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MUNICÍPIO DE POMBAL

MODIFICAÇÃO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Considerando que, nos teÍÍnos do Contrato Interadminisüativo celebrado em 22 de

junho de 2076, se enconúa prevista a possibiüdade de proceder à modificação do mesmo,

"(...) poracordo entre aspartes, serllpre que se ueiJiqile que a.s drcunstâncias em qae as mesmasfundaram

os íermos €m qu€ operaia a delegação de cor@eíêndas tenham soÍndl ama alteração anormal e impreuisí-

uel, e desde que a exigência das obigações por si assumidas afen graaemente os pin@ios da prossecução do

interesse público, da continuidadc da prestação do seruiço público, e da necessidade e safciênda dos recur-

sos." 14. n.o I da Clásarula l8'do ConlraÍo InÍeradninistratiao);

Considerando que é intenção do Município de Pombal reduzir a caÍg de combus-

tível, de acordo com as orientações estratégicas do Instiruto Nacional de Conservaçào da

Natuteza e Flotestas;

Considerando que, em momento ulterior à celebração do aludido Contrato Inter

administrativo, se veio a verLflc Í que as âreas cuja gestão de combustível foi inicialmente

dehnida, não cotrespondem às necessidades reais manifestadas;

Considerando que, apesar das partes terem congtegado esforços no sentido de exe-

cutar a gestão de combustível nas áreas prioritánas, afigura-se necessário estendet o âmbito

de atuação a outras igualmente carenciadas de manutenção;

Considerando que as Juntas de Freguesia/IJnào de Fteguesias se vêem, não raras

vezes, confrontadâs com consuangimentos a nível financeiro, que, inevitavelmente, condi-

cionam a sua atuação neste pardcular, pois que têm de procedet à execução dos trabalhos a

expensas suas, runa vez que a previsão da transfetência dos recursos ftnanceiros, nos ter-

mos dos Conüatos Interadministradvos celebrados, apenas é efetuada após a aptesentação

dos telatódos de execução a que alude a Cláusula 13';
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Considerando que o escopo subjacente à delegação é, nos termos da lei, o de gatan-

ú o não aumento da despesa, o aumeÍtto da efrciência da gestão dos recursos, bem como

os ganhos de eftcácta, a melhoria da quaüdade dos serviços prestados às populações e a

tacionaltzaçào de recursos disponíveís Qf. n.') do anigo t15" do citado diploma legal e preâmbulo do

Decreto-l-.ein.'8)/2014,de2)demaio,qu.eintroduziuasmaisrecentesalterações aoDecreto-L"ein.'/24/2006,de

28 dejanho);

Considerando que se afigura pertinente redefinit o modelo de transferência dos

Íecursos financeiros, de modo a agjltzar todo o procedimento, e

Considerando ainda que a modificação do Contrato Interadministrativo oportuna-

mente celebrado garuniuá a continúdade de prestação de um serviço púbüco de qualidade;

Entre:

^ 
ÇÍA4-4RA MUNICIPAL DE POMBAL, na qualidade de órgão execudvo do

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

no Largo do Cardal, 3100-440 Pombal, com o endereço eletónico geral@crn-pombal.pt, ora

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

previstas nas alíneas a) . t) do n.o I ena alíneafl do n.o 2 do artigo 35.'doAnexo I dal-ti n.'

75 / 20/ 3, de l2 de setembro de ora em diante designada apenas por Primeira Outorgante, e

A JUNTA DE FNEGUESIA DE CARRIÇO, Pessoa Coletiva de Direito Púbüco

númeto 507 696 395, com sede na Âvenida dz lgreia, n" 1, 3105-057 Carriço, endereço

eletrónico freguesiacarrico@sapo.pÍ, neste ato representada pelo Senhor Presidente pedro

Manuel Neves da Silva, Í1o uso das competências previstas nas a/íneas a) e g do n.' / do

artigo /8.'doAnexo I dal-.ei n." 75/20/3, de /2 dr setembro, de ora em diante designada apenas

por Segunda Outorgante
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- 
é acordada a modificação do contrato interadministrativo celebrado em 22 de

junho de2076, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1."

Obieto

A modificação que se pretende operaÍ tem poÍ obieto a alteraçào do Conüato Inter

administrativo, celebrado em 22 de iunho de 2076, que se consubstancta na alteração do

respetivo Anexo I e da redaçào das Cláusulas 3" e l0o.

Cláusula 2.'

Áltetação do Anexo f

O Anexo 1 ao Conúato Intemdministrativo deverá considerar-se integralmente

substituído pelo Anexo 1ao presente instrumento.

Cláusula 3.'

