
MUNICÍPIO DE POMBAL

MODIFICAÇÃO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

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

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

"(...) po, acordo entre as parteq sempre que se ueifqile que as circunstâncias em que il mesmasfundaram

os tennos em que operaia a delegação de competências Íenharn sofrido uma alteração anormal e impreuisi-

ae/, e desde que a exigência das obrigações por si assumidas afen graaemente os pincípios da pmssecução do

intercxe público, da continuidade da prcstação do seruiço público, e da necessidade e sufciência dos recur-

sos," 1t7. n." I da Clásasula l8o do Contrato Interadminisratiao);

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

úvel, de acordo com as orientações esüatégicas do Instituto Nacional de Conservação da

Natureza e Florestas;

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

administrativo, se veio a venftcar que as âreas cu'p gestào de combustível foi inicialmente

definida, não correspondem às necessidades reais manifestadas;

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

ctataÍ a gestão de combustível nas áreas prioritâÀas, afigura-se necessário estender o âmbito

de atuação a outras igualmente carenciadas de manutenção;

Considetando que as Juntas de Freguesia/Unão de Freguesias se vêem, não raras

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

cionam a su^ 
^ta^çã.o 

neste pardcular, pois que têm de proceder à execução dos tabalhos a

expensas suas, uina vez que a ptevisão da transferência dos recursos financeiros, nos teÍ-

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

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

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

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

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

Dereto-L.ei n." 8)/2011, de 2l de maio,qlue introduziu as mais recentes alterações ao Dereto-lti n.'/21/2006, de

28 dejunho);

Considerando que se afigura peÍtinente redefinir o modelo de transferência dos

recursos financeiros, de modo a agjltzar todo o ptocedimento, e

Considerando ainda que a modiftcação do Contrato Interadminisüativo oportuna-

mente celebrado garantiâ a continüdade de prestação de um serviço púbüco de quaüdade;

Entre:

A C,,í^LARA 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@crn-pombalpÍ, ora

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

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

75 / 201 3, de / 2 de setembro de ora em diante designada apenas pot Primeira Outorgante, e

A UNI,,{O DAS FREGUESIAS DE GUIA, ILÍIA E, MATA MOURISCA. PCS_

soa Coletiva de Direito Público número 510 837 280, com sede no Largo daIgreja,3105-

194 Mata Mourisca, endereço eletrónico iunta.gttta@yahoo.com, fleste ato representada

pelo Senhor Presidente Manuel José Careira Setta, no uso das competências previstas nas

alíneasa).9don.ot doartigoí8.'doAnexoldaL,ein.'75/2013,de/2d.esetembm,deoraem

diante designada apenas por Segunda Outorgante
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- 
é acordada a modifrcaçào do conúato intetadministrativo celebrado em 22 de

junho de 2016, que se regerâ pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.'

Objeto

Â modificação que se pretende operaÍ tem por objeto a alteração do Contrato Inter

administrativo, celebrado em 22 de junho de 201,6, que se consubstancia na altetação do

respetivo Anexo I e da redação das Cláusulas 3o e l0o.

Cláusula 2."

Altetação do Anexo I

O Anexo I ao Contnto Interadministtativo, na redação que lhe foi dada pela modi-

frcaçào acordada pelas partes em 27 de dezembro de 2016, deverá considerar-se integtal-

mente substituído pelo Anexo 1ao presente iÍrstrrrmento.

Cláusula 3."

Alteração da Cláusula 3'

Pot força do presente, as pârtes outoÍgantes acotdam em alterar a redaçáo da Cláu-

sa/a )o do Contrato Interadministrativo, nos seguintes termos:

Cláusula 3.'

(...)

1.(...)

2. (...)

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

anual, tendo por base cdtérios associados ao histórico de incêndios, área arüda, topogtafia
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dos terrenos e peÍcentagem de área florestal, sujeita a aprovação poÍ parte da Primeira

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."

Altetação da Cláusula 10"

Â Primeira e a Segunda Outorgantes acordam, a:tnda, em altetar a redaçào da Cláu-

sula 10'do Conftato Interadministrativo, nos temos que se seguem:

Cláusula 10.'

(-- .)

(.)

