o endereço 

eletrónico cmleiria@cm-leiria.pt, representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes, no uso das 

competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, alterada, como Primeiro Outorgante e a União das Freguesias de Marrazes e 

Barosa, NIPC 510837794, com sede em Rua Joaquim Soares Cêa Simões N.º 9 - Marrazes, e com o endereço 

eletrónico secretaria@ufmb.pt, representada pelo Presidente da Junta de Freguesia, Paulo Alexandre de Jesus 

Clemente, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, alterada, como Segunda Outorgante, e para os efeitos previstos na Cláusula 1.ª do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no âmbito da execução de obras diversas, cuja minuta 

foi aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria no uso da competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 

25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual, em sua sessão de 14/dez./2020 e 

objeto de modificação aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 03/set./2021 é celebrada a prorrogação, 

alteração e modificação a este contrato, sob a forma de adenda, nos termos que se seguem: 

 

Clausula 1.ª | Objeto da prorrogação, alteração e modificação ao contrato 

A presente modificação ao contrato interadministrativo de delegação de competências cuja minuta foi aprovada na 

reunião da Câmara Municipal de Leiria de 04/dez./2020 e aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria na sua 

sessão extraordinária de 14/dez./2020 e outorgado entre o Município de Leiria e a União das Freguesias de  

Marrazes e Barosa para a execução de obras diversas, tendo posteriormente sido objeto de adenda nos termos 

aprovados pela Câmara Municipal na sua reunião de 31/ago./2020 e aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria 

na sua sessão de 03/set./2021 (Adenda n.º 4), tem por objeto a prorrogação do prazo das intervenções previstas 

executar em 2021 para 2022, a alteração da Cláusula 12.ª, e a modificação do Anexo I e do Anexo II com a 

previsão das obras a introduzir para 2022. 

 

Cláusula 2.ª | Prorrogação do prazo para execução das obras a realizar em 2021 para 2022 

Os recursos financeiros destinados à execução do contrato interadministrativo de delegação de competências para 

a execução de obras diversas a realizar em 2021 outorgado pelo Município de Leiria e pela União das Freguesias de  

Marrazes e Barosa, podem ser transferidos para o Segundo Outorgante quando suportados por documentos 

comprovativos de realização de despesa emitidos em 2022, desde que decorrente do prazo de execução da 

empreitada de obras públicas adjudicada neste âmbito. 

 

Cláusula 3.ª | Alteração ao contrato 

O n.º 5 da Cláusula 12.ª a ter a seguinte redação: 

“Cláusula 12.ª | Gestor de Contrato 

1. […] 

2. […] 

3. […] 

4. […] 

5. Para efeitos do presente contrato, é designada a senhora engenheira Ana Cristina Silva, técnica superior da 

Câmara Municipal de Leiria na área da engenharia civil.” 

 



Município de Leiria 
Câmara Municipal 

    

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 • 
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt • 

Cláusula 4.ª | Modificações ao contrato 

1. O Anexo I - Identificação e localização das obras a executar, é substituído na sua íntegra, passa a ter a 

seguinte redação.  

 

“Anexo I - Identificação e localização das obras a executar 

Freguesia/União das Freguesias Contrato Interadministrativo -2022 

União das Freguesias de Marrazes e Barosa Reforço de circulação pedonal na Rua da Carreira de Tiro – Marrazes 
Reforço de circulação pedonal na Estrada 25 de abril - Marrazes 

Planta de localização das intervenções de reforço de circulação pedonal na Rua da Carreira de Tiro e na Estrada 25 

de abril, Marrazes” 

 

2. O Anexo II - Estudo de recursos financeiros a disponibilizar pelo Município de Leiria, é substituído na sua 

íntegra, passa a ter a seguinte redação: 

 

“Anexo II - Estudo de recursos financeiros a disponibilizar pelo Município de Leiria 

PLANO DESCRIÇÃO MONTANTES 2022 
(em euros) 

2021 | I | 179 Reforço de circulação pedonal na Rua da Carreira de Tiro – Marrazes 110 393,67 

