
MUNICIPIO DE POMBAT

2 " MODIFICAÇÃO DO CO?\TTRATO rNTERÁDMINISTRÁTM

Considerando que, Íros termos do ConEato Interadministtativo celebrado em 22 de

iunho de 2016, se encontra ptevista a possibiüdade de proceder à modificaçâo do mesmo,

"(. . .) por acordt entrí as Partes, sempn que se uifqae que as cirrunsÍ,âncias em que as netmas.f ndaram

o: lermos ert qu operaia a delegação de corrlPetêrciar' tetbam sofrido una alnraçào anotmal e impntisi-

w/, e &sfu qte a exigência das obrigaSes por i asstnidas afek Erawmetk os Pincípios da pmsserul:ào do

inÍensse público, da contiruida& da prvstação do seriço públin, e da nazsidade e snfdêntia dos nntr-

soJ." ({, ,,.' I da Clfuwrh 18' do Cortruto bxradainitruti»o);

Considerando que é intençào do N{unicípio de Pombal reduzir a carga de combus-

tÍvel, de acordo com as orientaçôes estrâtégicas do Instituto Nacional de Consen'açào da

Natureza e Flotestas;

Considerando que, em momento ulterior à celebração do aludido ContÍâto Inte

radministtativo, e à semelhança do que sucedera no âno tÍânsâto, veio a verificar-se que as

áreas cu)a gestâo de combustÍvel foi inicialmente de6nida, nào correspondem às necessida

des en[etânto pâtenteâdâs;

Considerando que, apesâr das partes terem conlyegado esfotços no scntido de exe-

cutaÍ a gestào de combustível nas áteas prioritárias, a6gura-se necessário estender o âmbito

de atuação a ouras igualmente carenciadas de manutenção;

Considerando que o escopo subiacente à delegaçào é, nos temos da lei, o de garan-

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

os gânhos de eFrcácia, a melhoria da qualidade dos serviços Ptestâdos às populaçôes e a

lacionz,lizaçào de recumos disponíveis ({. n' 3 do atíigc I I 5" do citado diploma legal c pteâmbulo do

Demto-bi n,"ü/2011, dt 23 de naio, qroe introduziu as mais recentes alteraçôcs ao Deoeto lti n.'121/2006,de

28 de juho);

Ç
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Considerando ainda que a modificação do Conttato Interadmin.istrativo opoÍtuna-

mente celebtado garzrtttá a continúdade de ptestaçào do serviço púbüco de quaüdade,

com a rentâbilizaçào de recursos humanos e materiais, decorrendo dessa alteração um mero

a)uste dos recuÍsos financeiros pteüamente associados, sem prejúzo do compromisso glo

bal da despesa afeta ao projeto de ação e correspondente objetivo referenciados no Plano

de Âtividades Municipais;

Entre:

A C/LMÁL4 MUNICIPAL DE POMBAI-, 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-,+40 Pombal, com o endereço eletôrrjco gera@crt?0nbal.pt, ot^

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

previstas nas alíneas a) e ) do n.o I e na alínea J) do n.' 2 do anigo 35." do Ánexo I dz l-.ei n.'

75/201 ,, de 12 dc setenbm de ora em diante designada apenâs por Primeira Outorgante, e

Á JUNTA DE F-KECUESIA DE (ARRIÇO, Pessoa Coletiva de Direito Público

número 507 696 395, com sede na Ár,enida da Igreja, n." 1, 3105-057, Carriço, endereço

elerónico jryreiacatrin@mpuP\ neste âto teplesentâdâ pelo Senhor Presidente Pedro

l\{anuel Neves da Silva, no uso das competênciâs prewistas nas alíneas a) e g) do n," 1 do

artigo 18." do Ánexo I da l-.ei n." 75/ 201i, de 12 de seunbfi, de oÍ^ em dànte designada apenas

por Segunda Outorgante

.- é acordada a modificação do contÍato interadministrativo celebrado eín 22 de

junho de 2016, que se regetá pelas cláusulas seguintes:
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Cláusula 1.'

