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

"(...)poracordo entn aspartes, semprc qru se aeifique que as circanstâncias em qile ds mumasfundaram

os tennos em que operaria a delegação de competências tenham sofrido uma alteração anormal e inprcaisí-

ael, e dude que a exigência das obigações por si assunidas afete grauemente os pincípios da pmsrccução do

intenxe público, da continuidade da pnstação do uruiço público, e da necessidade e suficiência dos rvcur-

sos." 16. n." I da Clirusala 18" do Contraro Interadministratiuo);

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

tível, de acordo com as orientações estratégicas do Instituto Nacional de Conservaçáo da

Natuteza e Florestas;

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

administrativo, se veio a venftcar que as âreas cuia gestão de combustível foi inicialmente

definida, não corespondem às necessidades reais manifestadas;

Considerando quc, apesâr das partes terem congregado esforços no senddo de exe-

cvtaÍ 
^ 

gestão de combustível nas áreas prioritânas, afi.gura-se necessário estender o âmbito

de atuação a outÍâs igualmente carenciadas de manutenção;

Considerando que âs Juntâs de Freguesía/Unào de Freguesias se vêem, não raras

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

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

expensas suas, utnâ vez que a previsão da transferência dos recrüsos financeiros, nos teÍ-

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

dos relatórios de execução a que alude a Cláusula l3';

Y 
MUNICÍPIO DE POMBAL 
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Considerando que o escopo subjacente à delegação é, nos termos da lei, o de garan-

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

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

racionalização de recursos disponíveis ($ n." i do anigo 115" do citado diploma legal e preâmbulo do

Demto-I-ein.'8)/2014,de2Sdemaio,queintroduziuasmaisrecentesalterações aoDemto-L^ein."124/2006,de

28 dejanho );

Considerando que se afigura pertinente redefinir o modelo de transferência dos

Íecursos financeiros, de modo a agj\zat todo o procedimento, e

Considerando ainda que a modiftcação do Contrato Interadministrativo oportuna-

mente celebrado garanirâ a continuidade de pÍestação de um serviço público de qualidade;

Enfte:

A CzíMARA MUNICIPAL DE POMBAL, na quaüdade de órgão executivo 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@crz-pombal.pí, on

reptesentada pelo Senhot Ptesidente, Dr. Diogo Alves Mateus, Íro uso das competências

previstas nas alíneas a) e c) do n.o I e na alínea fl do n.' 2 do artigo 35.' do Anexo I da L.ei n.'

75 / 2013, de l2 d.e setembm de ora em diante designada apenas por Primeira Outorgante, e

A JUNTA DE FRECUESIA DE MEIRINHAS, Pessoa Coletiva de Direito Públi-

co númeto 508 316 257, com sede na Rua do Posto Médico, 3105-263 Meirinhas, endereço

eletrónico jfmeirinhas@gmail.com, neste âto repÍesentada pelo Senhor Presidente Avelino

das Neves Ântónio, no uso das competências previstas nas alíneas a) . g) do n.o I do aríigo

/8.'do Anexo I da Lti n.'75/20/3, dt l2 de setembru, de ora em diante designada apenas por

Segunda Outorgante
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- 
é acordada a modifrcaçào do contrato interadministadvo celebrado em 22 de

junho de2076, que se rcgerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.'

Obieto

A modificação que se ptetende operaÍ tem por objeto a altençào do Contrato Inter

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

respetivo Anexo I e da tedação das Cláusulas 3o e 10o.

Cláusula 2.'

Alteação do Aaexo f

O Anexo 1 ao Conttato Interadministradvo deverá considerar-se integralmente

substituído pelo Anexo 1ao presente instrumento.

Cláusula 3.'

da Cláusula 3"

Por força do ptesente, as partes outorgantes acordam em alterat a rcdação da Cláu-

sula )' do Contrato Interadministtadvo, nos seguintes termos:

Cláusula 3."

(...)

1.(...)

2.(...)

3. O elenco â que se alude no númeto anteriot poderá ser ob)eto de atw^,1izaçi6

anual, tendo por base critérios associados ao histórico de incêndios, ârea ardida, topograf:u-

dos terrenos e perceotagem de átea flotestal, sujeita a aprovaçáo por pate da Primefua
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Outorgante, mediante informação técrica fundamentada a elaborat pelos serviços que têm

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

4. (...)

Cláusula 4."

Álteração da Cláusula 10"

A Primeira e a Segunda Outotgantes acordam, alnda, em alterar a redaçáo da Cláu-

sula l0' do Contrato Interadministrativo, flos teÍmos que se seguem:

Cláusula 10."

(...)

(...)

