
MUNICÍPIO DE POMBAL

MODIFICAÇÃO DO CONTRATO INTERADMINISTRATryO

Considerando que, nos termos do Contrato Interadministrativo celebrado em 22 de

junho de 2076, se encontra prevista a possibüdade de proceder à modificação do mesmo,

"(...) por acordo entrc as partes, sempr? que se aeifque qrle as circunsÍâncias eru qile as mesmasfundaram

os termos em qile operaria a delegação de corupetências tenham sofrido uma alteração anormal e inpretisí-

uel, e desde que a exigência das obigações por si assumidas afete graaemente os princípios da pmssecução do

intensse público, da continuidade da prc$ação do sentiço público, e da necessidade e suficiência dos recur-

sos." 16. n.o I da Clásusila 18'do Contrato InteradninistratiuQ;

Considerando que é intenção do Município de Pombal reduzir 
^ 

c Íga de combus-

tível, de acotdo com as orientações estratégicas do Instituto Nacional de Conservação da

Natureza e Florestas;

Considetando que, em momento ulterior à celebração do aludido Conftato Inter

administrativo, se veio aveÀfrcar que âs áreas cula gestão de combustível foi inicialmente

definida, não correspondem às necessidades reais manifestadas;

Considerando que, apesaÍ das partes terem congregado esforços no senddo de exe-

cutar 
^ 

gestão de combustível nas áreas prioritânas, afigura-se necessário estender o âmbito

de atuação a outÍas igualmente carenciadas de manutenção;

Considerando que as Juntas de Freguesia/IJnão de Freguesias se vêem, não raras

vezes, conftontadâs com constrangimentos â nível financeiÍo, que, inevitavelmente, condi-

cionam a sua atuação neste particular, pois que têm de proceder à execução dos trabalhos a

exPensas suas, tüna vez que a previsão da transferência dos fecrüsos financefuos, nos tef-

mos dos Contratos Interadministrativos celebrados, apenâs é efetuada após a apresentação

dos relatórios de execução a que alude a Cláusula I i';
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Considerando que o escopo subiacente à delegação é, nos termos da lei, o de garan-

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

os ganhos de eftcâcia, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a

racíonaltzação de recursos disponíveis ($ n.o ) do arÍigo /15" do citado diploma legal e preâmbulo do

Decreto-lti n.' 83/ 2014, dr 23 de naio, que introduziu as mais recentes alterações ao Demto- l-"ei n." 124/2006, de

28 dejanho);

Considerando que se âfigurâ pertinente redefinir o modelo de ftansferência dos

recnÍsos financeiros, de modo a agiltzar todo o procedimento, e

Considerando ainda que a modifrcaçào do Contrato Interadministrativo oportunâ-

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

Entre:

A C;íMARA 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 eletrónico gera@crz-pombal.pt, orz

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

pÍevistas nas alíneas a) e c) do n.o í e na alíneafl do n.o 2 do aúigo 35.' do Anexo I da l-ei n.'

75/ 20/ 3, de l2 d.e setembro de ora em üante designada âpenâs por Primeira Outorgante, e

A IUNTA DE FREGUESIA DO LOURIÇAI- Pessoa Coletiva de Diteito Público

número 507 355 946, com sede na Rua da Misericórdia, no 76,3105-165 Loudçal, endeteço

eletrónico info@lf-huical.pd neste ato repÍesentada pelo Senhor Presidente José Manuel

Pedrosa Marques, Ílo uso das competências previstas nas a/íneas o) . g) do n.o I do artigo 18.'

do Anexo I da l-ti n.'75/2013, de í2 de setenbro, de ora em diante designada aPenâs Por

Segunda Outorgante
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- 
é acordada a modifrcação do contrato interadministradvo celebrado em 22 de

iunho de2076, que se rcgerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1."

Obieto

A modificação que se pretende opeÍaÍ tem por objeto a altençáo do Contrato Inter

administrativo, celebrado em 22 de junho de 2076, que se consubstancia na alteração do

respedvo Anexo I e da redação das Cláusulas )o e l0o.

Cláusula 2."

Altetação do Anexo I

O Anexo 1 ao Contrato Interadminisftativo deverá considerar-se integtalmente

substituído pelo Anexo f ao presente instrumento.

Cláusula 3.'

