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MODIFICAÇÃO DO CONTRÂTO INTERÂDMINIST

Considerando que, nos termos do Conúato Interadministrativo celebtado em 22 de

iunho de 2076, se encontra ptevista a possibiüdade de procedet à modificação do mesmo,

"(...)poracordo entre aspartes, s€mplv que se ueifqile que as drcunstândas em qile as mesmasfundaram

os termos em qile operaia a delegação de compelências tenham soJiido uma alteração anormal e impreuisi-

ue/, e desde que a exigência das obigações por si assumidas afete graaemente os pinnpiot da pmssecação do

interesse público, da continuidade da prcstação do serviço público, e da necessidade e safciência dos recur-

sos." 1c1. n.o I da Clisusala l8'do Contrato Interadministratiuo);

Considerando que é intenção do Município de Pombal reduzir 
^ 

carg de combus-

tível, de acordo com as orientaçôes estatégicas 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 cuja gestào de combusúvel foi inicialmente

definida, não corespondem às necessidades reais manifestadas;

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

cr;rtat a gestão de combustível nas áreas prioritârtas, afigura-se necessário estender o âmbito

de atuação â outÍas igualmente carenciadas de manutençào;

Considetando que as Juntas de Freguesia/Unào de Fteguesias se vêem, não raras

vezes, confrontadas com constrangrimentos a nível financeito, que, inevitavelmente, condi-

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

expensas suas, uma vez que a previsão da ttansferência dos Íecursos financeitos, nos ter-

mos dos Conúatos Interadminisüadvos celebrados, apenas é efetuada após a aptesentação

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 eficiência da gestão dos recutsos, bem como

os ganhos de efrcâcia, a melhoria da qualidade dos sewiços prestados às populações e a

ncionahzação de tecursos disponíveis (af n.') do artigo 115' do citado diploma legal e preâmbulo do

Decreto-Itin.'8)/20ll,de2tdtmaio,qtteintroduziuasmaisrecentesalterações aoDemto-I-*in.'121/2006,dc

28 dejunho);

Considetando que se afigura pertinente tedefinir o modelo de transferência dos

recursos ftnancefuos, de modo a agüzat todo o procedimento, e

Considerando ainda que a modifrcaçào do Contrato Interadministrativo oportuna-

mente celebtado gara:nrJrâ a continuidade de prestação de um serviço púbüco de qualidade;

Entre:

A C,,íMARA 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@cru-pombal.pt, ora

representada pelo Senhor Presidente, Dt. 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 l-.ei n.'

75 / 201 3, de / 2 de seíembm de ,rra em diante designada âpenas por Primeira Outorgante, e

A JUNTA DE WEGUESIA DE LIERMOIL, Pessoa Coletiva de Direito Público

número 507 674 065, com stcle na Rua João de Barros, n" 32,31,05-442 Vermoil, endereço

eletrónico presidente@if-ve.'noil.pt, neste âto repÍesentada pelo Senhor Presidente Ilídio

Manuel da Mota, no uso da. :ompetências previstas nas alíneas a) . I do n.o I do artigo 18."

do Anexo I da l-ei n.'75/20í3, dt 12 d.e seÍembro, de ota em diante designada apenas por

Segunda Outotgante
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- 
( açsvf,ada a modificação do conúato interadministra

junho de 2076, que se rcgerâ pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.'

Objeto

A modificação que se pretende opeÍar tem pot obieto a altençào do Contato Inter

administrativo, celebrado em 22 de junho de 2016, que se consubstancia na alteração do

respetivo Anexo I e da tedação das Cláusulas Jo e 10".

Cláusula 2.'

Álteração do Ánexo f

O Anexo 1 ao Contrato Interadministrativo, na redação que lhe foi dada pela modi-

frcaçào acordada pelas partes em 27 de dezembrc de 2076, devetá considerar-se integral-

meÍrte substituído pelo Anexo 1 ao presente instrumento.

Cláusula 3.'

