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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE 

LEIRIA E A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SOUTO CARPALHOSA E ORTIGOSA 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 Souto 

Carpalhosa e Ortigosa, NIPC 510840329, com sede em Largo Santíssimo Salvador N.º 448 - Souto da 

Carpalhosa, e com o endereço eletrónico uf.soutodacarpalhosa.ortigosa@gmail.com, representada pelo Presidente 

da Junta de Freguesia, Sandro Miguel Monteiro Ferreira, 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 de dezembro de 2020, é celebrada a modificação a este contrato, sob a forma de 

adenda, nos termos que se seguem: 

 

Clausula 1.ª | Objeto da 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, tendo posteriormente sido objeto de adenda nos termos aprovados pela 

Câmara Municipal na sua reunião de 13/abr./2021 e aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria na sua sessão 

de 30/abr./2021 (Adenda n.º 2), tem por objeto a alteração da Cláusula 12.ª, e a modificação do Anexo I e do 

Anexo II. 

Cláusula 2.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.” 

 

Cláusula 3.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 Souto Carpalhosa e Ortigosa Requalificação de Arruamentos: 

 Rua Principal - Moita da Roda 

 Rua do Souto - Assenha e Souto de Cima 

 Rua de Leiria - Picoto 

Planta de localização da Rua Principal - Moita da Roda e Rua do Souto - Assenha e Souto de Cima 

Planta de localização da Rua de Leiria - Picoto” 



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 • 

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 | 184 Requalificação de Arruamentos: 71 910,95 

 Rua Principal - Moita da Roda 

 Rua do Souto - Assenha e Souto de Cima 

 Rua de Leiria - Picoto 

 

REQUALIFICAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA MOITA DA RODA, ASSENHA E SOUTO DE CIMA E PICOTO - UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE SOUTO CARPALHOSA E ORTIGOSA 

Art.º Designação Un. Qtd. PU Total 

1 Rua Principal - Moita da Roda         

1.1 Drenagem Pluvial         

1.1.1 Fornecimento e instalação de tubo Ø315mm em PP 
corrugado SN8, incluindo corte do pavimento, escavação 
manual ou mecânica em abertura de vala em terra e/ou 
terra dura e/ou rocha branda com profundidade média de 
1,50m e uma largura de fundo de 80cm, carga, transporte e 
descarga em operador de resíduos licenciado. O seu leito 
deverá ser regular e isento de pedras e ainda está 
considerado almofada de areia com 5cm, aterro da vala 
com tout-venant por camadas de 20cm de espessura 
devidamente regadas e compactadas, instalação de uma 
fita de sinalização plástica e todos os demais trabalhos e 
materiais necessários. 

        

1.1.1.1 Tubo de Ø200mm m 13,75 42,45 € 583,73 € 

1.1.2 Fornecimento e execução de caixa de sumidouro de seção 
70x40x120cm em elementos pré fabricados de betão, 
incluindo corte do pavimento, o movimento de terras 
necessário, soleira em betão com 10cm de espessura, 
ligações, remates, refechamento de juntas e todos os 
demais trabalhos e materiais necessários. 

un 5,00 94,34 € 471,70 € 

1.1.3  Fornecimento e assentamento de aro e grelha articulada 
em FFD com 650x350mm da classe C250, conforme norma 
EN 124, incluindo remates e todos os demais trabalhos e 
materiais necessários. 

un 5,00 47,17 € 235,85 € 

1.2 Revestimento do Pavimento         

1.2.1 Execução de alteamento da plataforma em betuminoso 
constituído por uma camada de regularização e desgaste 
com 8 + 5cm de espessura, incluindo rega de impregnação 
e colagem, compactação e todos os demais trabalhos e 
materiais necessários para o seu prefeito acabamento.  

m2 259,60 18,87 € 4 898,11 € 

1.2.2 Execução de levantamento ou rebaixamento de tampas de 
caixas de visita de infraestruturas diversas para as cotas 
finais dos pavimentos, incluindo remate junto ao aro em 
betuminoso e todos os demais trabalhos e materiais 
necessários. 

un 10,00 37,74 € 377,36 € 

1.3 Sinalização         

1.3.1 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical de "código" 
com dimensão do sinal normal de 74mm, incluindo 
fornecimento, transporte e colocação. Os sinais serão em 
chapa de alumínio com 2mm de espessura, aba dupla, com 
tela refletora tipo Alta Intensidade (HI) nível II com 
garantia mínima de 10 anos e com acessórios de afixação 
para suporte. No tardoz deverão ser aplicadas barras de 
sustentação em alumínio do “tipo OME”, soldadas bem 
como incluir no verso a inscrição “Município de Leiria”. A 
sinalização do trânsito deve obedecer as peças desenhadas 
e pormenores bem como ao estipulado no Regulamento de 
Sinalização do Trânsito (DR 22A/98, de 1 de Outubro, 
alterado pelo DR 41/2002, de 20 de Agosto, pelo DR 
13/2003, de 26.06 e pelo DL 39/2010, de 26.04) e no DL 
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163/2006, de 08 de Agosto. 