Alterugão da Cláusula 3"

Por força do presente, as partes outorgantes acordam em alterar a redação da C/áu-

sula 3' do Contrato Interadministrativo, nos seguintes termos:

Cláusula 3."

(...)

1.(...)

2-(...)

3. O elenco â que se alude no número anterior poderá ser objeto de atualização

anual, tendo pot base critérios associados ao histórico de incêndios, ârea ardida, topogtafia

dos terrenos e Percentagem de ârea florestal, sujeita a aptovação por parte da Primeira
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Outorgante, mediante informação técnica fundamentada a elaborar pelos serviços que têm

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

4. (...)

Cláusula 4.'

Álteação da CIáusuIa 10"

A Primeira e a Segunda Outorgantes acordam, ainda, em altetat a redação da Cláu-

sula l0' do Contrato Interadministrativo, nos termos que se seguem:

Cláusula 10."

(...)

(...)\/

,) (. .)

a.(. .)

y'. Procedet à transfetência bancâria de 50% das veÍbas apuradas, nos termos da

Cláusu/a 7",tendo por referência as âreas estimadas e constantes do Anexo I, até ao dia 15

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

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

relatórios â que se alude na Cláasula / 3o, para corttl- à indicar pela Segunda Outorgante, não

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

rios ultrapassar em mais de 70o/o as áreas indicadas no Anexo l;

d).( .)

Cláusula 5."

Procedim en to exce cional

4



MUNICÍPIO DE POMBAL

Sem preiúzo da alteração a que se alude na cláusula anterior, no ano de 2017, a

transferência do valor correspondente a 507o das verbas apuradas, nos temos da C/áusula

7'do Contrato Interadministradvo, tendo por refetência as áreas esdmadas e constantes do

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

acordo.

Cláusula 6.'

Yigência

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

administrativo.

Cláusula 7."

Fotnta

A presente modificação reveste a forrna escrita, conforme definido no n.o 2 da Cláu-

sula l8'do Contrato Interadministrativo celebtado em22 de junho de 2016.

Cláusula 8."

Publicidade

Â modificação do Conüato Interadministrativo será alocada no potal do Munici

oio de Pombal (wrv-w.cm-oombal.ot).

Cláusula 9."

Eatada em uigor

A ptesente modificação entra em vigor após a respedva aprovação por parte dos

órgãos Assembleia de Freguesia e Assembleia Municipal.

/í/
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Pombal, 23 de iunho de 201,7

'a Outotgante,

na qruldade de PresidenÍe da Câmara Manicipal de Ponbal)

Pedmsa Marqaes, na qualidade de Pnsidcnte da Janta de Fngtesia da l-aúça/)
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ANEXO I
Vias objeto de intenenção

(Cláusula 3)

Fteguesia
Nome Rede Viá-

ria
Cumprimeato

(m)
Area Inter-
vencão íha)

Á,rea Total fta)

-\lmagteira

Portela - Carrascos
(AL1) 300m 0,óha

77,7

Àlmagreira - Netos
(ALz) 1050m 2,1ha

Àlmagteira - Porte-
la (AIJ) 1700m 3,4ha

Vascos - Rua da
Portela (AI-,1) 450 0,9ha

Portela - \rale
Nabal (ALS) 700m 1,4h2

Carrascos - Pinga-
relhos (AL6) 1200m 2,4h2

Pingarelhos - Paço
(ALN 700m 1,4h2

S. João da Ribeira -
Gregórios de Cima

(ÂL8)
850m 7,7ha,

Barros daPaz -
Reis de Cima (AL9) 1ó00m 3,2h2

Àbiul

Gaiteiro - \'ale da

Porca (AB1) 1000m 2ha

13,2

\rale Figueira -
Lagoa Sta. Catarina

(AB2)
600m 7,2ha

Tissuaria - Nfarco
da Pipa (AB3) 1700m 3,4ha

Castelo - Àbiul
íAB4')

1200m 2,4ha

Cancelinha - Zam-
buiais íAB5)

