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MODIFICAçÃO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Considerando que, nos temos do Contrato Interadministrativo celebrado em22 de

iunho de 2076, se encoÍrtra ptevista a possibilidade de procedet à modificação do mesmo,

"(...) po, acordo entrc asparteq §empft que se ueifique que as cirrunstâncias em que as mesmasfundaram

os termos em que operaia a delegação de cornpetêndas lenham sofrido uma alteração anormal e imprvuisi-

ue/, e desde que a exigência das obigações por si assamidas afete graaemente os pincípios da pmssecução do

interesse público, da continuidade da prestação do seruiço púb/ico, e da necessidade e suficiência dos recur-

sos." 1r7 n.o I da Clásasula í8o do Contrato Interadmini$ratiao);

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

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

Natureza e Florestas;

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

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

definida, não correspondem às necessidades reais manifestadas;

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

cut^t 
^ 

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

de atuação a outras igualmente carenciadas de manutenção;

Considerando que as Juntas de Fteguesia/lJnão de Freguesias se vêem, não raras

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

cionam a sv at'taçã,o neste particular, pois que têm de proceder à execução dos trabalhos a

expensas suas, uÍna vez que a previsão da üansfetência dos recursos financeiros, nos ter-

mos dos Conttatos Interadministradvos celebrados, apenas é efetuada após a apresentação

dos relatórios de execução a que alude a Cláusula l3';
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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 eficácra, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a

racionahzação de recursos disponíveis (y' n.' ) do artigo 115'do citado diploma legal e preâmbulo do

Decreto-L,ein.'83/20ll,de2Sderuaio,qteintroduziuasmaisrecentesalterações aoDereto-bin.'124/2006,de

28 dejanho);

Considetando que se afigura pertinente redefinir o modelo de transferência dos

recursos financeiros, de modo a agj)tzat todo o procedimento, e

Considerando ainda que a modificação do Conttato Interadministrativo oportuna-

mente celebrado gaÍafi7tâ a continüdade de prestação de um serviço público de qualidade;

Entre:

A CIÍMARA MUNICIPAL DE, POMBAL, na qualidade 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 elettónico geral@rz-pombalpt, oru

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

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

75 / 20í 3, de I 2 de setembm de ora em diante designada apenas pot Primeira Outorgante, e

A JUNTA DE P-REGUESIA DA REDINHA,Pessoa Coletiva de Dkeito Público

número 507 608 372, com sede na Plz,ça Engenheiro Guilherme Santos, n" 26,3105-331

Redinha, endereço elettôrico janta.redinha@s@oQÍ, neste ato representada pelo Senhor Pte-

sidente Cados Manuel fubeiro Rosa Clemente, no uso das competências previstas nas alí-

neas a) e g) do n.' / do artigo 1 8.' do Anexo I da L^ei n.' 75 / 201 3, de / 2 de setembru, de ora em

üante designada apenâs por Segunda Outorgante
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é acordada a modiFrcaçào do contrato interadministrativo celebrado em 22 de

junho de2076, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1."

Objeto

A modificação que se ptetende operar tem por ob)eto a alteração do Conúato Inter

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

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

Cláusula 2."

Alteração do Anexo f

O Anexo I ao Contrato Interadministradvo, na tedação que lhe foi dada pela modi-

ftcaçào acordada pelas partes em 27 de dezembrc de 2076, deverá considerar-se integral-

meÍrte substituído pelo Anexo 1 ao presente iÍrstrumento.

Cláusula 3.'

Altetação da Cláusula 3"

Por força do ptesente, as partes outorgantes acordam em alterar a redaçào da Cláu-

sula )" do ContÍato Interadministrativo, nos seguintes termos:

Cláusula 3.'

(...)

1.(...)

2. (...)

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

anual, tendo pot base critérios associados ao histórico de incêndios, ârea arüda, topografia
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dos terrenos e percentagem de área florestal, suieita a aprovaçào por parte da Primeira

Outorgante, mediante informação técnica fundamentada a elabotat pelos serviços que têm

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

4.( )

Cláusula 4."

Altetação da Cláusula 10"

A Pdmeira e a Segunda Outorgantes acotdam, ainda, em alterar a rcdação da Cláu-

sula / 0' do Conttato Interadministrativo, nos termos que se seguem:

Cláusula 10."

(...)

í...)

,)(..)

b).( )

y'. Proceder à üansferência bancária de 5070 das verbas apuradas, nos termos da

C/áusala 7o, tendo por referêncía as âreas estimadas e constantes do Anexo I, até ao dia 15

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

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

relatórios a que se alude na Cláusula l3o, para coÍrta a indicar pela Segunda Outotgante, não

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

dos ulúapassar em mais de 10o/o as áreas indicadas no Anexo I;

Cláusula 5."