Áltetação da Cláusula 3"

Por força do presente, âs partes outorgantes acordam em alterar a rcdaçào da Cláu-

sula )'do Contrato Intetadministrativo, nos seguintes temos:

Cláusula 3.'

(. ..)

1. (...)

2.( ..)

3. O elenco â que se alude no número anterior poderá set objeto de atnhzaçáo

ânual, tendo por base critérios associados ao histórico de incêndios, âtea ardida, topografia

dos terrenos e pefcentagem de ârea florestal, suieita a zprovaçào por parte da Primeira

g

í,l-/
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Outotgante, mediante informação técnica fundamentada a elaborar pelos serviços que têm

afeta a função de acompanhamento dos tabalhos de gestão de combustível.

4.(. )

Cláusula 4."

Altetação da Cláusula 10"

Â Primeira e a Segunda Outorgantes acordam, ainda, em alterar a redaçào da Cláu-

rula í 0" do Contrato Interadminisüadvo, nos temos que se seguem:

Cláusula L0.'

(. ..)

()

,)( .)

b).( )

y'. Proceder à transferência bancáda de 507o das verbas apuradas, nos termos da

Cláusula 7", tendo por referência as áteas estimadas e constantes 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 apresentados os

telatórios a que se alude na Cláusu/a 13o, para conta a indicar pela Segunda Outorgante, não

podendo, em caso algum, o cômputo geral das áreas resultantes da apresentação dos relató-

rios ultapassaÍ em mais de 70o/o as áreas indicadas no Anexo I.

d). (. .)

Cláusula 5."

Ptocedimento excecional
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Sem ptejúzo da alteração a que se alude na cláusula anterior, no ano de 2077, a

transferência do valor correspondente a 50% das vetbas apuradas, nos termos da Cláusula

7'do Conttato Interadministrativo, tendo por referência as áreas estimadas e constantes do

Anexo I, setâ efetuada por parte da Primeira Outorgante na data da outorga do presente

acordo.

Cláusula 6."

Vigência

O período de vigência da modificação coincide com a duração do Contrato Inter-

administrativo.

Cláusula 7."

Fomta

Â presente modificação reveste a fotma escrita, conforme definido Íro Í1.o 2 da Cláu-

sula l8' do Conüato Interadministradvo celebrado em 22 de junho de 2016.

Cláusula 8.'

Publicidade

A modificaçào do Conúato Interadministativo setá alocada no pottal do Municí-

nio de Pombal íwww.cm-oombal.pt).

Cláusula 9.'

Entrada em uigor

A presente modificação entÍa em vigor após a respedva aprovação por parte dos

ótgãos Assembleia de Freguesia e Âssembleia Municipal.

<
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MUNICÍPIO DE POMBAL

Pombal, 23 de junho de 2077

na qualidade de Pnsidente da Cânara Municipal de Ponbal)

(Pedm Manael Neues da Silaa, na qualidade de Preidente da Janía de Fngaesia de Caniço)

Pela Primeira Outorgante,

6
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ANEXO I
Vias ob/eto de interuenção

(Cláusula 3)

Freguesia
Nome Rede Viá-

nz
Cumprirnento

(m)
Area Inter-
vencão (ha) Á.tea Total (ha)

-\lmagteira

Pottela Cartascos
(AL1) 30tilm 0,6ha

1'7,1

.\lmagÍeira - Netos
(N-2) 1050m 2,1ha

.\lmagreira - Porte-
la (AI-3)

I l00m 3,-1ha

Vascos - Rua da
Potela (ÀL4)

.150 0,9ha

Portela - \'ale
r-abal (AI5) 700m 1,-lha

Carrascos - Pinga-
relhos (AL6) 1200rn 2,-tha

Pingarelhos - Paço
(ÂJ-T) i00m 1,4hr

S. Joào da tubeira -
Gregórios de Cima

(ÂL8)
85i)m 1,7ha

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

-\biul

Gaiteiro - \'ale da

Porca (AB1)
1000m 2ha

t3,2

Vale Figueira -
Lagoa Sta. CataÍina

(Á-B2)
600m 1,2ha

Tissuaria )larco
da Prpa (AB3)

1100m 3,.lhr

(lastelo - -\biul
(AB4)

110í)m 2,4h^

Cancclinha Zam
buiais (AB5) 1500m 3ha

Yale da Potca -
Zambuiais (A86) 600m 1,2ha

Carnide
Nlendes - \'ale das

NÍoitas (CN1)
600m 1,2ha 10,9

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

Carnide de Baüo -
Escoura (CN3)

60llm 1,2ha

Feteira \'ale da
Cabra (CN4)