Alteração da Cláusula 3"

Por força do presente, as paftes outoÍgantes acordam em alterat a redaçào 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 atwalização

anual, tendo pot base critédos associados ao histórico de incêndios, área ardida, topografia

Y<
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dos terrenos e percentagem de área florestal, sujeita a aprovaçào por parte da Primeira

Outotgante, mediante informação técnica fundamentada a elaborar pelos serviços que têm

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

4()

Cláusula 4."

Alteração da Cláusula 10"

A Primeira e a Segunda Outorgantes acordam, 
^tnda", 

em alterar a redaçã.o da Cláu-

rula 10" do Conttato Interadministraúvo, nos temos que se seguem:

Cláusula 10.'

(...)

()

,) (...)

a.( )

y'. Proceder à üansfetêncta bancátia de 50% das verbas apuradas, nos termos da

C/áusu/a 7o, tendo por tefetência 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 deverá ser

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

relatódos a que se alude na Cláusula lSo,paracol:taa indicatpela Segunda Outotgante, não

podendo, em caso algum, o cômputo geral das áteas tesultantes da aptesentação dos relató-

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

Cláusula 5."

Ptocedimento excecional

d). ( ..)
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Sem prejúzo da alteraçào a que se alude na cláusula an

transferência do valor correspondente a 5070 das verbas apuradas, nos termos da Cláusula

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

Anexo I, serâ efetuada poÍ parte da Primeita Outotgante na data da outorga do presente

acordo.

Cláusula 6.'

Vigência

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

administtativo.

Cláusula 7.'

Fotnta

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

sula l8' do Contrato Intetadministtativo celebrado em 22 de junho de 2076.

Cláusula 8.'

Publicidade

A modifrcação do Contrato Interadministrativo será alocada no portal do Municí-

oio de Pombal íwww.cm-oombal.ot).

Cláusula 9.'

Entada em uigor

Â presente modificação entra em vigor após a tespedva aprovaçào por parte dos

ótgãos Âssembleia de Freguesia e Âssembleia Municipal.

, no aÍlo de 201,7, a
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Pombal, 23 de iunho de 201,7

Pela Primeira Outorgante,

na qaalidade de Presidente da Câmara Muilicipal de Ponbal)

Manuel da LIota, na qualidade de PretidenÍe da Janta de Freguesta de Vemoil)

v
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MUNI

ANEXO I
Vias obieto de intewenção

(Cláusula 3)

Freguesia
Nome Rede Viá-

ia
Cumprimento

(m)
Àrea Intet-
veacão íha)

Área Total (ha)

Àlmagreira

Portela - Carrascos
(AL1) 300m 0,óha

17,1

Àlmagreira - Netos
(áJ-2) 1050m 2,tha

Âlmagteira - Porte-
la (AI-3) 1700m 3,4ha

Vascos - Rua da

Portela (AL4) 450 0,9ha

Portela - \'ale
Nabal (AL5) 700m t,4ha

Carrascos - Pinga-
relhos (AL6) 7200m 2,4ha

Pingarelhos - Paço
(ALZ) 700m t,4ha

S. Joào da Ribeira -
Gregórios de Cima

(AL8)
850m 1,7ha

Barros da Paz -
Reis de Cima (AL9) 1ó00m 3,2ha

Àbiul

Gaiteiro - \'ale da

Porca (AB1) 1000m 2ha

13,2

\rale Figueira -
Lagoa Sta. Catarir.a

(AB2)
600m 1,2ha

Tissuaria - trIarco
da Pioa (AB3) 1700m 3,4ha

Castelo - -\biul
(AB4) 1200m 2,-rha

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

Vale da Porca -
Zambuiais íA86)

ó00m 1.,2ha

Carnide
NÍendes - \'ale das

NÍoitas (CNl) 600m t,2ha 10,9

Escoura - Feteira
íCN2)

850m 0,9ha

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

Feteira - \'ale da

Cabra (CN4) 1150m 2,3ha

Yale Cinzeiro -
Carnide de Cima

(CN5)
700m t,4ha

Yale do Freixo -
Cabeça Gorda

(cN6)
250rr, 0,5ha

Cabeça Gorda - ó00m 7,2ha
\Iartim Godim
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(cN7)
Outeirada (CN8) 400m 0,8ha