Ptoc e di m en to ex c e ci o n a I

d). ( ..)
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Sem prejuízo da alteração a que se alude na cláusula anterior, Ílo ano de 2077, a

üansfetência do valor correspondente a 507o das verbas apuradas, nos temos da Cláusula

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

Anexo I, será efetuada por parte da Primeira Outorgante na data da outotga do presente

acordo.

Cláusula 6."

Vigência

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

administrativo.

Cláusula 7.'

Fotma

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

sula I 8' do Contrato Interadministradvo celebrado em 22 de iunho de 2076.

Cláusula 8.'

Pubücidade

A modificação do Contrato Interadminisúativo será alocada no portal do Municí-

pio de Pombal (www.cm-pombal.pt).

Cláusula 9.'

Entada em uigot

A presente modificação entra em vigor após a respetiva aprovação por parte dos

ótgãos Âssembleia de Freguesia e Âssembleia Municipal.
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:-

Pombal, 23 de iunho de 2017

ila qaalidade de Pnsidente da Câmara Municipal de Ponbal)

(Carlot Manttel Nbeiro Rosa Clemente, na qualidade d.e Pnsidlnte da Janta de Fregtesia da Redinha)

\7

Pela Segunda

Tr,



ANEXO I
Vias obieto de intewenção

(Cláusula 3)

Fteguesia
Nome Rede Viá-

ria
Cumprimento

ím)
Area Intet-
vencão íha)

rLea Total (ha)

Àlmageira

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

17,1

Àlmagreira - Netos
(AJ-z\ 1()50m 2,tha

Àlmagreira - Porte-
la (AIJ) 1-()0m 3,4ha

Yascos - Rua da
Ponela (AL4) 450 0,9ha

Portela - \'ale
Nabal (ALS) 700m 1,4ha

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

Pingarelhos - Paço
(ALN 700m 7,4h2

S. João da Ribeira -
Gregórios de Cima

(AL8)
850m 1,7ha

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

.'\biul

Gaiteiro - \'ale da

Porca íAB1)
1000m 2ha

13,2

Yale Figueira -
Lagoa Sta. Catarina

(AB2)
600m 1,2ha

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

Castelo - Àbiul
(AB4) 1200m 2,4ha

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

Yale da Porca -
Zambuiais (Â86) 600m t,2ha

Carnide
Nlendes - \'ale das

NÍoitas (CNl) 600m 1,2ha 10,9

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

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

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

\/ale Cinzeiro -
Camide de Cima

(cN5)
700m 1,4ha

\rale do Freixo -
Cabeça Gorda

(cN6)
250lr^ 0,5ha

Cabeça Gorda - ó00m 1,2ha
Xlartim
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(cN7)
Outeirada (CNS) -100m 0,8ha

\-alc do Ircixo
Rua da -\rcia Gorda

(cNe)
700m 1,4ha

Carriço

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

13,8

Claras - -\lhais
(cAR2) 1900m 3,Uhe

Fontinha - -\lhais
(cÀR3) 500m lha

Lagoa do Boi
Silveirinha Pcquena

(cAR4)
l20Um 2,-1ha

IÍatos do Cartiço
Casas Btancas

(cAR5)
800m 1,6ha

.\ntôes - Rua de S.

Loutenço (CAR6)
900m 1,Uha

Louriçal

-\ntôes Rua de S.

Lourcnço (LR1)
750m 0,75ha

13,4

lrstrada Fontc rla
l']cdra lCli (LR2)

I 200m 2,4ha,

Fonte da Pedra -
Âotôes (LR3)

l2tl0m 2,4ha

Ribeira St. -\maro -
rc8 (LR4)

450m 0,9ha

lioitos Serahm
(LRs)

.150m 0,9ha

Serafrm Zona
Industrial (LR6)

-150m 0,9ha

Zona Industrial -
Cavadas (LR7)

1700m 3,,lha

Cavadas - Valari
nho (LRS)

,150m 0,9ha

Estrada Fonte da
Estrela (LR9)

.+00m 0,ilha

\Ieinnhas

ColégioJoão de
Barros - Rua do

Campo de Futebol
(MR1)

750m 1,5ha 1 1,1

Rua da Lagoinha -
Travessa Sul do
Covão flvtM)

550m 1,1ha

Àreeito - Limite
Freguesia Camide

(MR3)
250rr 0,5ha

Travessa das Coú
nhas - Bclauto

(MR4)

,150m 0,9ha

8
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Rua da Ladcira
(MR5) 650m I,3ha

Rua dos Olheiros

ovrR6)
630m 0,63ha

Rua da Calçada -
Outeiro da Ranha

0uRa
300m 0,6ha

Rua S. José - Rua S.

