
MUNICÍPIO DE PO

MODIFICÂÇÃO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIYO

Considerando que, nos termos do Contrato Interadministrativo celebmdo ern 22 de

junho de 2016, se enconüâ ptevista a possibilidade de ptoceder à modificaçào do mesmo,

'(...) por anrdo eún as partes, serrrPrv que se wifqte qrc as timtnsÍ,âncias em qre as mesmas Jtndaram

or lei or er qm operaia a fulegação fu compelênrias tenban soJàdo ma alteração anzirlal e inpndsí

uel, e fush que a eigânàa das obigações por si axmidas qfete grawmenk os pintípiot da pmsseruçào do

interxsse público, da mnlinuidade da pnstaçâo do se»iço públito, e da n*zssidade e srfciênàa dos nrur-

sos." 1r1 n" 1 da Clásusla t8'do Coatraio Interadairitratin);

Considerando que é intençào do Município de Pombal reduzir a carga de combus-

tível, de acordo com as odentaçôes estratégicas do Instituto Nacional de Conservaçào da

Naturezâ e Florestas;

Considerando que, em momento ulteriot à celebraçào do aludido ContÍâto InteÍ

administrativo, se veio a verificat que as áteas cula gestâo de combustível foi inicialmente

definida, não corespondem às necessidades reais manifestadas;

Considerando que, apesâr das panes terem congregado esforços no sentido de exe-

cutâr â gestâo de combustível nas áteas prioritáús, afigura-se necessário estender o âmbito

de âtuâção a outrâs igualmente carenciadas de manutençào;

Considemndo que âs Juntâs de Freguesia/Uniào de Freguesias se vêem, não rârâs

vezes, confrontadas com constÍangimentos a nível financeiro, que, inevitavelmente, condi-

cionam a suâ atuâção neste particular, pois que têm de procedet à execuçào dos rabalhos a

expensas srÍrs, umâ vez que a previsão da uansfetência dos tecursos financeiros, nos ter-
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mos dos Conúatos Intemdministativos celebtados, apenas é efetuada após a apresentação

dos relatótios de execuçào a que alude t Clín a 13';

Considerando que o escopo subiacente à delegação é, nos termos da lei, o de gatan-

ú o não aumento da despesa, o arünento da eficiência da çstâo dos recutsos, bem como

os ganhos de eficácia, a melhoria da quaüdade dos serviços prestados às populaçôes e a

nciornlizaçào de tecumos disponíveis (qf. *' ) do anigt 1 t 5' do citado diploma legal e preâmbulo do

Demto-L.ei r" 83/ 2011, dc 2i fu naio, que introduziu as mais receotes altemções ao Deoelo- Lzi a." 124/ 2006, de

28 de jnho);

Considemndo que se aÍigura pertinente redeÊnir o modelo de transferência dos

recutsos Enancelos, de modo a ag1\za,r tod,o o ptocedimento, e

Considemndo ainda que a modificação do Conttato Interadminisrativo opoÍtunâ-

mente celebrado garxnrá â continuidade de prestaçào de um serviço púbüco de qualidade;

Entre:

A C,,íhl-Ak 1 MUNICII,AL DE P)MBAI- na quaüdade de órgào executivo do

Município de Pombal, Pessoa Coletiva de Direito Público número 506 334 562, com sede

no Largo do Cardal, 3100-,140 Pombal, com o endereço eletríntco geral@a*?0nbdlpí, oÍ

representada pelo Senhor Presidente, Dt. Diogo Alves Mateus, no uso das competênciâs

previstas nas aüneas a) e c) do n.o I e na alínea j do n.'2 do artigo 35." do Anexo I da bi n."

75 / 20í ), de 1 2 de setenbm de ota em diante designada apenas PoÍ PdmeiÍa Outorgante, e

A JUNTA DE FREGLIESLA DE AI-MACfuEIR-4, Pessoa Coletiva de Direito

Púbüco número 507 946 545, com sede na Rua do Rossio, n." 10,3105-004 Âlmagteira,

endereço eletrónico fteguesia.almagteía@gmaí.com, neste ato Íepresentada pelo Senhot

Presidente Femando Rodrigues Maüs, no uso das competências previstas nas alíneas a) e
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1. (...)