Obicto

Á modificação que se pretende operâr tem por objeto a alteraçâo do Anexo I d,o

Contrâto Intetadministrativo celebrado em em 22 de iunho de 2016, que foi alvo de modi-

Êcação em 23 de iunho de 2017, devendo aquele considemr-se integralmente substituído

pelo Anexo I ao presente instÍumento.

CLiusula 2.'

Vi§ocia

O pedodo de vigência da modificaçâo coincide com a duraçào do coÍrtrâto inte-

radministrativo a que se alude no artigo anterior.

Cláusula 3.'

Forma

À ptesente modificação reveste a forma esctita, conforme definido no n-" 2 da Cláa-

sala 18'do Conüato InterâdministÍativo celebrado eÍr,22 de iunho de 2016.

Cláusula 4,"

Publicidade

Â modiÊcação do Conttato Interadministrativo setá alocada no Portal do Munici

nio de Pombal íw.urv.cm-oombal.ot).

Cláusula 5.'

Entada em vigot

*v
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(Pedm Manzel

MUNICÍPIO DE POMBAI

Â presente modiflcação enúa em vigor após a respedvâ âprovação por Parte dos

órgàos Âssembleia de Freguesia e -r\ssembleia Municipal.

Pombal, 16 de maro de 201u

Pela Primeira Outorgânte,

de Pntideúe da Câmara Muniàpal de Ponbal)

Nezal da Silw, m qmldadc dc Pretifu* da Jnta & Fnguota do Catiço)

(Diqqo

l)ela
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Anexo I

Vias objeto de intervenção
(Cláusula 3.ê)



O ptesente contrato tem por objeto a gestão do combustível na rede viária numa

faixa latetal de terreno confinante com a rede viária de largura não inferiot a 10 metros.

Â gestão de combustível a que se reporta o parágrafo anteior deverá ter lugar até

ao dia 31 maio.

Em face do mencionando, na tabela abaixo, apresenam-se as üas alvo de

intervenção com o respecdvo cumprimento e âtea pot cadz freguesia.

Freg uesia
NomêRede cumprimento rnte*Íçao ^*ôli"'

AlmagÍeira

o'T,'"ni3'liit:il*" 
"oo,n '''n"

#X:lJ?[i2-) 1700, 3,4h"

Canasms -
Pingarelhos 1200m 2,4ha

íÂt ?\

tf"noT"rlli,- 
"oo,n '''n"t"l'""0'oo,xlãí- 
"oo' '''n"

,,,f;3ig,i""#,ooi., uoo' 
',un'

?'i)'i'if."ri "oo,n '''n"
S. João da

- 
RibeiÍa -. 85om

Gregôflos de
Cima (AL8)

1 8,9

't ,7ha

Abiul

t.no,i";io''' ,roo, o,on"

Cancelinha -
Ribeiro GaiteiÍo 2000m 4ha

íÁ82\

"lJãilf,li"r' 
.,oo' ''un" 18'4

Ramalhais Baixo

- Vale do Milho 1200m 2,4ha
/ÂR \

,"33i1"]'iorur 2soom

Carnide

Vale Salgu
Matos da F

(cN1)
Picotos

Carnide de
(cN2)

Vale do Fft
Cabeça G

(cN3l

eiro -
lanha 1100m 2,2ha

-

Cima 2200m 4,4ha

13,5
,ixo -
orda 250m 0,5ha
r_
,rda -rdim 600m 1 ,zha

Cabeça G(
Martim G(

(cN4l



u,
Outeirada (CNS) 400m 0,8hi
Alto dos Mendes

- Carnide do 1500m 3ha
Meio íCN6)

ate uo TIetx(J -
Rua da Areia 700m 1 .4ha
Gorda (CN7)

Carriço

"'"111-Jf"'" .,roo, r,un"

Lagoa do Boi -Silveirinha 1200m 2,4ha
Pequena (CAR2)
Matos do Caniço 9,6

- Casas Brancas 800m 1,6ha
(cAR3)