Francisco 0VÍR8)
1500m 3ha

Rua Virg io I.'rago
so - Outeiro dâ

Ranha flVÍR9)

2(X)m 0,.1ha

Rua Cemitério -
Travessa Covinhas

o.tR10)
600m t,2ha

Pelariga

Salgueiro - Chame
ca da Redinha

(PL1)
1050m 2,1ha

10,6

l{ontes Ierigo -
Estrada Pousadas

Iedras (PL2)
-lÍ)0m 0,8ha

Nlatosos - Àgua
Travessa (PIJ) 900m 1,8ha

XÍachada - IÍatosos
(Pt 4)

650m l,3ha

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

Parque trIerendas
Pelariga - l[atosos

(PIí)
1500m 3ha

Pombal

Coqueiros - NÍalhos
(PB1) 1200m 2,1h^

1,1,9

,\fonsos - trÍalhos
(P82) 55t)m 1,1hâ

Nfonte da Cavadi-
oha - Crespos

(PB3)
l0tl0m 2ha

Graoja - Cotrofe
G84)

.+00m 0,8ha

kais - -\guas Fér
reas @B5)

1600m 3,2ha

Aguas Féreas
Limite de Freguesia

Vermoil (PB6)
1700m 3,tha

Yale de Nogueira
(PB1 J0(|m 0,8ha

Carvalhais de Cima

- Catela (PB8) 1200m I,2ha

Reünha

-\nços - Poios
(RD1) 1350m 2,'7ha

10,6

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

Jagardo - Pousadas
\redras @D3)

1950m 3,9ha

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

Câminlo FloÍestal -150m 0,9ha
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Caruncho (RD5)

UF'GININI

Boiças - Escoura
(GrM1) 1500m 3ha

17,2

NIata N'Iourisca -
Pintos (GIM2) 700m 1.,4ha

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

Porto Lameiro -
Yale Sobreira

(GIM4)
750m 1,5ha

Ratos - \/ale
Sobreira (GIMS) 700m 7,{ha

N{ata N{ourisca -
\rale Sobreira

(GIM6)
950m 1,9ha

Ilha Balxo - Rosa-
dos (GIM7) 750m 1,5ha

Ilha Baixo - Casal

da Clara (GIM8) 900m 1,8ha

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

Biqueiras - Carriços
(GIM10) 1100m 2,2ha

UFSSÀ

Santiais - Limite
Freguesia \rila Cã

(ssA1)
650m l,3ha

18,5

Nlendrica (SSA2) 800m 1,,6ha

CartaÀa - Àlberga-
ria dos Doze

(SSA3)
1700m 3,4ha

Cattarra - Limite
Concclho (SSA4)

1.200m 2,4ha

Cemitério Àlbetga-
ria dos Doze -

Mutzeleira (SSA5)
1200m 2,4ha

Breio - Barrinho
iA6) 800m 1.,6ha

Brejo - Àmiais
rSSAT)

750m 1,5ha

Casrii .[o Gaio -
Bi, r (SSA8)

250m 0,5ha

Serrl r Bonha -
Gar r't (SSA9)

700m 1,4ha

Serl re Bonha
Pinl iSSA1O'

7200m 2,4ha

Yermoil
NIata .r1 Galego

- Ru, ,s Comba
ter (VMl)

1900m 3,8ha

1.1,4
Rua ( i Bernardo

-s 'ryM2)
\,e, \ova -

Lim reguesia

NÍei: s (YM3)

500m tha

500m 0,5ha

Mata

- Est
Par

.rl (

rT
,n

Galego
roncão
'M4)

ó00m 7,2ha

l0
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rMUl
Ienda Nova -

Limite Freguesia
Pombal (VMS)

1250m 2,5ha

Calvaia - Rua do
Sol (VMO 30()m 0,óha

Estada de Soure -
Fonte da Saúde

(vrú71
1600m 3,2ha

trIatos da Ranha -
Rua rlos Balinhos

(vM8)
350m 0,7ha

Estrada de Soure -
Nlaranho (VM9)

.150m 0,9ha

Yila Cà

Fontinha - Linite
Freguesia UFSS-\

(vL0
r00m 1,.tha

16,-1

Pipa - \'iuveiro
(vt2\

'1200m 2,íha

NIarco da Pipa -
Fontinha ffI3)