Reforço de circulação pedonal na Estrada 25 de abril - Marrazes 41 521,41 

 

REFORÇO DE CIRCULAÇÃO PEDONAL NA RUA DA CARREIRA DE TIRO – MARRAZES 

Códig
o 

Descrição Un. Quant. PU Total 

1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS         

1.1 Reconhecimento e piquetagem de todas as redes de 
serviços existentes no sub-solo ou aéreas, ao longo da 
intervenção, incluindo contactos com todas as 
entidades intervenientes e todos os trabalhos e 
materiais necessários à sua correta execução. 

vg 1,00 560,00 € 560,00 € 

1.2 Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) 
espessuras definidas no projeto e sua colocação em 
vazadouro, ou depósito provisório para posterior 
utilização, incluindo  eventual corte de árvores e 
desenraizamentos, escavação, carga, transporte, 
proteção e eventual custo por depósito. 

m² 522,50 3,60 € 1 881,00 € 

1.3 Levantamento de pavimento em argamassa cimentícia 
sobre massame de betão simples em estacionamentos 
existentes, incluindo corte no pavimento, abertura de 
caixa com 0,35m de profundidade, reposição de base 
em ABGE com 0,25 m de espessura após rega e 
compactação, incluindo tratamento dos resíduos 
sobrantes. 

m² 96,00 49,00 € 4 704,00 € 

1.4 Levantamento de pavimento betuminoso e camada de 
base em faixas de rodagem, incluindo corte no 
pavimento para assentamento de lancil, reposição de 
base em tout‐venant com 0,25 m de espessura após 
rega e compactação, incluindo reposição de marcações 
rodoviárias afetadas e tratamento dos resíduos 
sobrantes. 

m² 107,00 44,00 € 4 708,00 € 

1.5 Demolição de capeamento de muro em betão com 
0,30m de espessura, num volume compatível com a 
sobreposição da via de circulação pedonal a instalar 
com 1,50m de largura, incluindo carga, transporte e 
descarga de produtos sobrantes em operador 
certificado para tratamento destes resíduos, todos os 
trabalhos e materiais. 

vg 1,00 300,00 € 300,00 € 

1.6 Levantamento de pavimento em argamassa cimentícia 
em paragem de autocarro existente, incluindo 
tratamento dos resíduos sobrantes. 

m² 12,00 33,00 € 396,00 € 

1.7 Relocalização de boca de incêndio diâmetro 40mm, 
num recuo compatível com a criação da via de 
circulação pedonal, incluindo o tratamento dos 
resíduos sobrantes e todos os materiais e respetivos 

vg 1,00 500,00 € 500,00 € 
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trabalhos acessórios, sob autorização prévia e 
supervisão da respetiva entidade gestora, SMAS Leiria. 

1.8 Remoção de pilar de apoio a folha de portão, incluindo 
fundação e tratamento dos resíduos sobrantes 
britados com vista à sua reutilização . 

vg 1,00 130,00 € 130,00 € 

1.9 Retificação à cota de projeto de caixas de visita 
existentes, com uma área de implantação até 1m², e a 
manter ao longo da intervenção incluindo todos os 
trabalhos e materiais necessários à sua correta 
execução . 

un 4,00 60,00 € 240,00 € 

2 OBRAS DE CONTENÇÃO         

2.1 Escavação de talude em terreno de qualquer natureza 
para implantação das estruturas. 

m³ 245,30 8,00 € 1 962,40 € 

2.2 Escavação em terreno de qualquer natureza para 
implantação de sapatas de muros de suporte, 
incluindo carga e transporte de material sobrante a 
depósito autorizado e eventual entivação, bombagem 
da água afluente à escavação e regularização do fundo 
da caixa, e a reposição de terras sob elementos de 
fundação atrás descritos após betonagem e eventual 
transporte. 

m³ 81,80 9,00 € 736,20 € 

2.3 Fornecimento e colocação de betão de regularização 
da classe C16/20, sob os elementos de fundação com 
a espessura mínima de 5 cm, incluindo sobreconsumo 
de betão e todos os trabalhos inerentes. 