,) (. .)

u. (...)

y'. Ptoceder à ftansferência bancária de 50%o das veÍbâs apuradas, nos termos da

Cláusula 7o, tendo por referêncía as âreas estimadas e coÍrstâÍrtes 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 tivetem sido apresentados os

relatórios a que se alude na Cláusula / 3', para cottt^ 
^ 

indicar pela Segunda Outorgante, não

podendo, em caso algum, o cômputo getal das áreas resultantes da apresentação dos telató-

rios ultrapassar em mais de 70o/o zs âteas inücadas no Anexo I;

't)-( )

Cláusula 5."

Procedi m en to ex ce ci on aI
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Sem ptejuízo da alteração a que se alude na cláusula anterior, no ano de 2017, a

transferência do valor correspondente a 507o das verbas apuradas, nos termos da Cláusula

7'do Contrato Interadminisüativo, tendo por referência as áreas estimadas e constantes do

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

acotdo.

Cláusula 6." '

Vigêacia

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

administrativo.

Cláusula 7."

Forma

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

sula 18" do Contrato Interadministrativo celebrado em 22 de junho de 2016.

Cláusula 8.'

Publicidade

Â modificação do Conúato Interadministrativo será alocada no portal do Municí-

oio de Pombal íwrwv.cm-oombal.ot).

Cláusula 9."

Entada em uigor

A ptesente modificação entÍa em vigor após a respetiva aprovação por parte dos

órgãos Âssembleia de Freguesia e Âssembleia Municipal.

§_"-=
,'' v
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Pombal, 23 de junho de 2077

na qaalidade de Presidente da Câmara Manicipal de Ponbal)

(Auelino das Neuet António, na qualidade de Preidente da Jttnta de Fregueia de Meiinhas)

Pela Primeira

Pela Segunda
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ANEXO I
Vias obieto de intewenção

(Cláusula 3)

Freguesia
Nome Rede Viá-

na
Cumpdmento

ím)
Area Inter-
vencão íha)

Área Total (ha)

Àlmagreira

Portela - Carrascos
(AL1) 300m 0,6ha

17,1

Âlmagteira - Netos
(ÁJ2\ 1050m 2,1ha

Âlmagreira - Porte-
la (AI-3) 1700m 3,4ht

Vascos - Rua da

Portela (AL4) 450 0,9ha

Portela - \'ale
Nabal (AL5) 700m 7,4ha

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

Pingarelhos - Paço
(AL7) 700m 7,4ha

S. João da Ribeira -
Gregórios de Cima

(AI-8')
850m 7,7ha

Barros daPaz -
Reis de Cima (AL9) 1600m 3,2ha

-\biul

Gaiteiro - \'ale da

Porca (AB1) 1000m 2ha

73,2

Vale Figueira -
Lagoa Sta. Catxina

(AB2)
600m 7,2ha

Tissuaria - N{arco
da Pipa (AB3) 1700m 3,4ha

Castelo - -\biul
(AB4)

1200m 2,4ha

Cancelinha - Zam-
buiais (ÀB5) 1500m 3ha

\rale da Porca -
Zambuiais (A86) 600m 1,2ha

Carnide
N{endes - \'ale das

NÍoitas (CNl) 600m 7,2ha 10,9

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

Camide de Baixo -
Escoura (CN3) 600m 7,2ha

Feteira - \'ale da

Cabra (CN4) 1150m 2,3ha

Yale Cinzeiro -
Carnide de Cima

(CN5)
700m 1,4ha

Vale do Freixo -
Cabeça Gorda

(CN6)
250m 0,5ha

Cabeça Gorda - 600m 7.2ha
NÍartim Godim
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(cN7)
Outeirada (CN8) 400m 0,8ha

\tale do Freixo -
Rua da Àreia Gorda

(CN9)
700m 1,4ha

Carriço

Àlhais - S. Jorge
(CAR1) 1600m 3,2ha

13,8

Claras - Àlhais
(CAR2) 1900m 3,8ha

Fontinha - Àlhais
(CAR3) 500m tha

Lagoa do Boi -
Silveirinha Pequena

(CAR4)
12OOrn 2,4ha

NÍatos do Carriço -
Casas Brancas

(CAR5)
800m 7,6ha

Àntões - Rua de S.

Lourenco (CAR6) 900m 1,8ha

Louriçal

Àntões - Rua de S.