2.(.-.)

lrluNlcÍpIo DE PoMBAT,g

g) do n." 1 do artigo 18." da I ti n." 75 / 201), de í 2 de setenltru, de ora em diante designada apc-

nas por Segunda Outorgânte

- 
é acordada a modificaçào do contrâto interadministrativo celebrado em 22 de

)unho de 2016, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1,"

Obieto

Â modi6cação que se pretende opetat tem por obieto a ter:çào do Contrato Inter

administrativo, celebmdo em 22 de iunho de 2016, que se consubstancia na altenção do

respetivo Anexo I e da redaçào das Clán as )'e 10'.

Cláusula 2."

Áltenção do Aaexo I

O Anexo I ao Contrato Interadministrativo deverá considerar-se integralmente

subsuruído pelo Anexo / âo presente insúumento.

Cláusula 3.'

Altcnção da Cláusuh 3'

Pot fotça do presente, as partes outoÍgantes acordam em alterar a rcdaLção da Clá*

stla )" do Contrato lnteradministrativo, nos seguintes termos:

Cláusula 3."

(...)
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3. O elenco â que se alude no número anterior poderá ser objeto de aaalização

anual, tendo por base critédos associados ao histódco de incêndios, área ardida, topogrâFlâ

dos terenos e percentâgem de área flotestal, sujeita a aprovação por pârte da Primeira

Outorgante, mediante informaçào técnica fundamentada a elaborar pelos seniços que têm

afeta a função de acompanhamento dos rabalhos de gestào de combustível.

4. (...)

Cláusula 4."

Altenção da Cláusula 10'

À Pdmeira e a Segunda Outorgantes acordam, ainda, em temr a redtçào ü Cláu-

st/a l0'do Contrato Interadministrativo, nos termos que se seguem:

Cliusula 10."

(...)

( ..)

,)(...)

b).(.)

y'. Proceder à ransfetência batcítia de 507o das vetbas aputadas, nos termos da

CLirc a 7', tendo por referência as áteas estimadas e constântes do Anexo I até ao dia 15

(quinze) de março de cada ano, sendo que o pagamento das restantes verbas deverá ser

efetuado até ao dia 10 (dez) do mês seguinte àquele em que tiverem sido apresenados os

relatórios a que se alude na Clátsala í 3", part conta a indicar pela Segunda Outorgante, nào

podendo, em caso algum, o cômputo geral das áteas tesultantes dâ âpresentaçào dos relató-

rios ultrapassar em mais de 1070 as áteas indicadas to Anexo I;

d). (.. .)
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Cláusula 5.'

Ptocediu c o to cx cecio a aI

Sem prejuízo da alteração â que se alude na cláusula anterior, no âno de 2017, a,

transfetência do valot conespondente a 50o/o das verbas apuradas, nos temos da Clárc a

Z'do Contrato Interadministrativo, tendo por refetência as áreas estimadas e constantes do

Ánexo I, será eferuada poÍ pârte da Primeira Outorgante ta data dz outorga do presente

acordo.

Cláusula 6.'

Vigêacia

O período de vigência da modificaçào coincide com a dwaçào do Contrato Inter-

administrativo.

Clíusula 7."

Fotma

A presente modificação reveste â forma escrita, conforme definido to n." 2 da Clá*

s a í8" do Conüato Intetadministrativo celebrado em 22 de junho de 2076.

Cláusula 8."

Publicidade

Á modificação do Contrato Interadministativo será alocada no portal do N{unicí-

pio de Pombal (wu"w.cm-pombal.pt).

Cláusula 9."

Entade cú, uigttt
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Â presente modificaçào entÍa em vigor após a respetiva aprovação por paÍte dos

órgàos Assembleia de Freguesia e Âssembleia Municipal.

Pombal,23 de iunho de 2017

qtalidafu & Pmifuate da Cârrara Mn icipal d. Ponbal)

-E-'\
(Fenando Rodiget Matiat, na qaaldadc de Pretideate da Jzala de Fngaetia de Almagnira)
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ANEXO I
Vias obieto de in

(Cláusula 3)

Fteguesia
Nome Rede Viá-

ria
Cumprimento

(-)
Área Inter-
veação (ha)

Álea Total (ha)

-\lmagreira

Portela - Cârrascos
(ÁL1)

30(hn 0,6ha

17,1

-{lmagrcira - Netos
(ÁJ2\ 1050m 2,ll'La

,\lmagreim - Pone-
la (AlJ) 1700m 3,-tha

Yascos - Rua da
Portela (AL4)

