
MUNICIPIO DE POMBAL

2' MoDrFrcaÇÃo Do coNTRATo rNTERÀDMrNrsTRATrvo

Considemndo que, nos teÍÍnos do Conrato Intetadministrativo celebtado errt 22 de

iunho de 2016, se encontra prevista a possibüdade de ptoceder à modiÊcaçào do mesmo,

"(...) por acordo ent ? as partes, sempn qze se uriJiqu q* as ciransÍâncias em qn as mesmas Jindaram

0§ hwos em qre operaia a delegaçào de nmpeÍêrias tenbam sofido tna alteração anotmal e inpndsí

ue/, e desde qw a exigência das obigações por i asmmidas afete grauemenle os prinapios da pmsseclç:ão do

inlenae público, da conÍinridade da pnstação do se»iço públio, e da necesida& e s/iriência dos nur-

sos." 1qS. ,-' t da Cl*uth 18' do Coútuto lntetudn inirrtutiuo);

Considetando que é intenção do Município de Pombal reduzir a carga de combus-

tível, de acordo com as orientações esttatégicas do Instituto Nacional de Conservação da

Natureza e Florestas;

Considerando que, em momento ultedor à celebtação do aludido Conüâto Inte-

tadministrativo, e à semelhança do que sucedeta no âno transâto, veio a verificar-se que as

áreas cuja gestào de combustível foi inicialmente definida, não corespondem às necessida-

des enüetanto patenteâdâs;

Considerando que, apesaÍ das partes terem congregado esfotços no sentido de exe-

cutar a gestão de combustível nas áreas prioritá'ias, afigura-se necessário estender o âmbito

de atuação â ouEâs iguâLnente carenciadas de manutenção;

Considerando que o escopo subjacente à delega$o é, nos termos da lei, o de garan-

ú o nào âumento da despesa, o aumento da eficiência da gestão dos recursos, bcm como

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

rucionzhzaçào de recutsos disponíveis (y'., tr." ) do atigt tr5" do citâdo diploma legal e pteâmbulo do

Demlo-l-ci a." 8 ) / 2011, de 2) de aaio, qu.e introduziu as mais tecentes alterações ao Decnto- L-ci n.' 1 21/ 2006, tte

28 dejuabo);
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Considerando ainda que a modificação do Contato Intetadministrativo oportuna-

mente celebrado gzrartirâ a continúdade de prestação do serviço púbLico de qualidade,

com a rentabilização de recursos humanos e materiais, decorendo dessa alteração um mero

a)uste dos recuÍsos financeiros prer.iamente associados, sem ptejúzo do compromisso glo-

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

dc Âtividades Municipais;

Enre:

A C/LMAR/I MUNICII,AL DE P)MBAI. na qualidade de órgão execudvo do

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

no Largo do Cardal 3100-,t40 Pombal, com o endereço eletorico geral@an-ponbal.pt, orz

reptesentada pelo Senhot Presidente, Dr. Diogo Âlves Mateus, no uso das competências

previstas nas alíneas a) e ) do n.o I e ra alínea fl do n." 2 do anigo )5." do Anexo I dz bi n."

75/ 2013, de 12 de setenbm de ora em diante designada âpenâs por Primeira Outorgante, e

A JUNTA DE ];RECUESIA DE MEINNIIA.Í, Pessoa Coletiva de Direito

Público número 5O8 316 251, com sede na Rua do Posto Médico, 1105-263, Meirinhas,

endereço eletonico jfneiinhat@gnail.com, tTeste ato representâdâ pelo Senhor Ptesidente

NÍanuel VirgíIio Gaspar Lopes, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n." 1

do artigo 18." da Anexo I da l-.ei n," 75/201), fu 12 de selembm, de ora em diante designada

apenas por Segunda Outorgante

- 
é rcordada a modificação do contrato interadministrativo celebrado em 22 de

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

Obieto

Â modificação que se pretende operâr tem por objeto a alteraçào do Anexo I do

Conúato Interadministtativo celebrado em em 22 de junho de 2016, que foi alvo de modi-

Frcaçào em 23 de junho de 2017, devendo aquele considctar-se integralmente substituído

pelo Anexo I ao presente instrumento.

Cláusula 2.'

Vigêacia

O período de vigência da modificação coincide

radministrativo a que se alude no artigo anterior.

com a duração do contrato inte-

CLiusula 3."

Fotaa

Â ptesente modificaçào reveste â forma escrita, conforme definido rut n." 2 da C/áa-

sula 18" do ContÍato Intetadministativo celebrado em22 d,e junho de 2016.

Cláusula 4.'

Pubücidade

Â modificação do CoÍrtrâto Interadministatir.o setá alocada no portal do NÍunici

pio de Pombal (q,'rvrv.cm.pombal.pt).

Cláusula 5.'

Entade em vigor
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Â presente modificação enúa em vigor após a respetiva aptovação por parte dos

ótgàos Assembleia de Fteguesia e Âssembleia Municipal.

Pombal, 16 de maio de 2018

Pela Primeira Outorgânte,

na qrulidadz dc Pntidcate da Cânara M ziítpal de Ponba|

Lopes, na qaaldade de Pntidettle da Juala de Fngetia de Meiiúat)

()io,go Alw

Pela Segunda
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Anexo I

Vias objeto de intervenção
(Cláu5ula 3.')



O presente conúato tem por objeto a çstào do combustível na rede viáda numa

faixa lateral de terreno confinante com a rede vüda de largura nâo inferior a 10 metros.

Â gestão de combustível a que se reporta o paágrafo anterior deverá tet lugar até

ao dia 31 maio.

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

intervenção com o tespecdvo cumPrimento e álea pot cada freguesia.