115llm 2,3ha

Yale Cinzeiro
Carnide de Cima

(cNs)
700m 1,.lha

\rale do Freixo -
Cabeça Gorda

(cN6)
250m 0,5ha

Cabeça Gorda - «)0m 7,2ha

1
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(cN7)
Outeirada (CN8) 400m 0,8ha

\rale do Freixo -
Rua da -\reia Gorda

(cNe)
700m 'l,4ha

Carriço

Àlhais - S. Jorge
íCAR1)

1600m 3,2ha

13,8

Claras - Àlhais
(CAR2) 1900m 3,8ha

Fontinha - Àlhais
(CAR3) 500m tha

Lagoa do Boi -
Silveirinha Pequena

(CAR4)
1200m 2,4ha

Nlatos do Cariço -
Casas Brancas

(CAR5)
800m 1,6ha

lntões - Rua de S.

LourenÇo (CAR6)
900m 1,Sha

Louriçal

Àntões - Rua de S.

Lourenço (LR1)
750m 0,75ha

13,4

Estrada fionte da

l)edra - IC8 (LR2)
1200m 2,4ha

Fonte da Pedra -
Àntões (LRl) 1.200m 2,4ha

fubeira St. Àmaro -
rc8 (LR4)

450m 0,9ha

Foitos - SeraÍim
(LRs)

.t50m 0,9ha

Serafi.m - Zona
Industrial (LR6)

.150m 0,9ha

Zona Industrial -
Cavadas (LR7)

1700m 3,4ha

Cavadas - \'alari-
nho (LR8)

-i50m 0,9ha

Estrada Fonte da
Estrela (LR9)

400m 0,8ha

Nleirinhas

ColégioJoão de
Barros - Rua do

Campo de Futebol
rMRl)

-50m 1,5ha 11.1

Rua da Lagoinha -
Travessa Sul do
Covão (MR2)

-50m 1,1ha

Àreeiro - Limite
Freguesia Carnide

MR3)
l50m 0,5ha

Travessa das Covi-
nhas - Belauto

(MR4)
I 50m 0,9ha

8
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Rua da Ladeira
íMR5)

650m 1,3ha

Rua dos Olheiros
rMR6)

630m 0,ó3ha

Rua da Calçada -
Outeiro da Ranha

rMRN
300m 0,6ha

Rua S. José - Rua S.

Francisco (MR8) 1500m 3ha

Rua Yirgiüo Frago-
so - Outeiro da

Ranha (IVIR9)
200m 0,4ha

Rua Cemitério -
Travessa Covinhas

(IvÍRlO)
600m 1,2ha

Pelariga

Salgueiro - Chame-
ca da Redinha

(PL1)
1050m 2,tha

10,6

N{ontes \/erigo -
Estrada Pousadas

\redras (PL2)
400m 0,8ha

N{atosos - Âg,."
Travessa (PLJ) 900m 1,8ha

Nlachada - Ilatosos
(PL4) 650m 1,3ha

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

Parque Nlerendas
Pelariga - NÍatosos

íPL6)
1500m 3ha

Pombal

Coqueiros - Nlalhos
(PB1)

1200rr, 2,4ha

14,9

Àfonsos - Xlalhos
(PB2) 550m 1,1ha

N'Ionte da Cavaü-
nha - Crespos

(P83)
1000m Zha

Granja - Cotrofe
(PB4) 400m 0,8ha

Leais - Àguas Fér-
reas (PB5) 1600m 3,2ha

Àguas Férreas -
Lirnite de Freguesia

\/ermoil (PB6)
1700m 3,-lha

\rale de Nogueira
(PBN 400m 0,8ha

Carvalhais de Cima

- Catela (PB8)
1200m 7,Zha

Redhha

.\nços - Poios
(RD1)

1350m 2,1ha

10,ó

Poios - Barbosa
(RD2)

1350m 2,7ha

Jagardo - Pousadas
\redras &D3)

1950m 3,9ha

Barbosa - Carun-
cho (RD4) 350m 0,35ha

Caminho Florestal 450m 0,9ha

a
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Caruncho (RD5)