m³ 8,20 105,00 € 861,00 € 

2.4 Fornecimento e colocação de betão armado, na 
execução de sapata do muro, incluindo betão C25/30 
XC2, armaduras A500NR, aditivo hidrófugo certificado, 
cofragem e descofragem. 

m³ 43,60 240,00 € 10 464,00 € 

2.5 Fornecimento e colocação de betão armado na 
execução de muros de suporte, incluindo betão 
C25/30 XC2, armaduras A500NR, cofragem e 
descofragem. (Nota: Sobrealtura para guarda-corpos 
de 0,90m) 

m³ 152,00 390,00 € 59 514,00 € 

2.6 Proteção dos elementos enterrados com 2 demãos 
cruzadas de pintura asfáltica (FLINTCOAT ou 
equivalente), incluindo a base das sapatas através da 
pintura do betão de limpeza. 

m² 490,50 2,50 € 1 226,25 € 

2.7 Impermeabilização e drenagem de paredes de betão 
armado em contacto com o terreno, executada através 
de uma lamina drenante em polietileno de alta 
densidade unida a um geotêxtil não-tecido do tipo 
Danodren Plus, ou equivalente. 

m² 337,90 3,20 € 1 081,28 € 

2.8 Execução de drenos de muros em tubagem PE 
corrugada de parede dupla DN 125 mm, com rasgos 
em todo o perímetro do tubo, envolvida em brita e 
manta geotêxtil 300 g/m². 

m 109,00 8,90 € 970,10 € 

2.9 Fornecimento e montagem de caixas prefabricadas em 
betão com dimensões interiores 30x30x35 cm, na 
interceção dos tubos de dreno com os ladrões para o 
exterior (1 em cada 12m de desenvolvimento do 
muro). 

un 11,00 39,00 € 429,00 € 

2.10 Aterro das fundações a tardoz dos muros, com 
produtos escavados ou de empréstimo, em camadas 
de 0,20 m, incluindo rega, compactação e recalque, 
até à cota de fundação da caixa de pavimento 
superior. 

m³ 115,00 3,60 € 431,64 € 

3 PAVIMENTOS         

3.1 Abertura de caixa com 0,20 m de profundidade na 
largura da via de circulação pedonal (1,5m), incluindo 
carga, transporte e descarga de produtos sobrantes 
em operador certificado para tratamento destes 
resíduos, todos os trabalhos e materiais. 

m² 313,50 1,80 € 564,30 € 

3.2 Fornecimento e aplicação de camada em agregado 
britado de granulometria extensa (ABGE) com 0,23 m 
de espessura, aplicado em duas camadas com 0,13m 
de espessura, após rega e compactação, incluindo 
todos os trabalhos e materiais. 

m² 313,50 4,10 € 1 285,35 € 

3.3 Fornecimento e aplicação de pavimento em blocos de 
betão vibro-prensado de dupla camada, geometria "i" , 
na dimensão 200x100x60 mm, na cor cinza natural, 
incluindo almofada de areia isenta de argila com 0,05 

m² 405,00 16,60 € 6 797,70 € 
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m de espessura, refechamento das juntas com calda 
seca de areia fina e cimento. 

3.4 Fornecimento e aplicação de lancil de betão vibro-
prensado de dupla camada, na dimensão 
100x250x1000 mm, na cor cinza natural, incluindo 
abertura de vala e fundação em betão C12/15 com 
uma altura mínima de 0,20m, 0,10m de 
encastramento mínimo do lancil, carga, transporte e 
descarga de produtos sobrantes em operador 
certificado para tratamento destes resíduos, todos os 
trabalhos e materiais. 

