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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA 

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 Colmeias e Memória, NIPC 

510836135, com sede em Rua Alfredo Sousa Brandão 71, Colmeias, e com o endereço eletrónico 

geral@fcolmeiasememoria.pt, representada pelo Presidente da Junta de Freguesia, Artur Rogério de Jesus Santos, 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 de dezembro de 2020 e aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria na 

sua sessão extraordinária de 14 de dezembro de 2020 e outorgado entre o Município de Leiria e a União das 

Freguesias de Colmeias e Memória para a execução de obras diversas, 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 Colmeias e Memória Requalificação de arruamentos: 
Rua da Mota, Crasto  
Rua do Carril, Coucões 
Rua da Liberdade, Coucões  

Planta de localização da Rua da Mota, Crasto 

Planta de localização da Rua do Carril e Rua da Liberdade, Coucões” 

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 
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PLANO DESCRIÇÃO MONTANTES 2022 
(em euros) 

2021 | I | 177 Requalificação de arruamentos: 
Rua da Mota, Crasto  
Rua do Carril, Coucões 
Rua da Liberdade, Coucões  

66 999,16 

 

Capítulo/ 
Artigo 

Designação Qtd. Un PU Total 

1 RUA DA MOTA - CRASTO         

1,1 DEMOLIÇÕES         

  Demolição de muros em alvenaria de blocos de 
pedra solta com 0,60 de largura (incluindo 
fundação), incluindo carga, transporte e descarga a 
aterro ou vazadouro certificado, indemnizações por 
depósito e se necessário. 

105,00 M2 2,50 € 262,50 €  

1,2 MOVIMENTO DE TERRAS        

1,2,1 Escavação para modulação de terreno e abertura de 
fundações, com recurso a meios 
manuais/mecânicos ou com utilização de cimento 
expansivo ou explosivo, incluindo zonas de 
interseção com níveis freáticos, pavimentadas, 
precedida de desmatação/decapagem, com derrube 
de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, 
empolamento, carga, transporte e descarga a 
aterro ou vazadouro certificado, indemnizações por 
depósito e se necessário corte de pavimento 
existente. 

1 138,50 M3 7,50 € 8 538,75 €  

1,2,2 Aterro, com terras selecionadas com CBR>10%, 
provenientes das escavações ou de zonas de 
empréstimo, incluindo transporte, fornecimento, 
empolamento,  indemnizações e arranjo para 
enquadramento paisagístico da zona de 
empréstimo, espalhamento e compactação em 
camadas de 0,20m devidamente regadas e 
compactadas.  

190,00 M3 5,00 € 950,00 €  

1,2,3 Abertura de caixa com 0,30m de profundidade para 
saneamento de solos na faixa de rodagem, 
incluindo o seu enchimento com ABGE regado e 
compactado. 

770,00 M2 8,00 € 6 160,00 €  

1,3 PAVIMENTAÇÃO         

1,3,1 AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão 
Betuminoso com características de desgaste, 
aplicado em camada de desgaste, com 6cm de 
espessura média, incluindo limpeza  da plataforma, 
fresagem nas zonas de encontros com pavimentos 
existentes, carga e transporte a depósito vazadouro 
dos produtos resultantes,  regularização das 
deformações existentes com betão betuminoso em 
piso deformado, rega de colagem e todos os 
trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo 
com peças escritas e desenhadas do processo.  

600,00 M2 10,00 € 6 000,00 €  

1,3,2 Alteamento de bermas com tout-venant na 
formação da caixa, incluindo regularização e 
compactação, com 0,75m de largura e espessura 
média de 10cm, incluindo rega, compactação.  

140,00 M2 1,50 € 210,00 €  

1,4 REDE DRENAGEM        

1,4,1 Execução de órgãos de drenagem longitudinal 
constituídas por valetas de plataforma lateral com 
0,8m 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 

40,00 MTL 15,00 € 600,00 €  
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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. 

