
MUNICÍPIO DE POMBAI

2 " MoDrFrcaÇ,ío Do cot\rrRÀTo rNTERÁDMrNrsrRATrvo

Considerando que, nos termos do Contrâto Intetadministrativo celebrado em22 dc

junho de 2016, se enconta ptevista a possibiüdade de ptocedet à modificaçào do mesmo,

"(. . .) por acordo enÍrz ar Paltes, senpn qae u urifqae qte as cinunsttincias em que at mesmas J ndaram

o: termos em qru operaia a delegação de mmpelênrias lenham solido ma ateraçào anonzal e inptúsí-

ue/, e desdt qrc a exigência das obigações por i asmnidas afeÍe grarer enle os Pinipils da prossecução do

inhnsse públio, da contintidade da pnstaçào do seruiço públio, e da necessidade e sufidênia dos nrur-

J1s." tí. ,t." 1 da Clfu* a 18' do Co*ruto lterudninitratin);

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

tÍvel, de acordo com as orientações estratégicas do Instituto Nacional de Consen'açào cla

Natureza e Florestas;

Considerando que, em momento ulterior à celebraçào do aludido Contrato Inte-

radministrativo, e à semelhança do que sucedera no ano tÍânsâto, veio a verificar-se que as

áteas cuia gestão de combusúvel foi rnicialmente definida, não cortespondem às necessida

des entretanto patenteadas;

Considetando que, âpesat das partes tetem congtegado esforços no sentido de exe-

cutat a gestão de combustivel nas áreas prioritárias, afi.gura-se necessário estender o âmbito

de atuaçào a outras igualmente catenciadas de manutençào;

Considerando que o escopo subjacente à delegação é, nos termos da lei, o de garan

ü o não âumeflto da despesa, o âumento da eficiência da çstão dos recursos, bem como

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

rzcionalizaçào de tecwsos disponiveis (y'. n-" ) do anigo 11 5' do citado diploma legal e preâmbulo do

Decftro-Ili ,1.'8J/2011, de 2) de »aio, que introduziu as mais receotes alterações aa DeLreto- lti n,' 121/2006, de

28 dtjrúo);
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Considerando ainda que a modi6cação do Contato Interadministrativo opoftuna-

mente celebrado garzr.tirá a continuidade de prestaçâo do serviço púbüco de qualidade,

com a rentabilizaçào de recursos humanos e materiais, decorendo dessa altetação um mero

ajuste dos recursos financeiros previamente associados, sem prejuízo do compromisso glo-

bal da despesa afetâ âo proieto de açào e comespondente objetivo referenciados no Plano

dc Âtividades NÍunicipais;

Enüe:

A C/íA,IÁRA MUNICI\ AL DE P)MBAL. na quaüdade de órgão executivo do

Município de Pombal, Pessoa Coletiva de Direito Público númeto 506 334 562, com sede

no Largo do Cardal, 3100-.+40 Pombal, com o endereço eletonico geral@cm-pombal.pt, ora

representâda pelo Senhor Presidente, Dr. Diogo Âlves Mateus, no uso das competênciâs

prcvistas nas alíneas a) e r) do n.o 1 e na alinea ) do n.'2 do anigo )5." do Anexo I da Lzi n.'

75/2013, de í 2 de setenbm de orâ em diante designada apenas por Pdmeira Outorgante, e

A JUNTA DE I;RECUESIA DE I-OUNÇ/U- Pessoa Coletiva de Direito Públi-

co número 507 355 946, com sede na Rua da Misedcórdia, n." 16,3105-165, Louriçal,

endereço eletrónico itfo@jf hunml.pt, neste ato ÍepÍesentâda pelo Senhor Presidente Pedro

José Manuel Pe&osa Marques, no uso das competênciâs previstas r,ts alíneas a) e g) do n.' 1

do arligo 18." do Ánexo I da L,ei n." 75/201), de 12 de setembm, de ora em diante designada

apenas pot Segunda Outorgante

...._ [ 2çe1d2d2 a modificaçào do coÍrtato interadminisüativo celebrado em 22 de

junho de 2016, que se regerá pelas cláusulas seguintes:



Mr.rNrcÍpro""."*"W 

VCláusula 1.'