1.3.1.1 A2a - Lomba un 2,00 56,60 € 113,21 € 

1.3.2 Fornecimento e aplicação de prumos de secção circular, em 
chapa de aço galvanizado com 3mm de espessura, Ø60mm 
com altura que após colocação permita garantir uma altura 
livre de 2,40m, incluindo peças de ligação, maciços de 
fundação e remate com o pavimento. 

un 2,00 14,15 € 28,30 € 

2 Rua do Souto - Assenha e Souto de Cima          

2.1 Drenagem Pluvial         

2.1.1 Execução de órgãos de drenagem longitudinal constituídas 
por valetas de plataforma lateral em betão até 2m de 
largura,  incluindo todos os trabalhos necessários para a 
sua implantação, escavação em terreno de qualquer 
natureza, remoção, reposição e compactação, condução a 
vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização 
por depósito. Notas: a) A pendente mínima para 
escoamento das águas é de 0,5%. B) A espessura mínima 
das paredes de betão é de 10cm, antecedido de camada de 
AGBE com 10cm, regularizada e compactada e a forma da 
valeta será dependente das próprias condições locais 
devendo obter-se, em qualquer caso, a prévia autorização 
da fiscalização. C) A preparação do terreno inclui a remoção 
de vegetação existente nas valetas, substituição de solos 
argilosos por tout-venant, de acordo com a prévia 
autorização da fiscalização. D) O remate das valetas em 
relação a muros (ou limites de terrenos, taludes) é 
considerado neste artigo até uma largura média de 1,50m 
contado a partir da pavimentação betuminosa e deverá ser 
executado manualmente. 

m 3344,0
0 

9,91 € 33 124,53 € 

2.1.2 Fornecimento e instalação de manilhas em betão Ø300mm, 
incluindo, escavação manual ou mecânica em abertura de 
vala em terra e/ou terra dura e/ou rocha branda com 
profundidade média de 1,50m e uma largura de fundo de 
80cm, carga, transporte e descarga em operador de 
resíduos licenciado. O seu leito deverá ser regular e isento 
de pedras e ainda está considerado almofada de areia com 
5cm, aterro da vala com tout-venant por camadas de 20cm 
de espessura devidamente regadas e compactadas, 
instalação de uma fita de sinalização plástica e todos os 
demais trabalhos e materiais necessários. 

m 165,00 23,58 € 3 891,51 € 

2.1.3 Fornecimento e execução de caixa de visita quadrada de 
seção 60x60x120cm em elementos pré fabricados de betão, 
incluindo o movimento de terras necessário, o assente 
sobre camada de betão com 10cm de espessura, ligações, 
remates e todos os demais trabalhos e materiais 
necessários. 

un 100,00 94,34 € 9 433,96 € 

2.1.4 Fornecimento e aplicação de bocas de aqueduto em 
elemento pré-fabricados, assente sobre camada de betão, 
incluindo preparação do terreno, ligações, remates e todos 
os trabalhos auxiliares para o seu perfeito acabamento e 
funcionamento. 

un 8,00 47,17 € 377,36 € 

2.2 Muros         

2.2.1 Execução de muro de suporte de terras em betão armado, 
incluindo escavação para abertura de fundação e 
implantação do muro, cofragem, armadura, betonagem, 
vibração, desconfragem e todos os demais trabalhos e 
materiais necessários. 

m3 27,06 254,72 € 6 892,64 € 

2.3 Revestimento do Pavimento         

2.3.1 Fornecimento e execução do acabamento da vala com uma 
largura média de 2,50m em betuminoso, incluindo corte do 
pavimento e fresagem necessária, aplicação de uma 
camada de regularização e desgaste com 8 + 5cm de 
espessura, rega de impregnação e colagem, compactação e 
todos os demais trabalhos e materiais necessários para o 
seu prefeito acabamento. 