1100m 3,-1ha

lÍarco da Pipa -
Pipa 0i/L4)

1000m 2ha

Nlarco da Pipa -
\-ale Bom (VL5) l05i)m 2,1ha

Outciro - Cruz do
trlorto (VI-6) 8(10rn 1,6ha

Rua NÍàe de .\gua -
Vale Bom ffL7)

400m 0,{.tha

Yiuveiro - Fonti
nha ffL8)

80[)m l,(rha

Rua do Canto
Cemiténo Fontinha

(vLe)
55(lm 1,1ha

Totais 91200m 182,1 ha

II



ExtÍeto da Atâ n,e 15

--- Aos vinte e nove dias do mês de Abril de dois mil e dezassete, rêalizou-se pelas dêzoíto horas na
sede desta Autaíquiâ, uma reunião ordinária da Assembleia de Freguesia, com ã seguinte ordem de
trabalhos: -

.--- Feita a chamada aos elementos quê compõem a Assembleia, a presidenle da Mesa informou os
presentes da falta justÍficada do Sr. Paulo Duarte e do 5r. Manuel Ferreira, tendo este último solicitado
â sua substituição. À hora marcada o Sr. LuÍs Filipe Fernandes simões com o Cartão de Cidadão número
730765821223, residênte na Rua do caeíro ne 9 em Redinha não se encontrava presente parâ assumir

--- Primeiro - Leiturâ, discussão e votação da ata da sessão anterio,

--- Segundo - Período antes da ordem do día;

--- Terceiro - Apreciação de informações escritas do sr. prêsident€ de lunta de Freguesiâ;

--- quarto - Apresentação, discussão e votação da Minuta de Modificação do contrato
lnterAdministrativo, relativo às Faixas de Combustível, com o Município de pombal; __

--- quinto - Apresentâção, discussão e votação da Minuta de Contrato lnterAdministrativo nô âmbitô
da Ação Social- Comissôes Sociais de Freguesias, com o Município de pombal; ___-___________

**- Sexto - Apresentação, discussão e votação das Contas Gerência 2016.

o lugar.

--- Presidiu à assembleia a Sr.c Maria da Conceição lopes Serralha,
Anâbela Lotê ê o Sr. Manuel Carlos Mendes como segundo secretáíio.

como primeira secretária a D.e

--- Primeiro ponto, leitura, discussão e votação da ata dâ sêssão anterior, a mesma Íoi lida em voz
alta e aprovada com sêis votos a Íavor e uma abstenção

--- No segundo ponto, perÍodo antes da ordem do dia, o Presidentê do êxecutivo solicitou à mesa de
Assembleia que fosse acrescentado um sétimo ponto à ordem de tGbalhos para que fosse
Apresentado, discutido e votado um contrato tnterAdministrativo relativo à Limpeza urbana. -_-__
(...)

--- Quârto ponto, apresentação, discussão e votagão da Min$ta de Modlflcâção do contrato
lnterAdministrativo, rêlatlvo às Faixãs de combustíveL com o Município de pombâ|, o presidente do
executivo esclareceu qúe este contrato abrange uma área maior que o anterioÍ, incluindo também
Poios, Pousadas Vedras e caruncho. Não havendo nenhuma questão a levantâr, a Minuta fol levada a
votãção por minuta para êfeltos imediãtôs e aprovada com cinco votos a favor e três abstengões. _
:-- Iilo quinto ponto, apre§entação, discussão 6 voteção da Minuta de Contrato lnterAdmlnlstretlvo
no âmbito da Ação sociâl - comissões sociais de Freguêsias, com o Município de pombal, o
Presidente do executivo explicou que em parceria com a Freguêsia da pelariga, iremos dispor de um
técnico de ação sociâl a meio tempo e que teremos o apoio da cámara Municipal a 50yo, sendo que os
outros 50% serão para a outra freguêsia. Nenhuma questão íoí levantada ê o Contrato foi levedo a
yotação por minutã para eÍeitos imêdiatos tendo sido âprovado por unanimidade. ______-_____

(...)

--- sétimo ponto, contrato lnterAdministrativo no âmbito da llmpeza urbanã, o sr. presidênte
esclareceu que se trata de um contrato em que o Municípío financia 75% para a limpeza das ruas e
que parâ tal serão contratados doís funcionários. Nênhum dos prêsentes pedlu esclerecimentos.
passouse a votação por minuta para efeitos imediatos, tendo sido àprovado por unanimidade. __-

(...)

A Presidente dã Assembleia

eição Lopes Serralha)