Lourenço (LR1)
750m 0,75ha

73,4

Estrada Fonte da
Pedra - IC8 (LR2)

1200m 2,4ha

Fonte da Pedra -
Àntões (LR3)

1200tr, 2,4ha

Ribeira St. Àmaro -
rc8 (LR4)

450m 0,9ha

Foitos - SeraÍim
(LR5)

450m 0,9ha

Seralrm - Zota
Industrial (LR6)

450m 0,gha

Zona Industrial -
Cavadas (LRf 1700m 3,4ha

Cavadas - \/alari-
nho (LR8)

450m 0,9ha

Estrada Fonte da

Estrela (LR9)
400m 0,8ha

N{eirinhas

ColégioJoão de

Barros - Rua do
Campo de Futebol

rMR1)

750m 1,5ha 1 1.1

Rua da Lagoinha -
Travessa Sul do
Covão MR2)

550m 1,1ha

Àreeiro - Limite
Freguesia Camide

(MR3)
250rr. 0,5ha

Travessa das Covi-
nhas - Belauto

(MR4)
450m 0,9ha

8
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Rua da Ladeir:a
(IvÍR5) 650m 1,3ha

Rua dos Olheiros
rMR6)

ó30m 0,63ha

Rua da Calçada -
Outeiro da Ranha

rMR7]
300m 0,6ha

Rua S. José - Rua S.

Francisco (.MR8) 1500m 3ha

Rua \ritgilio Frago-
so - Outeiro da

Ranha (lVÍR9)
200m 0,4ha

Rua Cemitério -
Travessa Covinhas

rMRlO)
600m 7,2ha

Pelariga

Salgueirc - Chame-
ca da Redinha

rPLl)
1050m 2,1ha

10,6

Nlontes Yerigo -
Estrada Pousadas

Yedras (PL2)
400m 0,8ha

Nfatosos - Ago"
Travessa (PIJ) 900m 1,8ha

\Íachada - NÍatosos
(PL4) 650m 1,3ha

Rua do Veirigo
íPL5)

800m 1,6ha

Parque NÍerendas
Pelariga - NÍatosos

(PL6)
1500m 3ha,

Pombal

Coqueiros - NÍalhos
(P81) 1200m 2,4ha

14,9

Àfonsos - trÍalhos
(PB2) 550m 1,1ha

trÍonte da Cavaü-
nha - Crespos

íPB3)
1000m 2ha

Grarja - Cotrofe
(P84) 400m 0,8ha

Leais - Àguas Fér-
reas (PBS) 1ó00m 3,2ha

-\guas Férreas -
Limite de Freguesia

Yermoil (PB6)
1700m 3,4ha

Yale de Nogueira
(PB7) 400m 0,8ha

Carvalhais de Cima

- Catela (PB8) 1200m 1.,2ha

Redinha

Ânços - Poios
(RD1) 1350m 2,7ha

10,6

Poios - Barbosa
rRD2)

1350m 2,7ha

Jagardo - Pousadas
Vedras (RI)3) 1950m 3,9h2

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

Caminho Florestal 450m 0,9ha

9
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Caruncho (RDS)

UFGIMl\Í

Boiças - Escoura
(GIM1) 1500m 3ha

77,2

NIata NÍourisca -
Pintos (GIM2) 700m 7,4ha

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

Porto Lameiro -
\rale Sobreira

(GIM4)
750m 1,5ha

Ratos - Vale
Sobreira (GIMS) 700m 1.,4ha

Mata NÍourisca -
Vale Sobreira

(GIM6')
950m 1.,9ha

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

Ilha Baixo - Casal

da Clara (GIM8) 900m 1,Sha

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

Biqueiras - Carriços
(GIMlO) 1100m 2,2ha

UFSSÂ

Santiais - Limite
Freguesia Vila Cã

(SSA1)
ó50m 7,3ha

18,5

XÍendrica (SSA2) 800m 7,6ha
Cattaia - Alberga-

ria dos Doze
(SSA3)

1700m 3,4ha

Cafiana - Limite
Concelho (SSA4) 7200rn 2,4ha

Cemitério Âlberga
ria dos Doze -

Nlurzeleira (SSA5)
1.200m 2,4ha

Breio - Barrinho
(S3A6) 800m 7,6ha

Breio - Àmiais
(SSAA 750m 1,5ha

Casal do Gaio -
Bica (SSA8) 250m 0,5ha

Serra de Bonha -
GavâÀa (SSA9) 700m 1,4ha

Serra de Bonha
Pinhete (SSA10)

1200m 2,4ha

\rermoil
N'Iata Casal Galego

- Rua dos Comba-
tentes 0IM1)

1900m 3,8ha

14,4
Rua Casal Bemardo

- Sobral 0fM2)
500m tha

\renda Nova -
Limite Freguesia
À,{eirinhas (YM3)

500m 0,5ha

NÍata Casal Galego

- Estrada Troncão
Parque MM4)

600m 1.,2ht

l0
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Venda Nova -
Lirnite Freguesia
Pombal (VIVIS)