Freguesia
Nom€Redo cumprlmênto mte*icao ^.,..]i "l

Almagreira

o'1'"ni:'liliT*" "oo' "n'
âjT3fl"?Xir-, rzoo, g,an"

Carrascos -
Pingarelhos 1200m 2,4ha

(AL3)M
'"[iioâ13í- ,,00, o,rn"

Pirf;:ei,iu"e#fAi6, soom 1'6ha

?'if.?ilt",; ,,00, ,,,n"

S. Joáo da

^ 
Rib:iJa -. gsom 1,7ha

Gregônos 0e
Cima (AL8)

1 8,9

Abiul

"''nç,it",lo''' ,zoo, o,on"

Cancelinha -
Ribeiro Gaitêiro 2000m 4na

íAB2)

"ll3ii"'[["1' ''oo' ''un" 18'4

Ramalhais Baixo

- Vale do Milho 1200m 2,4ha
íA84)

,"3;il"J'ior, 25oom

Carnide

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

Picotos -
Carnide de Cima 2200m 4,4ha

(cll2) , 13,5
Vale do Freixo -
Cabeça Gorda 250m 0,5ha

ÍcN3)
Cabeça Gorda -

Martim Godim ô00m I ,2ha
(CN.l)



v
Outeirada (CN5) 400m 0
Alto dos Mendes

- Camide do 1500m 3ha
Meio (CN6)

Vale do Freixo -
Rua da Areia 700m í,4ha
Gorda (CN7)

Carriço

"''Eo-*11,' '''oo' t'un"

Lagoa do Boi -Silveirinha í200m 2,4ha
Pequena (CAR2)
Matos do Caniço 9,6

- Casas Brances 800m 1,ôha
(cAR3)

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

(cAR4)

Louriçal

Foitos- Tomeira 3OOOm 6ha

M"t". d" V,l'. -
casais do Porto 1600m 3,2na

(LR2) 
14.0

Casars doPorto IOOOm 2ha

Castelhanas -
Casal do QueÍo 1400m 2,8ha

(LR4)

Meirinhas

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

(MR1)

W
Parque

Merendas - í000m zha
Palâo (MR3)

il3,.Y?tJãi, rooo' zn"

TÍansportes
Pombalense - 1350m

ternnnâ
Long.srle_lMBg _

MeiÍinhas de
Baixo - Rua de

St. António ó5um

2,7ha

1 ,7ha

13,4

(mR6)
Rua do Casal

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

(ÍurR7)

0,8ha

Pelariga

Salgueiro -
Chameca da 1050m 2,1ha

Redinha (PLí)
Salgueiro - í 5
Capela do 900m 1,8ha

Salgueiro - Água 85Om 1 ,71,a

1,



Salgueiro - 1800m
Matosos

Fontinha -
Machada

600m

Rua de Pombal -
EScoUTA (GIMí )

- llha de
Cima - Pintos '1900m

Estevães -
Charneca do 1900m

Leiroso
Estevães - 1200m

- Vale Conteiro

1,3ha

1,8ha

1,sha

1 ,21'a

0,9ha

3,8ha

3,8ha

Pombal

Agud_os- lC2 13SOm z,7ha

Area Serviço 1500m 3ha

Jagardo -
Pousadas '1950m 3,9ha

Redinha

Mata Mourisca -

1000m

2Aha

''"'"ir-"'i\""'"" 18oo' 3'6h"

fÍilX1?lâ; raoo, z,an"

Monte da
Cavadinha - 1000m 2ha

Crêspos (PB3)
Mendes - Alto
dos Mendes 800m 'l ,6ha

(PB4) 19,2

Goveno Vinagres

vale õubas 17oom 3'4ha

íP85)
t"t"'1;"táIo""t 

''oo' ''on"
Catela -

CaNalhais de 1700m 3,4ha
Cima (PB7)

UFGIMM



ryUEspinheiras
(GrM6)

Biqueiras - Vale
das Moitas 1500m 3ha

(GrM7)

UFSSA

Santiais - Limite
Freguesia Vila 650m 1,3ha

cá (ssAl)
Mendrica (SSA2) 800m 1 ,6ha

CemitéÍio
Albergaria dos

Doze - í200m
MurzeleiÍa

2,4ha

(ssA3)

"'"j?r;3{'nno roo, ,,un"

t'%ilü'''' 
'uo' ','tn"

""ri31i33fl1- ,uo, o,'n"
s3XâÍ3 B,§Jl?i zoo, ,,an"

Sene de Bonhe
Pinhete (ssA8) 'lzuum 2Aha

12,7

Vermoil

Rua da AÍeia
Gorda - Limite. ó5Um
0e Freguesra

(vM1)
Rua da Fonle -
Ranha de Baixo 250m 0,5ha

ruur\
Rua dos

P?9I9:9:,--ry" l1oom z,2ha
HOSp[al 0as
GaÍas (VU3)

Rua St. António -
Casal Lucas 600m 1 ,2ha

M[4)
Rua das

Fontainhas 300m 0.6ha
(vrs)

2,6ha

1 ,7ha

'19,2

Rua das

-',?111L""?;" l3oom

ut6)
!Ê;lj:,?fffi ,uoo, u*

c"n"l8i?l rvilar rooo' g,zn"

Rua da Fonte -
Rua da I í 00m 2,21Ê

EsperanÇa (V 9)

Vila Cá

Fonlinha - Limite
Freguesia 700m 1,4ha

UFSSA (VL1)
t'o",rll'i'"''o ,roo, ,,0n" 18'8

t",[T,5*[!it" lsoom 3ha



800m

Água - Vale Bom 400m

2400m 4,8 ha

1050m 2.1|'a

1,6ha

0,8h a

800m 1 ,6ha

550m 1 ,1ha

Ànexa-se cartografia de apoio à intervenção.