m 109,00 15,90 € 1 733,10 € 

3.5 Fornecimento e aplicação de lancil guia de betão vibro-
prensado de dupla camada, na dimensão 
80x250x1000 mm, na cor cinza natural, incluindo 
abertura de vala e fundação em betão C12/15 com 
uma altura mínima de 0,20m, 0,10m de 
encastramento mínimo do lancil, carga, transporte e 
descarga de produtos sobrantes em operador 
certificado para tratamento destes resíduos, todos os 
trabalhos e materiais. 

m 160,00 15,00 € 2 476,40 € 

3.6 Execução de remates de encontro entre pavimentos 
existentes e lancis assentes, todos os trabalhos e 
materiais, em: 

        

3.6.1 Argamassa cimentícia m 64,00 0,69 € 44,16 € 

3.6.2 Massa asfáltica de granulometria fina m 209,00 0,87 € 181,83 € 

4 DRENAGENS         

4.1 Execução de sumidouros, com grelhas de segurança 
em ferro fundido reforçado, classe mínima C-250 da 
EN NP 124, incluindo ramal de ligação em tubo 
corrugado de dupla parede em Polipropileno, diâmetro 
200mm, classe de rigidez circunferencial especifica 
SN8 KN/m², com comprimento médio de 6,0m e fita 
sinalizadora, ligação à câmara de visita existente, 
remates de ligação, movimentos de terras e reposição 
da estrutura de pavimento rodoviário existente, todos 
os trabalhos e materiais. 

un 1,00 370,00 € 370,00 € 

TOTAL SEM IVA 104 547,71 € 

TOTAL COM IVA 110 393,67 € 

 

REFORÇO DE CIRCULAÇÃO PEDONAL NA ESTRADA 25 DE ABRIL - MARRAZES 

Código Descrição Un. Quant. PU Total 

1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS         

1.1 Reconhecimento e piquetagem de todas as redes de 
serviços existentes no sub-solo ou aéreas, ao longo 
da intervenção, incluindo contactos com todas as 
entidades intervenientes e todos os trabalhos e 
materiais necessários à sua correta execução. 

vg 1,00 150,00 € 150,00 € 

1.2 Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) 
espessuras definidas no projeto e sua colocação em 
vazadouro, ou depósito provisório para posterior 
utilização, incluindo  eventual corte de árvores e 
desenraizamentos, escavação, carga, transporte, 
proteção e eventual custo por depósito. 

m² 91,00 3,60 € 327,60 € 

1.3 Levantamento de pavimento betuminoso e camada 
de base em faixas de rodagem e eventual valeta 
contígua em calçada grossa, incluindo corte no 
pavimento para assentamento de lancil, abertura de 
caixa com 0,20m de espessura, reposição de base 
em tout‐venant com 0,25 m de espessura após rega 
e compactação, incluindo reposição de marcações 
rodoviárias afetadas e tratamento dos resíduos 
sobrantes. 

m² 332,50 44,00 € 14 630,00 € 

1.4 Retificação à cota de projeto de caixas de visita 
existentes, com uma área de implantação até 1m², 
e a manter ao longo da intervenção incluindo todos 
os trabalhos e materiais necessários à sua correta 
execução . 

un 4,00 60,00 € 240,00 € 
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2 PAVIMENTOS         

2.1 Abertura de caixa com 0,10 m de profundidade para 
criação de pavimento em calçada grossa, incluindo 
carga, transporte e descarga de produtos sobrantes 
em operador certificado para tratamento destes 
resíduos, todos os trabalhos e materiais. 

m² 167,50 8,00 € 1 340,00 € 

2.2 Fornecimento e aplicação de camada em agregado 
britado de granulometria extensa (ABGE) com 0,23 
m de espessura, aplicado em duas camadas com 
0,13m de espessura, após rega e compactação, 
incluindo todos os trabalhos e materiais. 

m² 500,00 9,00 € 4 500,00 € 

2.3 Fornecimento e assentamento de calçada calcária 
0,05m x0,05m x 0,05m, assente sobre almofada de 
pó de pedra (0,04m), incluindo nivelamento de 
caixas e válvulas existentes no pavimento, 
fechamento de juntas com areia fina e traço de 
cimento, todos os trabalhos e materiais. 