Yale do Freixo -
Rua da lreia Gorda

íCN9)
700m 1,4ha

Carriço

Àlhais - S. Jorge
(CARl) 1600m 3,2ha

13,8

Claras - Àlhais
(CAR2) 1900m 3,8ha

Fontinha - Àlhais
(CAR3) 500m 1.ha

Lagoa do Boi -
Silveirinha Pequena

(CAR4)
1200m 2,4ha

ÀIatos do Cariço -
Casas Brancas

(CAR5)
800m 1,6ha

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)

1.200m 2,4ha

Fonte da Pedra -
Àntões (LR3)

1200m 2,4ha

fubeira St. Àmaro -
rc8 (LR4)

450m 0,9ha

Foitos - Serafm
(LR5)

450m 0,9ha

Serafim - Zota
Industrial (LR6)

450m 0,9ha

Zona Industrial -
Cavadas (LR! 1700m 3,4ha

Car.adas - \'alari
nho (LR8)

450m 0,9ha

Estrada Fonte da

Estrela (LR9)
,t00m 0,8ha

Nleirinhas

ColégioJoão de
Barros - Rua do

Campo de Futebol
0\,tRl)

750m 1,5ha 1 1.1

Rua da Lagoinha -
Travessa Sul do
Covão (MR2)

550m 1,1ha

Àreeiro - Limite
Freguesia Carnide

(MR3)
250m 0,5ha

Travessa das Covi-
nhas - Belauto

(MR4)
450m 0,9ha

I
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Rua da Ladeira
(MR5) 650m l,3hâ

Rua dos Olheiros
(MRO 630m 0,63ha

Rua da Calçada -
Outeüo da Ranha

(MR7)
-100m 0,6ha

Rua S. José - Rua S.

Francisco (MR8) 1500m 3ha

Rua Virgiüo Frago
so - Outeiro da

Ranha (l!ÍR9)
200m 0,-thâ

Rua Cemitério -
Travessa Corühas

o{R10)
600m l,2ha

Pelariga

Salgueito - Chame-
ca da Redinha

(PL1)
1050m 2,1ha

10,ó

i\Íontes Yetigo -
Estrada Pousadas

Vedras @L2)

,100m 0,8ha

NIâtosos - .\guâ
Travessa (PI3) 90llm 1,8ha

Nlachada - NÍatosos
(Pr.4)

(r50m r,3ha

Rua do Yeitigo
(PL5)

8{X)m 1,6ha

Parque NÍerendas
Pelariga - Nlatosos

(PIí)
1500m 3ha

Pombal

Coqueitos - Nlalhos
(PB1) 1200m 2,{ha

1,t,9

Àfonsos - Ilalhos
(PB2) 55(lm 1,1ha

XÍoote da Cavadi
nha Crespos

(PB3)
1t)00m 2ha

Granja - Cotrofe
(PB4) +íJt)m 0,8ha

Leais -\guas Fér
rcas @B5)

lí)0m 3,2ha

-\guas Férteas -
Limite de Freguesia

Yermoil (PB6)
1100m 3,-lha

Vale de Nogueira
(PB7l

-100m 0,8ha

Carvalhais de Cima

- Cateta (PB8) 1200m 1,2ha

Redioha

.\nços - Poios
G,D1)

1350m 2,1ha

10,6

l)oios Barbo-.a
(RD2) 135tlm 2,7ha

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

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

Caminho Florestal .150m 0,9ha

CÍPI
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Caruncho (RDS)

UFGITÍNI

Boiças - Escoura
(GIM1) 1500m 3ha

17,2

trIata Nlourisca -
Pintos (GIM2) 700m 1,4ha

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

Porto Lameiro -
\/ale Sobreira

(GIM4)
750m 1,5ha

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

NIata NÍourisca -
Yale Sobreira

(GIM6)
950m 1,9ha

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

ilha Baixo - Casal

da Clara (GIM8) 900m l,8ha

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

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

UFSSÀ

Santiais - Lirnite
Freguesia \rila Cã

(SSA1)
650m 1,3ha

18,5

N'Iendrica (SSA2) 800m 1.,6ha

Cattaia - Àlberga-
ria dos Doze

(SSA3)
1700m 3,4ha

Cartana - Limite
Concelho (SSA4)