-151) 0,9ha

Portela - \'ale
Nabal (AL5)

700m l,.lha

Cartascos - Pinga-
relhos (AIÍ) 1200m 2,.lha

Pingarclhos - Paço
(AL7) 700m l,.1ha

S. Joâo da tubeira -
Grcgórios de Cima

(AL8)
850m r,7ha

Barros da Paz -
Reis de Cima (ÂL9) 1600m 3,2ha

.\biul

Gaiteiro - \'âle dâ
Porca (Â81) l()00m 2ha

t3,2

Yale Figueira -
Lagoa Sta. Catadna

(AB2)
ííXlm 1,2ha

Tissuatia - NÍarco
da Pipa (AB3) l7(X)m 3,4ha

Castelo - -\biul
(AB4) 12íX)m 2,íha

Cancelinha - Zam-
buiais (AB5) 1500m 3ha

Yale da Porca -
Zambuiais (À86) 6Í)0rn 1,2ha

(lamide Nlendes - \'ale das

l\Íoitas (CNl) 600m 1,2ha 10,9

Escoura - Feteita
(cN2) 850m 0,9ha

Carnide de Baixo -
Escoura (CN3) 6{l0m 1,?ha

Feteira - \'ale da
Cabra (CN4) I 150m 2,3ha

Yale Cinzeiro -
Camide de Cima

(cN5)
70tlm l,.1ha

Yale do Frelto -
Cabeça Gorda

(cN6)
250m 0,5ha
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\Iartim (lodim
(cN7l

Outeirada (CN8) -100m 0,8ha

Iale do Freixo -
Rua da -\reia Gotda

(cNe)
700m 1,.1h;r

Carriço

.\thais - S. Jorge
(cAR1) 1600m 3,2ha

r3,8

Claras -\lhais
(cÁR2) 19íJ0m 3,8ha

Footioha - ,{lhais
(cÀR3) 500m lhe

Lagoa do Boi -
Silveirioha Pequena

(cÀR4)
1200m 2,1ha

trlatos do Carnço
(iasas Brancas

(cÀRs)
it(X)m 1,(rha

,\ntões - Rua de S.

I-ourenço (CAR6) 900m 'l,8ha

l-ouriçal

.\ntôes - Rua de S.

I-ourenço (LRl)
l50m 0,75ha

13,.1

Estrada Fonte da
Pedra - IC8 (LR2)

1200m 2,1h^

Fonte da Pedra -
Àntôes pR3) 1200m ?,.1ha

fubeira St. -\maro
rc8 (LR4)

.150m í1.()hâ

Foitos - SeaÍim
(LRs)

-15(lm 0,()hâ

Setafrm - Zona
Industrial (LR6)

.150m 0,9ha

Zona Industrial
Catadas (LRf 1700m 3,.lha

Cavadas - \'alari
nho (LR8)

.150m 0,9ha

Estrâdâ Fonte da
Estrela (LR9)

,100m .sha

lÍeiriohas

Colégio João de
Barros - Rua do

Campo de Futebol

o{R1)

750m l.5ha 1 1,1

Rua da Lagoioha -
Travessa Sul do
Covão flVÍR2)

550m

-\reeiro - Limite
Freguesia Camide

o{R3)
250m hrt

l ravessa das Cori .150m
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Rua da Ladeira
(MRs) 650m 1,3ha

Rua dos Olheiros
(MR6) ó30m 0,63ha

Rua da Calçada -
Outeiro da Ranha

(MR7)
300m 0,6ha

Rua S. José - Rua S.

Fraocisco (IfíR8) 1500m 3ha

Rua Yirgrlio Frago-
so - Outeúo da
Ranha (MR9)

200m 0,,tha

Rua Cemitétio -
Travessa Covinhas

o.íR10)
600m t,2ha

Pelariga

Salgueiro - Chame-
ca da Redinha

PLl)
1050m 2,1ha

10,ó

trÍootes Yerigo -
Estrada Pousadas

Yedtas (PI2)
-t0llm 0,8ha

llatosos - -\gua
Travessa (PlJ) 900m 1,8ha

lÍachada - llatosos
(P14) 650m 1,3ha

Rua do Yeirigo
(PIJ) 800m 1,6ha

Parquc tr[crcndas
Peladga - trÍatosos

(PIÍ)
1500m 3ha

Pombal

Coqueiros - X[alhos
(PB1) 1200m 2,lha

1{,9

-\fonsos - \Íalhos
(PB2) 550m 1,1ha

NÍoote da Cavadi-
nha - Crespos

(PB3)
1000m 2ha

Granja - Cotrofe
(P84) -+00m 0,8ha

Leais - -\guas Fér-
reas (PBS)