,) (...)

a.( .)

y'. Proceder à transferênca bancâria de 50% das verbas apuradas, nos termos da

Cltíusula 7',tendo por referênciaas âreas estimadas e constantes do Anexo I,até ao dia 15

(quinze) de março de cada ano, sendo que o pagamento das restantes veÍbas deverá ser

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

relatórios a que se alude na Cláusula í 3o, para conta a indicar pela Segunda Outorgante, não

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

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

Cláusula 5.'

Ptocedimen to excecional

d). (...)
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Sem ptejúzo da alteração a que se alude na cláusula anteriot, no ano de 2077, a

ftansferência do valor correspondente a 50%o das verbas aputadas, nos termos da C/áusula

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

Anexo I, serâ efetuada por patte da Primefua Outotgante na data da outorga do presente

acordo.

Cláusula 6."

Yigência

O período de vigência da moüficação coincide com a dunçáo do Contrato Inter-

administrativo.

Cláusula 7."

Fotma

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

sula 18'do Conüato InteradministÍativo celebrado em22 de junho de2076.

Cláusula 8.'

Publicidade

Â modificação do Contrato Interadministrativo será alocada no portal do Munici

pio de Pombal (yauusq=pembal+t)

Cláusula 9."

Entada em uigor

Â ptesente modificação entra em vigot após a respetiva aprovação por parte dos

órgãos Âssembleia de Freguesia e Âssembleia Municipal.

fr/

v
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Pombal, 23 de funho de 2017

na qttalidade de PretidenÍe da Cânara Manicipal de Ponbal)

Serra, ía qaalidade de Presidente da [Jnião das Freguesias de Gaia, Ilha e Maía Moaiua)
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lt 4,ANEXOT 
Lu*"*,:,:::::;'"t* V

Freguesia
Nome Rede Yiá-

ria
Cumprimeato

(m)
Àrea Inter-
venção (ha) Álea Total (ha)

-\lmagreira

Portela - Carrascos
(ÀL1) 3tJtlm 0,6ha

17,1

.\lmagreira \etos
(ALz) 1050m 2,1ha

-\lmagreira - Porte
la (AI3) 1700m 3,-1ha

Yascos - Rua da

Portela (AL4)
.+50 0,9ha

Portela - \-ale
Nabal (AL5) 100m 1,-lha

Carascos - Pinga-
relhos (AL6) 120i)m 2, tha

Pingarelhos - Paço
(ÀL7) 700m 1,.lha

S. Joào da fubeira
Gregórios de Cima

(AL8)
850m 1,1ha

Batros da Paz -
Reis <le Cima (AL9) 1ótl0m 3,2ha

-\biul

(]ritoiro \':rlc da

Porcr (ÂB1) 10ll0m 2ha

13.2

Yale Figueira -
Lagoa Sta. Catarina

(Â82)
600m 1,2ha

Tissuaria - -\Íarco
da Pipa (AB3) 1100m 1,+ha

Castelo - .\biul
(Â84) 1200m 2,4ha

Car.cdinha - Zam-
buiais (À85) l5tl0m 3ha

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

Catoide
Xlendes - \'ale das

Nloitas (CNl) 600m t,2hÀ 10,9

EscouÍa Feteirâ
(cN2) 850m 0,9ha

Camide de Bai-xo -
Escoura (CN3) 600m t,2ht

Feteira - \rale da

Cabra (CN4) 1150m l.-inà

Yale Cinzeiro -
Camidc de Cima

(cN5)
f00m 1,-rha

Yale do Freixo
Cabeça Gorda

(cN6)
250m 0,5ha

Cabeça Gorda - 600in
\Irrtrm (lodim

i
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(cN4
()uteirada (CN8) .100m 0,8ha

Yale do Freixo
Rua da Àteia Gorda

(cNe)
l00m 1,-1ha

Carriço

Àlhais - S. Jorge
(cARl) 1ó00m 3,2ha

13,11

Claras - Alhais
(cAR2) 1901}n 3,8ha

Fontinha - -{lhais
(cÀR3) 5íl0rn tha

Lagoa do Boi -
Sih,eirinha Pequena

(cÂR4)
I 200m 2,{ht

N{atos do Cariço -
Casas Bmocas

(cAR5)
800m 1,6ha

Àntôes - Rua de S.

