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Considetando que, nos temos do Contaâto Intetadministrativo celebtado em 22 de

junho de 2016, se enconra ptevista a possibilidade de procedet à modificação do mesmo,

"(. . .) por anrdo entn as parlei, ierzPr? qle se wifqrc qrc as cimtn ândas em que as mesmas -fiindaram

o! lervlos er q e oPeraia a dtlegação & nnpetêat:iat Íenbam rcJido ma alkraçào anomtal e imprcisí

rr/, e dtsde que a eigência das obigações por i assrnidas afete gra*mente os pinúpios da pnxa4:ão do

inknsse públin, da c.ontinuidade da pnstação do x»iço público, e da nussidade e su.fr,iênda dos ncur-

sos. " 1q| o." t da Clâusla 1 8" do Contrato kteradniaistratiw);

Considetando que é intenção do Município de Pombal teduzir a carga de combus

tível, de acotdo com as orientações esttatégicas do Instituto Nacional de Conservaçào da

Natureza e Florestas;

Considerando que, em momento ultedor à celebraçào do aludido ContÍato Inte-

administrativo, e à semelhança do que sucedeta no aflo trânsâto, r'eio a verificat-se que as

âteas cuir gestão de combustível foi rnicialmente de6nida, não correspondem às necessida-

des entÍetânto pâtenteadâs;

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

cutâr a gestão de combustível nas áteas prioriúús, afigura-se necessário estender o âmbito

de atuação a outtas igualmente cârenciâdâs de manutençâo;

Considerando que o escopo subiacente à delegação é, nos termos da lei, o de gatan-

ú o não âumento da despesa, o aumento da eficiência da gestão dos recursos, bem como

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

tzcionalizaçào de recursos disponíveis (q[ n' ) do anigo I I 5' do citado diploma legal e preâmbulo do

Dento-Izi a.' 8)/ 2014, de 2i de naio, que introduziu as mais recentes alterações aa D*nto- I i a," I 21/ 20o6, de

28 dc jmho);
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Considetando ainda que a modificação do Contato Interadministativo oportuna-

mentc celebrado garantiâ a continuidade de ptestação do serviço púbüco de qualidade,

com a rentabilização de rccursos humanos e materiais, decorrendo dessa altcração rün meÍo

ajuste dos reculsos ânanceiros pteviâmente associados, sem pteiúzo do compromisso glo-

bal da despesa afeta ao projcto de açào e correspondeÍrte obietivo referenciados no Plano

dc Âtiridades Ntunicipais;

EntÍe:

A C,Ílvl-AkA MLINICI l'}ÁL DE POMBÁI. na qualidade de órgão executivo do

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

no l-argo do Cardal, 3100-440 Pombal, com o endereço eletrôntco gera/@L7t?ombal.pl, oÍa

tepresentada pelo Senhor Presidente, Dr. Diogo Àlves N{ateus, no uso das competências

previstas nas alíneas a)e )do n.o 1er' alínea J) do *" 2 do artigo 15." do Anexo I dz l-.ei n."

7 5 / 2013, de l2 dt seÍenbn de ora em diante designada apenas por PrimeiÍa Outorgânte, e

A IUNTA DE FfuEGUESLA DE PEL,LNGA, Pessoa Coletiva de Direito Públi

co número 507 150 163, com sede na Rua das Escolas, n." 1,3105-291, Pelariga, endereço

eletóntco Jrugueia.pe laiga@yail.nn, neste ato representada pelo Senhor Presidente Nelson

da Silva Peteira, no uso das competências pteústas rras alíneas a) e g) do n." I do artigo 18-" do

Ánexo I da lti n." 75 / 201 ,, de 12 de se*nbm, de om em diante designada âpenâs poÍ Segunda

Outotgante

...._ é acotdada a modificaçào do conüâto interadministativo celebmdo em 22 de

iunho de 2016, que se regerá pelas cláusulas seguintes:
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Clíusula 1.'

Obieto

À modificaçào que se pretende operar tem pot objeto z, a.lterz,çào do Anexo I <J,o

Contrato Intetadministrativo celebrado em etn 22 de iunho de 2076, que foi alvo de modi-

ficação em 23 de junho de 2017, devendo aquele considerar-se integralmente subsntuído

pelo Anexo I ao presente instrumento.

Cláusula 2."

Vi§acia

O período de vigência da modi6caçào coincide

radministtativo a que se alude no anigo anterior.

com a duracão do contrato intc

ü

Clíusula 3.'

Forrrra

Â presente modificação reveste a forma escrita, conforme definido no r" 2 da Clá*

t a 1 8' do Contrâto Interadministrativo celebrado em 22 de iunho de 2076-

CLíusula 4."

Publicidadc

A modificação do Contrato Interadministmtivo setá alocada no portal do Munici

oio de Pombal ís..çrv.cm-nombal.ot).

CLíusula 5.'

Eatada em uigor



MUNICiPIO DE POMBAL

Â presente modifrcação entÍa em vigor após a respetiva aprovação por parte dos

órgãos Âssembleia de Freguesia e Âssemblcia N{unicipal.

Pombal, 16 de maio de 2018

Pela Pnmeira Outorgante,

de Presidente da Càmara Mtniihal de Ponhal)

§elton da Siha Penira, na qaalidade de Pnsidene da Jmta de Fngtuia de PelangQ

,t,7u
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Anexo I
Vias objeto de intervençâo

(Cláusula 3.a)



O preserte contÍato tem por objeto a gestào do combustível fla rede viáriâ numa

faixa lateral de teffeno confinante com a rede viária de latgura nào infedor a 10 metros.