1500m 3ha

\rale da Porca -
Zambuiais (ABd) 600m 1,2ha

Camide
lÍendes - \'ale das

NÍoitas (CNl) 600m 7,2ha 10,9

Escoura - Feteira
(CN2) 850m 0,9ha

Camide de Baixo -
Escoura (CN3) 600m 1,,2ha

Feteira - \'ale da
Cabra (CN4) 1150m 2,3ha

Vale Cinzeiro -
Camide de Cima

(CN5)
700m 1,4ha

\rale do Freixo -
Cabeça Gorda

(CN6)
250lr, 0,5ha

Cabeça Gorda - 600m 7,2ha
]Iartim Godirn
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(cN7)
Outeirada (CN8) 400m 0,8ha

\rale do Freixo -
Rua da Âreia Gorda

(CN9)
700m 1.,4ha

Cariço

Àlhais - S. Jorge
(CAR1) 1600m 3,2ha

13,8

Claras - Âlhais
(CAR2) 1900m 3,8ha

Fontinha - Àlhais
(cAR3) 500m tha

Lagoa do Boi -
Silveirinha Pequena

(CAR4)
1.200ln 2,4ha

NÍatos do Carriço -
Casas Brancas

(CARs)
800m 1,6ha

Àntões - Rua de S.

LourenÇo (CAR6) 900m 1,8ha

Louriçal

Àntões - Rua de S.

Lourenço (LR1)
750m 0,75ha

13,4

Estrada Fonte da

Pedra - IC8 (LR2)
1200ln 2,4ha

Fonte da Pedra -
Àntões (LR3)

1200tr, 2,4ha

Ribeira St. Âmaro -
rc8 (LR4)

450m 0,9ha

Foitos - SeraÍim
(LR5)

450m 0,9ha

Serafim - Zota
Industrial (LR6)

450m 0,9ha

Zona Industrial -
Cavadas (LR7)

1700m 3,4ha

Cavadas - \/alari-
nho (LRS)

450m 0,9ha

Estrada Fonte da

Estrela (LR9)
400m 0,8ha

I\{eirinhas

ColégroJoão de
Barros - Rua do

Campo de Futebol
(MRl)

750m 1,5ha 11,1

Rua da Lagoinha -
Travessa Sul do
Covâo (MR2)

550m t,lha-

Àreeiro - Lirnite
Freguesia Camide

(MR3)
250lr' 0,5ha

Travessa das Covi-
nhas - Belauto

(rvrR4)
450m 0,9ha
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Rua da Ladeira
(MR5)

(r50m 1,3ha

Rua dos Olheiros
rMR6)

630m 0,63ha

Rua da Calçada -
Outeiro da Ranha

(]\{RN
300m 0,6ha

Rua S. José - Rua S.

Francisco (MR8) 1500m 3ha

Rua \rirgilio Frago-
so - Outeiro da
Ranha MR9)

200m 0,4ha

Rua Cemitério -
Travessa Covinhas

rMR10)
ó00m 1,2ha

Pelariga

Salgueiro - Chame-
ca da Redinha

GL1)
1050m 2,7h2

10,6

I\{ontes Yerigo -
Estrada Pousadas

Vedras (PL2)
400m 0,8ha

N{atosos - Àgu
Travessa (PIJ) 900m 1,8ha

N{achada - Nlatosos
(PI.4) 650m 1,3ha

Rua do Yeirigo
íPL5)

800m 1,6ha

Parque NÍerendas
Pelariga - NÍatosos

(PL6)
1500m 3ha

Pombal

Coqueiros - Nlalhos
(PB1) 1200m 2,4ha

14,9

Àfonsos - NÍalhos
(P82) 550m 1,1ha

NÍonte da Cavadi-
nha - Crespos

(P83)
1000m 2ha

Granja - Cotrofe
(P84) 400m 0,gha

Irais - Âguas Fér-
reas (PB5) 1600m 3,2ha

Âguas Férreas -
Lirnite de Freguesia

\rermoil (PB6)
1700m 3,4ha

Vale de Nogueira
(PBN 400m 0,8ha

Carvalhais de Cima

- Catela (PB8) 1200m 1,2ha

Redinha

Ârrços - Poios
(RD1) 1350m 2,7ha

10,6

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

Jagardo - Pousadas
Yedras (RD3) 1950m 3,9ha

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

Caminho Florestal 450m 0,9ha
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Caruncho (RD5)