I-ourenço (CAR6) 900m 1,8ha

Louriçal

.\ntõcs Rua de S.

l,ourenço (LR1)
7-50m 0,75ha

13,.1

Estrada Fonte da

Pedra - IC8 (LR2)
'1200m 2,4ha

Fonte da Pedra -
Àntôes (LRt) 1200m 2,4ha

fubeira St. Àmaro -
rc8 (LR4) '150m 0,9ha

Foitos - Serafim
(LR5)

,150m 0,9ha

Serafim - Zona
Industrial (LR6)

450m 0,9ha

Zona Industtial -
Cavadas (LR7l

1700m 3,.lha

Cavadas Yalari
nho (LR8)

,150m 0,9ha

Estrada Fonte da
Estrela (LR9)

400m 0,8ha

Nleidnhas

Colégro Joào de
Barros - Rua do

Campo de Futebol
(rÍRl)

75(lm 1,5ha 11,1

Rua da Lagoinha
Travessa Sul do
Covão (IVIR2)

55{lrn 1,1ha

Àreeiro - Limite
Freguesia Camide

MR3)
250rn 0,5ha

Travessa das Col'i-
nhas - Belauto

(MR4)

.150m 0,9ha

u
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Rua da Ladeira
(rvrR5)

650m 1,3ha

Rua dos ()lheiros
(MR6) 630rn 0,ír3ha

Rua da Calçada -
Outeiro da Raaha

(rvÍR7)
300m 0,6ha

Rua S. -losé Rua S.

Francisco (lVÍR8)
1500m 3ha

Rua Yigrlio Frago
so - Outeiro da
Ranha 0!lR9)

200m 0,-1ha

Rua Cemitório
Travessa Colühas

(MR10)
ó00m 1,2ha

Pclariga

Salgueiro - Chame
ca da Redinha

(PL1)
ltl5tlm 2,1ha

10,6

Nlontes Yerigo -
Estrada Pousadas

\-edras (PL2)
,l0L)m 0,8ha

\Iatosos - -\gua
Travessa (PI3) 900m l,8ha

trÍachada trIatosos
(PL4) 650m l,3ha

Rua do Yeidgo
(PLs) 800m l,(,ha

Parque Nlerendas
Pelariga - \Iatosos

(PL6)
15ílOm 3ha

l'ombal

Coqueiros - Nlalhos
(PB1)

l2tl0m 2,4ha

1.1,9

Âfonsos - Nlalhos
(P82) 550m 1,lha

NÍonte da Cavadi
nha - Crespos

(P83)
1000m 2ha

Graoja - Cotrofe
(P84) -lil0m 0,8ha

I-eais - .\guas Fér-
reas (PB5) 1600m 3,2ha

Águas Férreas -
Limite de Freguesia

Yermoil (PB6)
1700m 3,.lha

\-ale de Nogueita
(PB7)

-100m 0,itha

Carvalhais de Cima

- Catela (PB8)
12(Xlm 1,,2hÀ

Redinha

-\nços - Poios
(RD1) 1350m 2, t-ha

10,í,

Poios - Barbosa
(RD2) 1350m 2,1ht

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

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

Caminho Florestal -150m 0,9ha
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Caruncho (RD5)

UFGIÀIN{

Boiças - Escoura
(GIM1) 1500m 3ha

17,2

Nlata I'Iourisca -
Pintos (GIM2) 700m 1,4ha

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

Porto Lameiro -
\/ale Sobreira

(GTM4)
750m 1,5ha

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

Nlata NÍourisca -
Yale Sobreira

(GTM6)
950m 1,9ha

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

Ilha Baixo - Casal

da Clara (GIM8) 900m 1,8ha

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

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

UFSSÂ

Santiais - Lirnite
Freguesia \rila Cã

(SSA1)
650m 1,3ha

18,5

Nlendrica (SSA2) 800m 1,6ha

Cartala - Àlberga
ria dos Doze

(SSÂ3)
1700m 3,4ha

CafiaÀa - Lirnite
Concelho (SSA4)

1200rr. 2,4ha

Cemitério Àlberga-
ria dos Doze -

Nlurzeleira (SSA5)
1200rr, 2,4ha,

Breio - Barrinho
(SSA6) 800m 1,,6ha

Breio - Àmiais
(ssA7) 750m 1,5ha

Casal do Gaio -
Bica (SSA8)

250m il,5ha

Serra de Bonha -
Gaváia (SSA9)

700m 1,4ha

Serra de Bonha
Pinhete (SSA10)

1200m 2,4ha

\rermoil
NIata Casal Galego

- Rua dos Comba-
tentes (YM1)