1,4,2 Execução de caixa de visita quadrada de seção 
40x40x100cm,  em elementos pré fabricados de 
betão,  assente sobre camada de betão, incluindo 
aro e tampa grelha em ferro fundido dúctil,  classe 
D400,  normalizada de acordo com a NP 124,  com 
inscrição Águas Pluviais, incluindo todos os 
trabalhos, ligações e remates necessários. 

2,00 UN 300,00 € 600,00 €  

1,5 OBRAS DE ARTE CORRENTES        

1,5,1 Execução de camada de betão de limpeza, em 
sapatas contínuas de muro de suporte, e 
nivelamento da base da fundação, de 10 cm de 
espessura, fabricado em central e betonagem desde 
camião, betão C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), no 
fundo da escavação previamente realizada. 

88,30 M2 10,00 € 883,00 €  

1,5,2 Execução de  Muro de suporte, incluindo sapata 
contínua de betão C25/30 (XC2(P); D12; S2; Cl 
0,4) fabricado em central e betonagem com bomba, 
com aço A400 NR, transportado e colocado em obra 
segundo NP EN 206-1. Executada segundo NP ENV 
13670-1. Inclui: O transporte e movimento vertical 
e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga 
e descarga dos camiões. Colocação da armadura, 
com separadores homologados. Colocação de 
negativos. Betonagem e vibração do betão. 
Coroamento e nivelamento da fundação. Cura do 
betão. Proteção e sinalização das armaduras 
salientes de espera. Incluindo execução de 
drenagem no tardoz do muro através de colocação 
de membrana drena com geotêxtil e de geodreno, 
envolto em manta geotêxtil e camada de material 
drenante, de acordo com os desenhos de projeto. 

57,20 M3 350,00 € 20 020,00 €  

1,5,3 Construção de muros em alvenaria de blocos de 
cimento 50x20x20, com uma altura média de 
1,00m, incluindo abertura de fundação, carga, 
transporte e descarga dos produtos resultantes da 
escavação e sua colocação em vazadouro 
certificado, eventual indemnização por depósito, 
assim como a execução de todos os trabalhos. 
Nota: Todos os danos causados por esta 
intervenção são da responsabilidade do 
adjudicatário. Deverá ainda ser considerado, 
fundação contínua com  0,50 x 0,30 armada com 8 
Ø10 e estribos Ø6//0,20m, pilares de travamento 5 
em 5m armados com 4 Ø10 e cintas Ø6//0,20m, 
boeiro de 5 em 5m. Nota: Betão da classe C25/30 e 
aço A 400/NR. Como critério de medição será 
assumida a altura medida desde a fundação até ao 
topo (meio fio).  

35,00 M2 55,00 € 1 925,00 €  

2 RUA DO CARRIL - COUCÕES        

2,1 MOVIMENTO DE TERRAS        

2,1,1 Abertura de caixa com 0,30m de profundidade para 
saneamento de solos na faixa de rodagem, 
incluindo o seu enchimento com ABGE regado e 
compactado. 

240,00 M2 8,00 € 1 920,00 €  

2,2 PAVIMENTAÇÃO        

2,2,1 AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão 
Betuminoso com características de desgaste, 
aplicado em camada de desgaste, com 6cm de 
espessura média, incluindo limpeza  da plataforma, 
fresagem nas zonas de encontros com pavimentos 
existentes, carga e transporte a depósito vazadouro 
dos produtos resultantes,  regularização das 
deformações existentes com betão betuminoso em 
piso deformado, rega de colagem e todos os 
trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo 
com peças escritas e desenhadas do processo.  

360,00 M2 10,00 € 3 600,00 €  

2,2,2 Levantamento de tampas de caixas de visita de 
infraestruturas diversas para as cotas finais dos 

3,00 UN 45,00 € 135,00 €  
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pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos 
e materiais necessários. Nota: O remate final junto 
dos aros levantados, deverá ser executado em 
betuminoso com as mesmas características do 
pavimento envolvente. 

2,3 REDE DRENAGEM        

2,3,1 Fornecimento e aplicação grelha plana em FFD, com 
650x350 mm, da classe C250, conforme norma EN 
124, assente em caixa de sargeta existente, 
incluindo todos os trabalhos e materiais. 