UFGIl\{À,{

Boiças - Escoura
(GTM1) 1500m 3ha

17,2

NÍata NÍourisca -
Pintos (GIM2) 700m 1.,4ha

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

Porto Lameiro -
\rale Sobreira

(GIM4)
750m 1,5ha

Ratos - \rale
Sobreira (GIMS) 700m 7,4ha

Nlata i\fourisca -
Vale Sobreira

(GIM6)
950m 1,9ha

Ilha Baixo - Rosa-
dos (GIMD 750m 1,5ha

Ilha Balxo - Casal

da Clara (GIM8) 900m 1,8ha

Ilha Baixo - Porto
Lameiro (GIM9) 1000m 2ha

Biqueiras - Cariços
(GIM1O) 1100m 2,2ha

UFSSÀ

Santiais - Lirnite
Freguesia \'ila Cã

(SSA1)
650m 1,3ha

18,5

NÍendrica (SSA2) 800m 1.,6ha

Cartana - Àlberga-
ria dos Doze

(SSA3)
1700m 3,4ha

Cxtana - Limite
Concelho (SSA4) 1200m 2,4ha

Cemitério Alberga-
ria dos Doze -

NÍurzeleira (SSA5)
1.200m 2,4ha

Brejo - Barinho
(S5A6)

800m 1,6ha

Breio - Âmiais
(SSA7) 750m 1,5ha

Casal do Gaio -
Bica (SSA8) 250m o,5ha

Serra de Bonha -
Gavâia, (SSA9)

700m 1,4ha

Serra de Bonha
Pinhete (SSA10) 1200m 2,4ha

Yermoil
N[ata Casal Galego

- Rua dos Comba-
tentes íVMl)

1900m 3,8ha

14,4
Rua Casal Bemardo

- Sobral (YM2) 500m tha

Venda Nova -
Limite Freguesia
Nleirinhas (IIM3)

500m 0,5ha

NIata Casal Galego

- Estrada Troncão
Parque a\y'M4)

600m 1,2ha

10
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Venda Nova -
Lirnite Freguesia
Pombal (VMs)

1250m 2,5ha

Calvaria - Rua do
Sol (YM6) 300m 0,óha

Estrada de Soure -
Fonte da Saúde

rvlvlT)
1600m 3,2ha

NÍatos da Ranha -
Rua dos Balinhos

CVIVI8)

3.50m 0,7ha

Estrada de Soure -
NÍaranho (VM9) 450m 0,9ha

\rila Cã

Fontinha - Limite
Freguesia UFSSÂ

rvl,l)
700m 7,4ha

16,4

Pipa - \'iuveiro
NL2\ 1200m 2,4ha

NÍarco da Pipa -
Fontinha (Vl,3) 1700m 3,4ha

N{arco da Pipa -
Pipa t'VL4)

1000m 2ha

NIarco da Pipa -
\rale Bom (VLS) 1050m 2Jha

Outeiro - Cruz do
NÍorto ffL6) 800m 1,6ha

Rua NÍãe de Àgua -
Vale Bom [VL7)

400m 0,8ha

Viuveiro - Fonti-
nha (YL8) 800m 1,óha

Rua do Canto -
Cemitério Fontinha

rvLe)
550m 1,1ha

ll

Totais 9l200m 782,1ha



f ,rnt:') Ce FregLreir3 do '-a,-i''i rl

cóplâ d. parte dâ ôt. d. ats€'rnu€lâ da frcgu6l. de Lo.r,lçô|,

rcalhada em 29 de iuÍrho de m17 .pr@ada cm mlíuta, paê
ofêitos de lm.dLtâ eresrÉo.

Ponto 2.4 - Aprcsentoçõo, dlscussão e votação da Prc,osta do Câmoro sobrc minutd do
Controto /r,/terodmlnisttstiw no ômffto da Ado bclol.
O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor PÍesidente da Junta de Freguesia

que informou os presentês que o Município se encontra empenhado em dar rêsposta

adequada às inúmeras questóes sociais do Concelho. Tendo consciência de que as Juntas de

Freguesiâ são as entidades que melhor conhecem a realidade do território, mas que não

^r-. dispõem de recursos humanos e técnicos para cons€guir dar a resposta adequada, entendeu
pertinente estabêlecer contratos lnteradministrativos que peÍmitissem dotar ês Freguesias de

recursos humanos especializados, com competências pâra analisar as situaçôês ê apresentar

rêspostas sociais locais mais eficazes e eficientes. Nesse sêntido, apresenta-se como proposta

a assinatura de um contrato que permitiÍá a contratação de dois técnicos com formação