1900m 3,Bha

74,4
Rua Casal Bernatdo

- Sobral ffM2)
500m tha

Yenda Nova -
Limite Freguesia
Meirinhas (VIú3)

500m 0,5ha

N[ata Casal Galego

- Estrâda Troncão
Parque 0[M4)

600m 1,,2ha

l0
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Yenda Nova -
Limite Freguesia
Pombal (VIVIS)

1250m 2,5ha

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

Estrada de Soure -
Fonte da Saúde

rylvÍ7)
1600m 3,2ha

NÍatos da Ranha -
Rua dos Balinhos

fVIvIS)

350m 0,7ha

Estrada de Soure -
Nlaranho fVM9)

-150m 0,9ha

Yila Cã

Fontinha - Limite
Freguesia UFSSÀ

(vL1)
700m 7,4ha

16,4

Pipa - \'iuveiro
NL2)

1200m 2,4ha

Ilarco da Pipa -
Fontinha (YL3) 1700m 3,4ha

N,Íarco da Pipa -
Pipa ffL4)

1000m 2ha

Nlarco da Pipa -
Yale Bom (YL5) 1050m 2,7ha

Outeiro - Cruz do
Nforto (VL6) 800m 1,6ha

Rua NÍãe de Àgua -
Yale Bom (YLD 400m 0,8ha

\/iuveiro - Fonti-
nha [VL8)

800m 1,6ha

Rua do Canto -
Cemitério Fontinha

ryLe)
550m t,tha

Totais 91200m 782,l}l.a
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Assembteia de Freguesla

Guia, ll,ha e Mata Mourisca
MunlcIpio de PornbaI

Cópia de parte da ata da reunião ordinária n.o 19 da Assembleia de Freguesia da Guia,
Mata Mourisca, celebrada em L3 de abril de 2017 e aprovada em minuta para efeitos
execução imediata.

Ponto 07 - Apresentação, discussão e votação da modificação
Contrato lnteradministratlvo com o Munlcípio de Pombal para
limpeza de falxas de combustívet: aumento de área de intervenção.

"Fo[ presente à reunião pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesla da Gu[a, ltha e
Mata Mourisca, o Sr. ManuetJosé Carreira Serra, o pedido descrlto em epígrafe.

"No ponto 07: Apresentação, discussão e votaÇão da modificação do Contrato
lnteradministrativo com o Município de Pombal para limpeza de faixas de combustível:
aumento de área de interuenÇão, o Sr. Presldente referlu o seguinte.

.....O Sr. Presldente da Junta tomou a palavra expondo que a Junta de Freguesla
apresenta em Assembteia de Freguesla este Contrato lnteradministrativo, proposto peta
Câmara Munlcipat, para a limpeza das faixas de combustívet com o objetivo de prevenir
os incêndios f[orestals na nossa freguesia. Os Srs. deputados podem asslm verificar na
documentação entregue a [ocatlzação das respetivas faixas de combust[vet,
identificadas por "GlM l-, GIM 2, etc.". O Sr. Presidente da Junta referlu que no ano
passado foram tlmpos cerca de 6 hectares e este ano serão limpos L7,2 hectares, sendo
que são quase todas na área da Mata Mourisca. Atém disso, esta atteração a realizar aos
anteriores contratos interadminlstrativos é necessária pois, sendo este serviço
contratado a empresas especlatizadas nestes trabathos, como seja a Associação de
Produtores Ftorestais de Pombat, permite uma malor agitização no ftuxo financeiro
entre o Municíplo de PombaI e as Juntas de Freguesia, já que após a aprovação deste
documento o Municipio de Pombal disponibitiza de lmediato 50% do vator necessário à
reatização destas limpezas, dotando a freguesia de financiamento necessárlo para pagar
atempada mente estes servlços.

O Sr. Presidente termlnou a sua apresentação referindo que estes contratos necessitam
da aprovação da Assembteia de Freguesia para legalmente poderem entrar em vigor,
peto que submete o mesmo para avaliação e aprovação dos membros da assembteia." ..

....."Tomott a palavra a Sra. Presidente da Assembleia que colocou o Ponto Sete a
votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. A Sra. Presidente da Assembteia
colocou também aprovação deste ponto por minuta, sendo que esta proposta foi
ta m bé m aprova da p o r u n a n i m ida de. " ..................