UFGINI}I

Boiças - Escoura
(GIMl) 1500m 3ha

17,2

\tata \Íourisca
Pintos (GIM2) l00m 1,.1ha

Pintos - Porto
Lameiro (GIM3) 250m 0,5ha

Potto Lameito
Yale Sobreira

(GrM4)
750m 1,5ha

Ratos - \rale
Sobreira (GIM5) 700m l,,lhr

\Iata \Iourisc;r
Yalc Sobreira

(GrM6)
950m 1,9ha

IIha Baixo - Rosa
dos (GIMI 750m 1,5ha

llha Baixo - Casal
da Clara (GIM8) 900m 1,itha

Ilha Balxo Porto
Lameiro (GIM9) 1000m 2hn

Biqueiras Cattiços
(GrM10) 1100m 2,2ha

UFSSÀ

Santiais - Limite
Fteguesia \rila Cã

(ssÀ1)
65ílm 1,3ha

18,5

\Iendrica (SSA2) ttO0m 1,6ha

Cattaria - Âlbetga
tia dos Doze

(ssÂ3)
1700m 3,,1ha

Cartaria - Limite
Concelho (SSÁ4)

1200m 2,4h^

Cemitério Àlberga-
ria dos Doze -

lÍurzeleira (SSA5)
I 200m 2,4ha

Brejo Barrinho
(ssA6) 800m 1,6ha

Brejo - Amiais
(ssA7) 750m 1,5ha

Casal do Gaio
Bica (SSA8)

250m 0,5ha

Sera dc Bonha -
Gavária (SSA9)

l00m 1,4ha

Serra de Bonha
Pinhete (SSA10)

1 2(X)m 2,4ha

Vcrmoil
trIata Casal Galego

- Rua dos Comba-
tentes (ly'Ml)

1900m l.uha

11,1

Rua Casal Bemlrdo
- Sobtal §M2)

500m ll,a

\tnda Nova -
Lirnite Fteguesia
ÀIeirinhas (VM3)

500m 0,5ha

tr{ata Casal Galego

- Estrâdâ TÍoncào
Parque (VM4)

600m 1,2h^

l0
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Yenda Nova -
Limite Freguesia
Pombal fVIvIs)

1250m 2,5ha

Calvaria - Rua do
Sol (VM6) 300m 0,6ha

Estrada de Soure -
Fonte da Saúde

rvlvIT)
1ó00m 3,Zha

N'Iatos da Ranha -
Rua dos Balinhos

rylvt8)
350m 0,7ha

Estrada de Soure -
Nlaranho (VM9)

.150m 0,9ha

Yila Cã

Fontinha - Lirnite
Freguesia UFSSÀ

rvLl)
700m 1,4ha

16,4

Pipa - \'iuveiro
NL2])

1200m 2,lha

NIarco da Pipa -
Fontinha (YL3) 1700m 3,-tha

N{arco da Pipa -
Pipa [YL4)

1000m 2ha

NIarco da Pipa -
Yale Bom (VL5) 1050m 2]ha

Outeiro - Cruz do
N[orto [VL6)

800m 1,6ha

Rua N[ãe de Àgua -
\/ale Bom [VL7)

-t00m 0,8ha

Yiuveiro - Fonti-
nha ffL8)

U00m 1,6ha

Rua do Canto -
Cemitério Fontinha

(vL9)
550m 1,1ha

Totais 91200m 182,7}aa

a
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Freguesia do Carriço

PROPOSTA
MODTFICÀÇAO DO CONTRATO INTERADMINISTRÀTIVO

GESTÃO DE COMBUSTÍVEL

Considerando que nos termos do Contrato Interadministrativo celebrado em 22 de

junho de 2016, se enmntra prevista a possibilidade de proceder à modificação do mesmo;

Considerando que, em momento ulterior à celebração do aludido Contrato, se veio a

veriÍicar que as áreas cuja gestão de combustível foi inicialmente definida, não

correspondem às reais manifestadas;

Considerando os constrangimentos a nível financeiro, uma vez que a previsão da

transferência dos recursos financeiros, nos termos do ContÍato anteriormente celebrado,

apenas é efetuada após a apresentação dos relatórios de execução a que alude a Clausula

13.".

Considerando que se afigura pertinente redefiiir o modelo de transferência dos

recursos financeiros, de modo a agilizar todo o procedimento, e

Considerando ainda que a modificação do Contrato Interadministrativo

oportunamente celebrado garantirá a continuidade de prestação de um serviço púbtico de

qualidade;

Depois de discutida, esta proposta foi colocada a votação tendo sido aprovada por

unanimidade por todos os membros do executivo desta Junta de Freguesia, devendo a

mesma ser submetida à aprovação em sessão de Assembleia de Freguesia, conforme

determinâ a 1ei vigente.

Caniço, 5 de Juúo de 20I7

Proposla 
@1p1Q2o- 

em Reunião de Asscmbleia

de Freguesia rcal.izad, 
" A!L_t_ZoJÀ_

O Presidente

1.o Secretário

2.o Secrctiário

Proposta /ln/b.rEi..! em Reuniào de Freguesia

realizada em 510612017

O presidente _/ , _ .-/ê