m2 35,20 18,87 € 664,15 € 

3 Rua de Leiria - Picoto         

3.1 Drenagem Pluvial         
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3.1.1 Execução de órgãos de drenagem longitudinal constituídas 
por valetas de plataforma lateral em betão até 2m de 
largura,  incluindo todos os trabalhos necessários para a 
sua implantação, escavação em terreno de qualquer 
natureza, remoção, reposição e compactação, condução a 
vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização 
por depósito. Notas: a) A pendente mínima para 
escoamento das águas é de 0,5%. B) A espessura mínima 
das paredes de betão é de 10cm, antecedido de camada de 
AGBE com 10cm, regularizada e compactada e a forma da 
valeta será dependente das próprias condições locais 
devendo obter-se, em qualquer caso, a prévia autorização 
da fiscalização. C) A preparação do terreno inclui a remoção 
de vegetação existente nas valetas, substituição de solos 
argilosos por tout-venant, de acordo com a prévia 
autorização da fiscalização. D) O remate das valetas em 
relação a muros (ou limites de terrenos, taludes) é 
considerado neste artigo até uma largura média de 1,50m 
contado a partir da pavimentação betuminosa e deverá ser 
executado manualmente. 

m 396,00 9,91 € 3 922,64 € 

3.1.2 Fornecimento e instalação de manilhas em betão Ø300mm, 
incluindo, escavação manual ou mecânica em abertura de 
vala em terra e/ou terra dura e/ou rocha branda com 
profundidade média de 1,50m e uma largura de fundo de 
80cm, carga, transporte e descarga em operador de 
resíduos licenciado. O seu leito deverá ser regular e isento 
de pedras e ainda está considerado almofada de areia com 
5cm, aterro da vala com tout-venant por camadas de 20cm 
de espessura devidamente regadas e compactadas, 
instalação de uma fita de sinalização plástica e todos os 
demais trabalhos e materiais necessários. 

m 11,00 23,58 € 259,43 € 

3.1.3 Fornecimento e execução de caixa de visita quadrada de 
seção 60x60x120cm em elementos pré fabricados de betão, 
incluindo o movimento de terras necessário, o assente 
sobre camada de betão com 10cm de espessura, ligações, 
remates e todos os demais trabalhos e materiais 
necessários. 

un 2,00 94,34 € 188,68 € 

3.1.4  Fornecimento e assentamento de aro e tampa 60x60 em 
ferro fundido dúctil, classe C250, normalizada de acordo 
com a NP 124, com inscrição Águas Pluviais, incluindo 
remates e todos os demais trabalhos e materiais 
necessários. 

un 2,00 47,17 € 94,34 € 

3.1.5 Fornecimento e aplicação de canalete 150x200mm com 
grelha metálica da classe C250, incluindo, corte de 
pavimento, o movimento de terras necessário, ligações, 
remates, refechamento de juntas e todos os demais 
trabalhos e materiais necessários. 

m 11,00 18,87 € 207,55 € 

3.1.6 Fornecimento e instalação de manilhas sumidouras em 
betão Ø250mm, incluindo, escavação manual ou mecânica 
em abertura de vala, carga, transporte e descarga em 
operador de resíduos licenciado, base em betão, remates e 
todos os demais trabalhos e materiais necessários. 

m 55,00 37,74 € 2 075,47 € 

TOTAL SEM IVA 67 840,52 €  

TOTAL COM IVA 71 910,95 € 

” 

Cláusula 4.ª | Forma da alteração e modificações ao contrato 

A presente alteração e modificação ao contrato interadministrativo de delegação de competências entre o Município 

de Leiria e a União das Freguesias de Souto Carpalhosa e Ortigosa 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 5.ª | Produção de efeitos 

A alteração e modificações ao contrato interadministrativo produzem todos os seus efeitos a partir da data da sua 

outorga. 

Cláusula 6.ª | Publicidade 

A alteração e modificações ao contrato interadministrativo são publicitadas no sítio da internet do Município de 

Leiria. 
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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 

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 União das Freguesias de Souto Carpalhosa e Ortigosa em 16 de 

dezembro de 2022, 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 União das Freguesias de Souto Carpalhosa e Ortigosa em 28 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 feita em duplicado, composta por 5 (cinco) 

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 | Gonçalo Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Junta de União das Freguesias de Souto Carpalhosa e Ortigosa | Sandro Miguel Monteiro Ferreira 
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