Obleto

À modificação que se pretende opemr tem por objeto a alteração do Anexo I do

Contrâto Interadministrativo celebrado em em22 de junho de 2016, que foi ah'o de modi

ficação em 23 de junho de 2017, devendo aquele considerar-se integtalmente substituído

pelo Anexo I ao presente instrumento.

Cláusula 2."

Vigéacia

O período de vigência da modiFrcação coincide com a duração do conftâto intc-

radministradvo a que se alude no ardgo anterior.

Cliusula 3.'

Fottna

Â presente modificaçào reveste a forma escrita, conforme definido no n-" 2 da C/áu-

sala 1 8' do Contrato Interadministativo celebrado em 22 de junho de 201ó.

Cláusula 4.'

Publicidade

A modificação do Contrato Interadminisrativo setá alocada no portal do lMunicí

oio de Pombal ís,.u-u'.cm-nombal.nt).

Cláusula 5.'

Eottada em vigor
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Â presente modificação entra em vigor após a tespetiva aptovação pot parte dos

órgàos Âssembleia de Fteguesia e Assembleia Municipal.

Pombal, 16 de maio de 2018

Pela Primeira Outotgante,

(Diogo Altet dc Pmidentc da Câaara Mtdcipal & Ponbal)

Pela Segunda

(osé Maruel Pcdmv da Juta & Fngaeia de Loúçal)



Anexo I
Vias objeto de intervenção

(Cláusula 3.e)

WU



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

fai-xa lateral de terreno confinante com a rede viária de largura não inferior a 10 metros.

À çstào de combustível a que se reporta o parágrafo anterior deveá tei lugar até

ao dia 31 maio.

Em face do mencionando, na tabela abaixo, apresentam-se as vias alvo de

intervenção com o respectivo cumprimento e áreâ por cada freguesia.

Fr€guesia
Nome Rede cumorlmento Área Total

vlárla (m) lnErvençao (ha)

Almagreira

o'T,xni:'lxl:iT*" ,roo, , rn"

flT:fl"?[i,-, "oo' "n'
Carrascos -Pingarelhos 1200m 2Aha

/Àt'l\
tlnoT"rlli''- t'oo' 

'''n"B'É!ã1i[3í - z,oo, +,2t"

Pir[::l.i,"#("A16) soo' 1'6h"

?!f."iill?t ,,00. 
',,n"

S. Joâo da

- 
Ribeira -. 85Om

Gregonos 0e
Cima (AL8)

íe o

1 ,7ha

Abiul

,,,nç,i";io,r, ,roo, o,on"

Cancelinha -
Ribeiro Gaiteiro 2000m 4ha

íÀ82\

"JJiiif,lEr., 
rsoo, z or,, 18,4

Ramalhais Baixo

- Vale do Milho 1200m 2,4ha
(A84)

,,33i1"1'?oã" 25oom

Carnide

Vale Salgueiro -
Matos da Ranha 1 100m 2,2ha

(cN1)
Picotos -

Camide de Cima 2200m 4,4ha
(9i!2) , 13,5

Vale do Freixo -
Cabeça Gorda 250m 0,5ha

ícN3)
Cabeçe Gorda -
Martim Godim 600m 1 ,2ha

ícN4)



WUOuteirada (CN5 400m tha
Alto dos Mendes

- Carnide do 1500m 3ha
Meio (CN6)

Vale do Freixo -
Rua da Areia 700m 1,4ha
Gorda íCN7)

Carriço

"'"l1to-"1',n"'t t noo' 
'''n"