1250m 2,5ha

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

Estrada de Soure -
Fonte da Saúde

rvlvÍ7)
1600m 3,2ha

NÍatos da Ranha -
Rua dos Balinhos

(VIr48)
350m 0,7ha,

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

\rila Cã

Fontinha - Limite
Freguesia UFSSÂ

rvLl)
700m t,4ha

16,4

Pipa - \riuveiro
(vL2) 7200rr, 2,4ha

N{arco da Pipa -
Fontinha (VL3) 1700m 3,lha

NIarco da Pipa -
Pioa (VL4) 1000m 2ha

N{arco da Pipa -
\rale Bom (VL5)

1050m 2,1ha

Outeiro - Cruz do
XÍorto ffL6)

800m 1,6ha

Rua N ãe de Âgua -
Vale Bom (VLD 400m 0,Sha

\riuveiro - Fonti-
nha [VL8)

800m 1,6ha

Rua do Canto -
Cemitério Fontinha

rvL9)
550m 1,1ha

Totais 91200m 182,1 ha

il



Assembleia de Freguesia de Meirinhas

Acta no 163

Aos dez dias do mês de Maio de dois mil e dezassete, pelas vinte e
horas e quarenta e cinco minutos, realizou-se uma sessão extraordinária
Assembleia de Freguesia de Meirinhas, na sede da Junta de Freguesia.

Por parte da mesa da Assembreia estavam pÍesentes, o presídente da mesa
Énio Bruno Antunes Mota e o segundo secretário Nuno Manuel da ponte Rodrigues.
Estavam presentes também os membros da Assembleia Fernando Mendes parreira,

Lina Maria Duarte Areia Gaspar, patrício Duarte oliveira, paulo Jorge da Mota

Pereira, lnês de Oliveira Jaulino e Daniel dos Santos Mota.

Por parte da Junta de Freguesia estavam presentes o
Avelino das Neves António, a Tesoureira Nelia Mota Ferreira

Ezequiel da Neves Pereira.

Quinze minutos após a hora marcada, o presidente da mesa de Assembreia

de Freguesia, antes de dar início à ordem de trabalhos, na ausência da Maria
Adelina Gomes, nomeou a Lina Areia para substituiçáo da mesma. E ainda
acrescentou um quinto ponto à ordem dos trabalhos

Ponto um - "Aprovação da acta da reunião anterior,,

Após leitura da Acta da reunião anterior, o presidente da Assembreia
submeteu-a a aprovação, a qual foi aprovada por unanimidade.

Ponto dois - ,,Análise, Discussão e Votação sobre a Modificação do
contrato lnteradministrativo relativo às Faixas dê Gestão de combustível"
Após apresentação e discussão, a Assembleia aprovou por unanimidade os termos
do contrato apresentado (Anexo 1), dando poderes ao sr. Avelino Antónío para a
celebração do referido contrato.

Ponto três - "Análise, Discussão e votação sobre a Minuta do contrato
lnteradministrativo no Âmbito da Ação social - comissão social da Freguesia,,
Após apresentação e discussão, a Assembleia aprovou com três abstençÕes os
termos do contrato apresentado (Anexo 2), dando poderes ao sr. Avelino António
para a celebração do referido contrato.

Ponto quatro - ,,Análise, Discussão e Votação sobre a Minuta do
Contrato lnteradmin istrativo relativo à Limpeza Urbana',

I

v
Presidente da Junta

e o Secretário Jorge
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Após apresentação e discussão, a Assembleia aprovou com duas abstenções os
termos do contrato apresentado (Anexo 3), dando poderes ao sr. Avelino António
para a celebração do referido contrato.

Ponto cinco - ',Outros Assuntos',

Tomou da palavra o sr. Fernando parreira para chamar à atenção para a colocação
de um estrutura para suporte de cartazes junto do largo da igreja, que considera que
o local náo é adequado porque tira a vislbilidade da lgreja.

Dando a palavra ao público presente, a sra. Alice portela questionou sobre as
melhorias que estão prevístas para as ruas da Freguesia. Em resposta, o sr.
Presídente da Junta, informou que estão previstos melhoramentos das ruas do
Palão, Rua Prof. Mota Pinto e Rua da Cavadinha.

voltou a tomar da palavra a sra. Alice portela para questionar se está prevista
alguma intervenção na Travessa das covinhas. À qual respondeu o sr. Avelino
António que o município está a estudar o merhoramento daquela travessa.

Tomou da paravra o sr. pauro pereira para arertar do perigo que está na
confluência da rua da Portelinha e da rua do palão, resultante de uma casa em
ruinas.

Náo havendo nada mais a tratar, toma da palavra o presidente da Mesa da
Assembleia, sr. Énio Mota, dando por terminada a sessão, da qual para constar se
lavrou a presente acta que eu, Nuno Manuer da ponte Rodrigues, redigi, subscrevo
e vai ser assinada.

2o Secretario /zL
' '-dçao.. oocumento é uma cópia do

- de 21

Presidente da Assembleía

1a Secretaria
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