âcâdémica na área do seíviço social, a partilhaÍ por três freguesias (Almagreira, Carriço e

Louriçal), cujos encaÍgos serão suportados 8096 pêlo MunicÍpio (€35.274,241 ê 20% pelas 3

FÍeguesias l€7 -c/.2,841. Trata-se de um projecto inovador e muito necessário para a freguesia

do Louriçal.
O votal Pedro Santos referiu que era umâ oportunidade única para lançâr a desejada Comissão

Social da Freguêsia.----------------
A vogal Olívia SintÍa deu os paratÉns pela proposta inovadora que foi apÍesentada, tendo

referido que â mesma será uma mais valia para a Freguesia. Mencionou que a FÍe8uesia se

encon$ô numa fase em que muitas infraestruturas básicas já se encontram concluÍdas ou com
execução projetadâ para um futuro próximo pelo que, será necessário fazer a transição dâ "era
do betão e do alcatrão para a era dôs

certamente facilitar nessâ transição.
respostas sociais aos mais necessitados". Este projeto irá

Colocado estc ponto a v@Éo íoi o mesmo aprov"do por unanlmldade, com oito votos.
Fol tâmbém deliberado, por unanimldade, aprovar e3ta delibcração por minuta, pera efêitoo
de imediata
Ponto 2,5 - Arysentaçõo, dl*rstão e úotoçõo do ptoposto do Cômara súre miôuto Nm
modificoção do Cofitfito tntemdmlnlsaroiaivo - g6tõo de Íaixos de @mbl4,,tível da rcde
víár'm mualcipol.
O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia
que informou os pres€ntes que, nos termos da lei em yigor, compete aos municípios proceder
à gestão das faixas de combustível das suas redes secundárias. Assim, por forma a obtêr
melhores resultados, pÍetende o Município de Pombal delegar essa competência nas
Frêguesias propondo, para o efeito, a assinatura de uma minuta dê contrato
ínterâdministrativo, à semelhança do que sucedeu no ano anterior. A referida minuta prevê
que a gestão de combustível seja efetuada numa Íaixa lateÍal de teÍreno confinante com a
rede viária, de largura não inferior a 10 metros, sendo que para o Louriçal a extensão a limpar
será de 13,4 hectares, abrangendo os váÍios tÍoços de rede viária. A comparticipação a receber
será de € 0,075 (setê cêntimos ê mêio) por metro quadrado de área limpa.-------:-----..-



€olocado este ponto e voülÉo foa o mesmo aprovado por unanimidade, com olto voto6.
Foi também dellberâdo, por unanimldade, aproyâ. esta dellberâção por mlnuta, para efeitos
de lmêdieta exêcução.
Ponto 2.5 * Aqesentaúo, dlsanssõo c yotoúo do proposlo do cômam sobi€,ninuta Nrp
modlfrcoúo do Corrtueo tnterudmlalstrutítl?_ - Llm,,/zo uúono.
O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Sênhor Presidente da Junta de Freguesiâ
que informou os presentes que tendo o Louriçal uma área urbana relevante, é difícil manter
todos os espaços públicos sempre limpos, uma vez que os recursos humanos de que a Junta

dispõe, são escassos. Referiu que o recurso a colaboradores provenientes do desempreSo e§tá

dificultado uma ver que, atualmente, qualqueí pedido ao lnstnuto do EmpreSo tem um prazo

médio de Íespostâ supêrior a 6 meses, o que sê toma incomportável. Referiu que o Presidente

da Câmara foi sensÍvel à situeção da Junta de Freguesia e considerando que é propósito do

Município proporcionar uma mêlhoria do nível de qualidade de vida dos munkipês, no que se

refere à limpeza e manutenção do espaço público, apresentou como proposta a celebÍação de

um contÍato interadminisúativo que tem subjâcênte o pagamênto de 100% dos encargos

refeÍentes à contratação de um trabalhador, com a categoria de assistênte operacional a
tempo inteiro
tempo inteiro.

e 50% dos encargot caso a Junta decida contÍatar um segundo trâbôlhador a

Colocâdo êíe ponto a votação foi o mêsmo apÍoyado por unanimidade, com oito voto§.
Foi também deliberado, por umnimidade, aprover esta dellberação por mlnuta, pare efeitos
de imediata