m² 367,30 20,80 € 7 639,84 € 

2.4 Fornecimento e aplicação de lancil calcário, na 
dimensão 100x250x1000 mm, incluindo abertura de 
vala e fundação em betão C12/15 com uma altura 
mínima de 0,20m, 0,10m de encastramento mínimo 
do lancil, carga, transporte e descarga de produtos 
sobrantes em operador certificado para tratamento 
destes resíduos, todos os trabalhos e materiais. 

m 219,50 21,00 € 4 609,50 € 

2.5 Fornecimento e aplicação de lancil guia calcário, na 
dimensão 80x250x1000 mm, incluindo abertura de 
vala e fundação em betão C12/15 com uma altura 
mínima de 0,20m, 0,10m de encastramento mínimo 
do lancil, carga, transporte e descarga de produtos 
sobrantes em operador certificado para tratamento 
destes resíduos, todos os trabalhos e materiais. 

m 45,50 18,00 € 819,00 € 

2.6 Fornecimento e assentamento de calçada de cubos 
em vidraço branco com 0,10m de aresta, assente 
sobre almofada de pó de pedra (0,05m), incluindo 
nivelamento de caixas e válvulas existentes no 
pavimento, fechamento de juntas com areia fina e 
traço de cimento, para formação de valeta 
espraiada, todos os trabalhos e materiais. 

m² 208,80 20,00 € 4 176,00 € 

2.7 Execução de remates de encontro entre pavimentos 
existentes e lancis assentes, todos os trabalhos e 
materiais, em: 

        

2.7.1 Massa asfáltica de granulometria fina m 231,00 3,20 € 739,20 € 

TOTAL SEM IVA 39 171,14 € 

TOTAL COM IVA 41 521,41 € 

” 

Cláusula 5.ª | Forma da prorrogação, alteração e modificações ao contrato 

A presente prorrogação, alteração e modificação ao contrato interadministrativo de delegação de competências 

entre o Município de Leiria e a União das Freguesias de Marrazes e Barosa é celebrada por escrito, composta pelo 

respetivo clausulado e pelos anexos que dele fazem parte integrante e constitui adenda ao contrato 

interadministrativo outorgado entre as partes. 

 

Cláusula 6.ª | Produção de efeitos 

A prorrogação, alteração e modificações ao contrato interadministrativo produzem todos os seus efeitos a partir da 

data da sua outorga. 

 

Cláusula 7.ª | Publicidade 

A prorrogação, alteração e modificações ao contrato interadministrativo são publicitadas no sítio da internet do 

Município de Leiria. 

 

Parágrafo Primeiro: A minuta de adenda do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências nas 

Juntas de Freguesias no âmbito da realização de obras diversas foi presente a reunião da Câmara Municipal de 
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Leiria de 30 de novembro de 2021, e, em conformidade com o disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, e submetida à sessão da Assembleia Municipal de Leiria 

de 14 de dezembro de 2021, para efeitos de autorização, no termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo 

Anexo. 

Foi igualmente presente a reunião da Junta de Freguesia da União das Freguesias de  Marrazes e Barosa em 15 de 

dezembro de 2021, e, em conformidade com o disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º do Anexo I referida Lei 

submetido à sessão da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Marrazes e Barosa em 17 de 

dezembro de 2021, para efeitos de autorização da sua celebração, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º 

do Anexo I do mesmo diploma legal. 

 

Parágrafo Segundo: A adenda deste contrato interadministrativo é composta por 7 (sete) folhas, sendo 

devidamente assinado pelos seus representantes depois de declararem ter lido, compreendido e aceite todas as 

suas cláusulas. 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Marrazes e Barosa  
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Anexo I - Identificação e localização das obras a executar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freguesia/União das Freguesias Contrato Interadministrativo -2022 

União das Freguesias de Marrazes e 
Barosa 

Reforço de circulação pedonal na Rua da Carreira de Tiro – 
Marrazes 
Reforço de circulação pedonal na Estrada 25 de abril - 
Marrazes 
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