Lagoa do Boi -Silveirinha 1200m 2.4ha
Pequena (CAR2)
Matos do CarÍiço 9,6

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

Antôes - Rua de
S. Lourenço 900m í,8ha

(cAR4)

Lou riça I

Foitos- Tomeira 3OOOm 6ha

Matos da V,l'd -
casais do Porto 1600m 3,2ha

(LR2) 
14.0

""*li*:i"n" looom zha

C""t"lf'a"as -
Casal do Queijo '1400m 2,8ha

(LR4)

Meirinhas

Rua do Paláo -
Limite Freguêsia 900m 1,8ha

(rR1)
Palâo (URil) 1200m 2,4na

Parque
Merendas - 1000m 2ha

Palão (mR3)

jX3,.YXiJâi, rooo, zr'"

Transporles
Pombalense - 13SOmteÍnnna

Longuinha (mR5)
Meirinhas de

Baixo - Rua de
St. António óbum

2,7ha

1 ,7ha

13,4

(ÍurR6)

Rua do Casal
d'Além -

Travessa do 400m 0,8ha
Casal d'Além

(MR7)

Pelariga

Salgueiro -
Charneca da 1050m 2,1ha

Redinha (PLí)
Salgueiro - .l s
Capela do 900m 'Í ,8ha

ialoueiro (PL2)

Salgueiro - Água 85Om 1 ]ha



Travessa (PL3)
Salgueiro -

Matosos
Fontinha -

Campo Futebol
Pelarigâ - lC2

Meires - Bonitos

Rua de
Escoura

Escoura - llha de
Cima - Pintos

Estevães -
Charneca do

Leiroso

3,6ha

1,3ha

'r,8ha

1,5ha

600m 1 ,2ha

0,9ha

'1 900m 3,8ha

1900m

1200m 2Aha

Casalinho da

- Vale Conteiro

3,6ha

2,Bha

2ha

1 ,6ha

3,4ha

2,4ha

3,4ha

Pombal

CaÍamanha -
Área Serviço 'l 500m 3ha

Jagardo -
Pousadas 1950m 3,9ha

Redinha

ilata Mourisca -

1000m

1,8ha

17 ,7UFGIMM



e;Espinheiras
(GtM6)

lueiras - vale
das Moitas '1500m 3ha

(Gl 17)

UFSSA

Santiais - Limite
Freguesia Vila ô50m 1,3ha

cã (ssAí)
W

Cemitério
Albergaria dos

Doze- 1200m
MurzeleiÍa

2Aha

(ssA3)

"'%;i§'"'" "o,, '''un"

cÊ:113§i§- zso, o,sn"

s8lâÍ3B,§Jlil zoo, r,+n"

Bij;:,:i33x11 12oom

12,7

2,4ha

Vermoil

Rua da Areia
Gorda - Limite. õ5Um
0e Freguesra

ívlt{ r

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

MÚ2)
Rua dos

Pg9lg:9:,--l-* 11oom 2,2áa
HOSpnal oas
Gafas (V 3)

Rua St. Antônio -

1 ,7ha

19,2

2,6h a

Casal Lucas 600m 1 ,Zha
M{4)

Rua das
Fontainhas 300m o,ôha

M{5)
Rua das

_Fontainhas - 13oom
HUa OOS POçOS

Mí6)ffi
c"nrliSrílivusr rooo' :'zn"
Rua da Fonte -

Rua da 1 100m 2,2ha
EsperanÇa (vMg)

Vila Cá

1,4ha

z*" 18'8

3ha

Fontinha - Limite
Freguesia 700m

UFSSA (VL1)
r,r",rll,iu"',o ,roo,
."í11,5*[3i " 1soom



2400m

'1050m

do
800m

Agua - Vale Bom 400m

Cemitério

800m

550m

4,8ha

2,1ha

1,6ha

0,8ha

1,6ha

1,1ha
Fontinha

Ânexa-se cartograÊa de apoio à intervenção.