À gestào de combustível â que se reporta o parágrafo anterior deverá ter lugar até

ao dia 31 maio.

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

inten enção com o respectivo cumprimento e área por cada freguesia.

Freguesia Nome Rede CumDrimento Area - Área Totâl
viáÍia (m) lnreryenÇao (ha)

Almagreira

o'T,Xni:'iXi'il*" ,,00, , rn"

âjHff?Xlr-, rzoo, 3,4h4

Carrascos -
Pingarelhos 1200m 2,4ha

(AL3)

'I"nT?Ili,- "oo,n '''n"
t1'"or'oo,xl;í - "oo,n '''n"

''#!fli""#,"oi', 
uoo' 1'6ha

?!li'if.?t ,,00, ,,,n"
S. João da

^I'*ll-^ Bsom 1,7haureqonos oe
Cima (ALB)

1 8,9

Abiul

t''no,i"rio'u' ,roo, o,on"

Cancelinha -
Ribeiro Gaiteiro 2000m 4ha

íAB2\

lJãiif,lrr., "oo' ''un" 1a,4

Ramalhais Baixo
- Vale do Milho 1200m 2,4ha

í À Eltr

,"33i!1'?o"" 25oom 5ha

Carnide

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

/Í:Ní \
Picotos -

Carnide de Cima 2200m 4,4ha
(cN2)

vale do Freixo - 13'5

Cabeça Gorda 250m 0,5ha
(cNs)

Cabeça Gorda -
Martim Godim 600m 1 .2ha

UN4



Outeirada (CNs) 400m 0,8ha
Alto dôs Mendes

- Carnide do 1500m 3ha
Meio (CNO)

Vale do Freixo -
Rua da Areia 700m 1,4ha
Gorda (CN7)

Carriço

"'"11'o-Jf"'' ',oo' .,un"

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

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

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

(cAR4)

Louriçal

Foitos - Torneira 3OOOm 6ha

Matos da Vil'a -
Casais do Porto 1600m 3,2ha

(LR2) 
M.o

"*'iiÊ:i"n" looom zha

Castelhanas -
Casal do Queiio 1400m 2,8ha

(LR4)

Meirinhas

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

(MRí)

Parque
Merendas - 1000m 2ha

Paláo (MR3)

§x:,I3?,Íâ:, rooo, zr.,"

Transportes
PoT!:F§e - i35om 2,7ha

terTrnna
Longuinha (MR5)

Meirinhas de

"tlo-^[l?"* Bsom

13.4

1 ,7ha

(illR6)
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 1,8ha

ialoueiro (PL2)
Salqueiro - Aqua 850m 'l ,7ha



1800m

Fontinha -

Machada
Futebol

Pelariga - lC2

Zona lndustrial

Meires - Bonitos

Escoura - llha de
Cima - Pintos 1900m

1900m
Leiroso

Estevães - 1200m

- Vale Conteiro

Esteváes -
Charneca do

3,6ha

't,3ha

1,8ha

1,sha

't ,2ha

0,9ha

3,8ha

3,8ha
17 ,7

Pombal

'1800m

1400m

'1000m

800m

í700m

1200m

í700m

Rêdinha

Agudos,,- lc2 1350m 2,7ha

Carramanha -
Área Serviço 1500m 3ha

Jagardo -Pousadas 1950m 3,9ha

Mata Mouíisca -

'r 000m

2,4ha

UFG IMM



IEspinheiras
(GrM6)

Biqueiras - Vale
das Moitas '1500m 3ha

(GlM7)

UFSSA

Santiais - Limite
Freguesia Vila 650m 1,3hâ

cã (ssAl)
W

Cemitério
Albergaria dos

Ooze - 1200m
Murzeleira

2,4ha

(ssA3)
t'"j?..tf,í'nno roo, 1,6haw
cãi3113ffà1- zso," o,sr'"

tl'âi3üJl?i zoo,, ,,+r,"

BiJ[X,:i§SlB 12oom z,4ha

12,7

Vermorl

Rua da Areia
Gorda - Limite. õ5Um
0e hÍeguesra

ruMí\
Rua da Fonte -
Rânha de Baixo 250m

ívlrr\
Rua dos

Pedrosos.-.Rua 
11OOm

Flosplal 0as
Gafas (V 3)

Rua St. António -
Casal Lucas 600m

ruM'\

1 ,7ha

0,5ha

2,zha

1 ,2ha

0,6ha

2,6ha

19,2
Rua das

Fontainhas 300m
(vMs)

Rue des

_Fontainhas - l3OOm
KUa OOS },OçOS

(vM6)
Casâl da Ordem-Ê;;;rivil;i 25oom sha

c"n"Ji"qi?jivilrst rooo' s,zn"

Rua da Fonte -
Rua da 1 100m 2,2ha

Esoeranca (VM9)

Vila Cá

Fontinha - Limite
Freguesia 700m 1,4áa

UFSSA (VL1)
t'o',rllti'"'to ',roo,n ,,0n" í 8'8

t",iXXjú[!l'" ísoom 3ha



240om

1050m

800m

Água - Vale Bom 400m

4,8hâ

2,1ha

1.6ha

0,8ha

't ,6ha

1,1ha

800m

550m

-r\nexa-se cartografia de apoio à inten'enção.