Antóes - Rua de
S. Lourenço 900m 1,8ha

(cAR4)

Louriçal

Foitos -Tomeira 3OOOm 6ha

M"t". d" \i'l', -
Casais do Porto 1600m 3,2ha

(LR2) 
M.o

""""ii$3,t"n" íooom 2ha

C".t"1h"""" -
Casal do Queijo 1400m 2,8ha

(LR4)

Meirinhas

Rua do Palão -
Limite Freguesia 900m 1,8ha

(MR1)

W
Parque

Merendas - 1000m 2ha
Palão (tlR3)

jX3,X1",fâ1, rooo, zr'"

Transportes
Pombalense - 13SOmternnna 2,7ha

1 ,7ha

13,4

Longuinha (il|R5)
Meirinhas de

Baixo - Rue de
St. António õàum

(uR6)
Rua do Casal

d'Além -
Travessa do 400m
Casal d'Além

(MR7)

0,8ha

Pelariga

Salgueiro -
Chameca da 1050m 2,1ha

Redinha (PL1)
Salgueiro - 't 5
Capela do 900m 1,8ha

Saloueiro íPL2)
Salqueiro - Água 850m 1 ,7na



Salgueiro -
Fontinha -

lvlachada
Campo Futebol
Pelariga - lC2

zona lndustrial

Meires - Bonitos

Rua dê Pombal -
Escoura

EscouÍa - llha
Cima - Pintos 1900m

3,6ha

í,3ha

1,8ha

1,5ha

1 ,2ha

0,9ha

3,8ha

1900m 3,8ha
Estevães -

Charneca do
Leiroso

Esteváes - 1200m

- Vale Conteiro

800m

'r700m

1200m

1700m

3,6h a

2,8ha

2ha

1,6ha

3,4ha

2,4ha

Pombal

Agudos.- lc2 l3som 2,7ha

Área Serviço 1500m 3ha

1 100m 2,2ha

1 100m 2,2ha
Redinha

Mata Mourisca -

'r 000m

2Aha

17 ,7

Travessa

1800m

650m

900m

UFGIMM
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h

Espinheiras
(GtM6)

Biqueiras - Vale
das Moitas 1500m 3ha

(GrM7)

UFSSA

Santiais - Limite
Freguesia Vila 650m 1,3ha

Câ (SSAí )

W
Cemitério

AlbeÍgaria dos
Doze - 1200m

Muzeleira
2,4ha

(ssA3)

"'"i?"1Tí'nno uoo, ',,un"

t'%ai$'"'" "o' '''un"

c,":113rcià1- zso, o,sr'"

s8IâÍ:B,sSl?i zoo, r,+r.'"

:ifl:,:13SX11 12oom 2,4ha

't2,7

Vêrmoil

Rua da Areia
Gorda - Limite. ó5Um
oe Freguêsra

ryMí)

1,7ha

19,2

Rua da Fonte -
Ranha de Baixo 250m 0,5ha

^rltr\
Rua dos

Pedrosos.-.Rua 
1l oom

HOsplar 0as
2,2ha

Gafas (VU3)
Rua St. António -

Casal Lucas ô00m 1 ,2ha
(vil4)

Rua das
Fontainhas 300m 0,6ha

Mrls)

2,6ha

Rua das

_Fontainhas - l3oom
HUa OOS t OçOS

ruMÂ\

9?Tjj:,tfffi ,,00. *"
c"n"Jilri?livmal rooo' g'zt'"

Rua da Fonte -
Rua da I 100m 2.2ha

Esoeranca (VM9)

Vila Cá

Fontinha - Limite
Freguesia 700m 1,4ha

UFSSA (VLí )
Pipa - Viuveiro 12OOm Z,4ha 18,8

il,lfi,r[31t" 15oom 3ha



Vale Bom

2400m 4,8 ha

'r 050m 2,1fia

1,6ha

1 ,1ha

Morto
800m 1 ,6ha

Água - Vale Bom 400m 0,8h a

800m

Anexa-se cartografia de apoio à intervenção.

550m