1600m 3,2ha

,\guas Fétteas -
Limite de Freguesia

Yermoil @86)
1ltiOm 3,-lha

Yale de t 'r-ogueira
(PB7) J0í)m 0,Uha

Carvalhais de Cima

- Catela (PB8)
1200m l,2hâ

Redinha
.\nços - Poios

(RD1) 1350m 2,7ha 10,6

Poios - Barbosa
(RD2) 1350m 2,'7ha

]agardo - Pousadas
\-edras (RD3) 1950m 3,9ha

Barbosa - Carun-
cho (RD4) 350m 0,35ha
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(laminho Florestal
(iaruncho (RD5) 0,9ha

UFGIIÍII

Boiças - Escoura
(GIM1) 15()()m 3ha

11,2

\Íata ÀÍourisca -
Pútos (GIM2) "00m 1,.lha

I)intos l)orto
Larnciro (GIM3) :5om 0,5ha

Potto Lameiro
Vale Sobreira

(GrM4)
750m l,5ha

Ratos - \'ale
Sobreira (GIM5)

ftx)m 'l,4ha

l\Íata lÍourisca
Vale Sobteira

(GIM6)
950m 1,9ha

Ilha Baixo - Rosa
dos (GIM?) 750m r,5ha

Ilha Baixo Casal

da Clata (GIM8)
()0(Jn1 l,8ha

Ilha Baixo Potto
l,ameiro (GIM9) l0(Xlm 2ha

Biqueiras - Carriços
(GrM10) l l00m 2.21\

UFSS-\

Santiais - Lirnite
Freguesia Yila Cà

(ssÀ1)
650m 1,3ha

18,5

\len<lnca (SSÂ2) tl(X)m l,6ha
Cartaria -\lberga

ria dos Doze
(SSA3)

17í)0m 3,,lha

Cartaria - Limite
Concelho (SSA4)

'12(X)m 2,lha

Cemitério .\lberga-
ria dos Doze -

\Iurzeleira (SSA5)
1200rn 2,4ht

Brejo - Barrinho
(S5Â6)

8(X)m 1,6ha

Brcjo -\miais
(ssÂ7)

750m 1,5ha

(lesal rlo (laro
llica (SSA8)

250m 0,5ha

Serra de Booha -
Gavária (SSA9)

700m 1,.1ha

Serra de Bonha
Pinhete (SSÀ10)

't 
2( x)m 2,-1ha

Yermoil
trÍata Casal Galego
* Rua dos Comba-

tentes (VM1)
l()Í)0m 3,8ha

1-1,-l

Rua Casal Bemardo

- Sobral ffM2)
500m tha

Yenda l"ova -
Limite Freguesia
trÍeirinhas (VM3)

500rn 0,5ha

\Iata Casal Galego

- Ilstrada Troncâo
Parque §M4)

600m 1,2ha

l0
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Ienda \ova -
Limitc Iireguesia
Pombal ffM5)

1250m 2,5ha

Calvaria - Rua do
Sol 0M6)

300m 0,6hâ

Estrada de Soure -
Fonte da Saúde

múa
1600m 3,2ha

lÍatos da Ranha -
Rua dos Balinhos

0M8)
350m 0,7ha

Estrada de Soure -
Nlaranho (VM9)

-150m 0,9ha

\-ila Cà

Fontinha - Lirnite
Freguesia UFSSÁ

ryL1)

700m 1,1ha

16,.1

Pipa - \'iuveiro
Nt2\ 1200m 2,.rha

\Iarco da Pipa -
Fontinha (VI3) lr00m 3,.lha

Nlatco da Pipa -
Pipa ffl-4)

1000m 2ha

\Iarco da Pipa -
Yale Bom (VI5) Itl50m l,1ha

Outeiro - Cruz do
XÍoto (VlJ) U00m 1,6ha

Rua l[âe de -\gua -
Vale Bom (VL7) J(l(lm 0,8ha

Yiuveiro - Fonti
nha 0L8)

1300m 1,6ha

Rua do Canto -
Cemiténo lrontinla

(vL9)
550m 1,1ha

Totais 91200m 182,1 ha

lt