1200m 2,4ha

Cemitério Àlberga
ria dos Doze -

Nlurzeleira (SSA5)
1200m 2,4ha

Brejo - Barrinho
(SSA6) 800m 7,6ha

Breio - Àmiais
(ssA7)

750m 1,5ha

Casal do Gaio -
Bica (SSA8)

250rn 0,5ha

Serra de Bonha -
Gavá,Àa (SSA9)

700m 'l,4ha

Serra de Bonha
Pinhete (SSA10)

1200m 2,4ha

Vermoil
Mata Casal Galego

- Rua dos Comba-
tentes (VM1)

1900m 3,8ha

14,1
Rua Casal Bemardo

- Sobral (VM2) 500m tha

Venda Nova -
Limite Freguesia

N eirinhas aVlvt3)

500m 0,5ha

NIata Casal Galego

- Esüada Troncão
Parque (VM4)

600m 1,,2ha

l0
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\
t

\renda Nova -
Limite Freguesia
Pombal MvIs)

1250m 2,5ha

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

Estrada de Soure -
Fonte da Saúde

(vM7)
1ó00m 3,2ha

NÍatos da Ranha -
Rua dos Balinhos

fVIvIS)

350m 0,7ha

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

Yila Cã

Fontinha - Limite
Freguesia UFSS-\

(vL1)
700m 1,4ha

16,4

Pipa - \/iuveiro
NL2\

1200ln 2,{ha

trÍarco da Pipa -
Fontinha (YIJ) 1700m 3,4ha

NÍarco da Pipa -
Pipa (VL4) 1000m 2ha

ÀIarco da Pipa -
Yale Bom (VL5) 1050m 2,7ha

Outeiro - Cruz do
N{orto (YL6) 800m 1,6ha

Rua NIãe de ^\gua -
Yale Bom [VL7)

400m 0,8ha

Viuveiro - Fonti-
nha (VL8) 800m 1,óha

Rua do Canto -
Cemitério Fontinha

rvLe)
550m 1,1ha

Totais 91200m 782,1h.a

ll





Fiégüésia de Vêrmõil
Rua João de Barros, 32

3105-442 Vermoil C.A.E.: 751l3 N.l.F.: 507674065

A Junta de fteguesia de verrrcil certifc-â qrr a afifr
conÍcme o original.
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ATAS

ATA N.',7/2017

Folha 40

Aos vinte dias do mês de Abril de dois mil e dezassete pelas dezoito horas reuniu
extraordinariamente a Junta de Freguesia de Vermoil, na sua sede, com a presença de
todos os seus membros, nomeadamente, Presidente: llídio Manuel da Mota, casado, de
45 anos de idade, gerente comercial, portador do Cartão de Cidadão n., 09921881 0226,
Secretário: Carlos José Mendes dos Santos, casado, de 53 anos de idade, industrial,
portador do Cartão de Cidadâo n.' 07797379 8224, e Tesoureira: Maria Eugénia
Rodrigues Mendes, viúva, de 54 anos de idade, empresríria, portadora do Cartão de
Cidadão n.' 04387316 2ry8.
Aberta a sessão

seguintgs pontos:

pelo Senhor Presidente Ilídio Manuel da Mota foram analisados os

Apresentação da proposta do Município de Pombal, para modificação ao Contrato
Interadministrativo entre o Município de Pombal e a Freguesia de Vermoil para
realízação das faixas de gestão de combustível na Freguesia de Vermoil, documento que
se anexa a esta ata, e que yem na liúa do contrato celebrado em 2016, mas com
abrangência de novas zonas, que totalizam uma iiÍea total de 14,4 hectares. Apreciado o
documento, foi aprovado por unanimidade, dando poderes ao presidente dajunta para a
respetiva assinatura.