3,00 UN 200,00 € 600,00 €  

3 RUA DA LIBERDADE - COUCÕES         

3,1 DEMOLIÇÕES         

3,1,1 Demolição de muros em alvenaria de blocos de 
pedra solta com 0,60 de largura (incluindo 
fundação), incluindo carga, transporte e descarga a 
aterro ou vazadouro certificado, indemnizações por 
depósito e se necessário. 

48,00 M2 2,50 € 120,00 €  

3,2 MOVIMENTO DE TERRAS        

3,2,1 Escavação para modulação de terreno e abertura de 
fundações, com recurso a meios 
manuais/mecânicos ou com utilização de cimento 
expansivo ou explosivo, incluindo zonas de 
interseção com níveis freáticos, pavimentadas, 
precedida de desmatação/decapagem, com derrube 
de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, 
empolamento, carga, transporte e descarga a 
aterro ou vazadouro certificado, indemnizações por 
depósito e se necessário corte de pavimento 
existente. 

155,00 M3 7,50 € 1 162,50 €  

3,2,2 Aterro, com terras selecionadas com CBR>10%, 
provenientes das escavações ou de zonas de 
empréstimo, incluindo transporte, fornecimento, 
empolamento,  indemnizações e arranjo para 
enquadramento paisagístico da zona de 
empréstimo, espalhamento e compactação em 
camadas de 0,20m devidamente regadas e 
compactadas.  

40,00 M3 5,00 € 200,00 €  

3,2,3 Abertura de caixa com 0,30m de profundidade para 
saneamento de solos na faixa de rodagem, 
incluindo o seu enchimento com ABGE regado e 
compactado. 

400,00 M2 8,00 € 3 200,00 €  

3,3 PAVIMENTAÇÃO        

3,3,1 AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão 
Betuminoso com características de desgaste, 
aplicado em camada de desgaste, com 6cm de 
espessura média, incluindo limpeza  da plataforma, 
fresagem nas zonas de encontros com pavimentos 
existentes, carga e transporte a depósito vazadouro 
dos produtos resultantes,  regularização das 
deformações existentes com betão betuminoso em 
piso deformado, rega de colagem e todos os 
trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo 
com peças escritas e desenhadas do processo.  

336,00 M2 10,00 € 3 360,00 €  

3,3,2 Alteamento de bermas com tout-venant na 
formação da caixa, incluindo regularização e 
compactação, com 0,75m de largura e espessura 
média de 10cm, incluindo rega, compactação.  

80,00 M2 1,50 € 120,00 €  

3,4 OBRAS DE ARTE CORRENTES        

3,4,1 Construção de muros em alvenaria de blocos de 
cimento 50x20x20, com uma altura média de 
1,00m, incluindo abertura de fundação, carga, 
transporte e descarga dos produtos resultantes da 
escavação e sua colocação em vazadouro 
certificado, eventual indemnização por depósito, 
assim como a execução de todos os trabalhos. 
Nota: Todos os danos causados por esta 
intervenção são da responsabilidade do 
adjudicatário. Deverá ainda ser considerado, 
fundação contínua com  0,50 x 0,30 armada com 8 
Ø10 e estribos Ø6//0,20m, pilares de travamento 5 
em 5m armados com 4 Ø10 e cintas Ø6//0,20m, 

48,00 M2 55,00 € 2 640,00 €  
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boeiro de 5 em 5m. Nota: Betão da classe C25/30 e 
aço A 400/NR. Como critério de medição será 
assumida a altura medida desde a fundação até ao 
topo (meio fio).  

TOTAL SEM IVA 63 206,75 €  

TOTAL COM IVA 66 999,16 €   

” 

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 Colmeias e Memória 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. 

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 Freguesia da União das Freguesias de Colmeias e Memória em 9 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 Colmeias e Memória em 20 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 5 (cinco) folhas e 1 (um) anexo,  

sendo devidamente assinada 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 Colmeias e Memória | Artur Rogério de Jesus Santos 
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