O senhor Presidente da Junta de Freguesia apresentou a proposta do Município de
Pombal para celebração de Contrato Interadministrativo entre o Município de Pombal, e

as Freguesias de Vermoil, Camide e Meirinhas, para Ação Social de Comissão Social
Interfreguesias. Apreciado o documento, documento que se anexa a esta ata, foi
aprovado por unanimidade, dando poderes ao Presidente da Junta pam a respetiva
assinatura, bem como para desenvolver contactos com as Freguesias de Camide e
Meiriúas, para tratarem

cumprimento do mesmo.

e estipularem em conjunto as necessárias diligências para o

O senhor Presidente da Junta de Freguesia apresentou o Inventário de Bens da Freguesia de
Vermoil, foi aprovado por unanimidade pelo Executivo da Junta de Freguesia.

Nada mais havendo a tratar foi encerrado a reunião lavrando-se da mesma a presente ata
que vai scr devidamente assinada pelos que nela intervieram.

O PRESIDENTE: (llídio Manuel da Mora)

O SECRETÁRIO: (Cartos José Mendes dos

A TESOUREIRA: (Maria Eugénia Rodrigues Mendes)

l"
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FREGUESIA DE VE
Conldbuinle N. 507 ô74 065

Extrato de ata de reunião de assembleia de freguesia de Vermoil, realizada na sede da
iunta de freguesia de Vermoil pelas 21h30 de 2g-4-2077, por convocatória de 1g-4-
2077.

Ponto 5:
Apresenteção, discussão e votação de Modificação ao contrato lnteradministrativo
entre o Município de Pombal e a Freguesia de vermoil para realização das faixas de
Sestão de combustÍvel na Freguesía de Vermoil;
o senhor presidente da Assembleia deu a paravra ao senhor presidente da junta de
Íreguesia, que apresentou a proposta do Município de pombal, para modifiiação ao
contreto lnteradmin istrativo entre o Município de pombal e a Frêguesia de Vermoil
para realização das faixas de testão de combustÍvel na Freguesia de Vermoil,
documento quê se anexa a esta ata, e que vem na rinha do contrato cerebrado em
2016, mâs com abrangência de novas zonâs, que totalizam uma área total de 14,4
hectares, Apreciado o documento, foi aprovado por unanimidade, foi ainda aprovada a
voteção por minuta por unanimidade.

Ponto 6:
Apresentação, discussão e votação do contrato rnteradminiírativo entre o MunicÍplo
de Pombal, e es Freguesias de Vermoil, Carnide e Meirinhas, para Ação Social de
Comissão Social lnterfreguesias;
o senhor presidente da Assembreia deu a paravra ao senhor presidente da junta de
freguesia que apresentou e proposta do Município de pombal para celebração de
contrato lnteradmin istrativo entre o MunicÍpio de pombal, e as Freguesias de vermoil,
carnide e Meirinhas, para Ação sociar de comissão sociar rnterfreguesias. Apreciado o
documento, foi aprovado por unanimrdade, foi ainda aprovada a votação por minuta
por unanimidade.

Ponto 7;
Apresentação, discussão e votação de proposta de contrato interadministrativo entre
o Município de pombal e a Freguesie de Vermoil para Limpeza Urbane;
o senhor presidente da fusembreia deu a paravra ao senhor presidente da junta de
freguesia que âpresêntou a proposta de contrato intêradministrâtivo a celebrar entre
o Município de Pombal e a Freguesia de vermoir para Limpeza urbana, apreciado o
documento, que se anexa a esta ata. Apreciado o documento, foi eprovado por
unanimidade, foi ainda aprovada a votação por minute por unânimidade.

Vermoil, 28 de Abrll de 2017

- 9 
,n secretário de ?ssfltlteia dleguqri4\

''\ ,i,'rt(f [.ir'l tí -: --Dariiel Búto Ferreira

Fax 236 942 339Tel€f. 236 941 756 - 236 942 340

A Junta de Reguesia de Verrooil certifica que a óph

Email;info@f.vermol.pt . Web-sits:
Rua João de Barros, no 32 - 3105-442 VERMOTL




