
MUNICIPIO DE POMBAL

2' MoDrFrcAÇÃo Do coNTRÁTo TNTERADMTNTSTRATTVo

Considerando que, nos temos do CoÍrtrato Interadministrativo celebrado em 22 de

junho de 2016, se encontra prevista a possibilidade de ptoceder à modificaçào do mesmo,

"(.. .) por amrdo enhe dr parte§, senprc qu se uifqte que as cirrunstánrias em que as metmas findaram

o: Íemos en qtte oPeroria a delegação dt competêndas tenham soJido ma aheração anormal e inpnüsí

rcl, e desde que a eigênda dzs obigaçãx por si asvnidat aJàíe groaefiente 0s pincípils dd pmrsec ú0 do

intensse públio, da continuidade da pnstação do *niço p blio, e da necessidade e s/idênria dos recar-

sos. " 16. o.' t da Cü ld Í 8" do C\hílato lhtetudrrinirírali,.,o)i

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

tível, de acotdo com as otientaçôes estratégicas do Instituto Nacional de Consen ação da

Natureza e Florestas;

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

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

áreas cuja gestão de combustivel foi inicialmente definida, nào coffespondem às necessida-

des entretanto patenteadas;

Considetando que, âpesâr das partes terem congregado esforços no sentido de exe-

cutar a gestão de combustível nas áreas prioritárias, afi.guta-se necessário estender o âmbito

de atuação a outras igualmente carenciadas de manutenção;

Considerando que o escopo subjacente à delegação é, nos termos da [ei, o de garan-

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

os ganhos de efrcáca, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populaçôcs e a

ractonalizaçào de recutsos disponíveis (qll n." ) do artigo t 15" do citado diploma legal e preâmbulo do

Demto-lti n." 8J/20/1, de 2J de naio, que introduziu as mais recentes alterações ao Decnlo I:i n." 121/2006, de

28 dejanbo);

v
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MUNICIPIO DE POMBAI

Considerando ainda que a modificação do Contrato Interadminisüativo opoÍtuna-

mente celebrâdo gaÍ ntÍâ â contiÍlüdade de prestação do serviço púbüco de qualidade,

com a rentabilizaçâo de recursos humanos e matetiais, decorrendo dessa alteração um mero

ajuste dos Íecursos frnanceiros pteviamente associados, sem ptejúzo do compromisso glo-

bal da despesa âfeta ao proieto de ação e correspondente obietivo teferenciados no Plano

de Âtividades NÍunicipais;

Entre:

A C4MARA MUNICIPÀL DE POMBAI. na quaüdade de órgão execurivo do

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

no Largo do Cardal, 3100-440 Pombal, com o endereço eletrórico gera/@a*ponbal.pt, on

representada pelo Senhor Ptesidente, Dr. Diogo Álves Mateus, no uso das competênciâs

previstas nas alíneas a) e r) do n.' I e rra. alínea ) do n.' 2 do atigo 35.'do Anexo I da l_à n."

75/ 2013, de 12 de sennbm de ora em diante designada apenas por Primeira Outotgante, e

A JUNTA DE I.REGUESLA DE I)OMBÁL- Pessoa Coletiva de Direito Público

número 50ó 942 643, com sede na P:.aça Faria Gama, 3100-471, Pombal, endereço eletró-

ntco pnsidtnt@firyuesia-pombal,pt, neste ato representada pelo Senhor Presidente Pedro Ale-

xandre À. Faustino Pimpão dos Santos, no uso das competências ptevistas nas alíneas a) eg)

d<t n.' I do aríigo 1 8.' do Anexo I da I:i n." 75 / 201 ), dt 12 de setenbm, de ora em diante desig-

nada apenas por Segunda Outorgante

...._ é acordada a modificação do contrato interadminisrativo celebtado em 22 de

junho de 2016, que se regerá pelas cláusulas seguintes;



MUNICÍPIO DE POMBAL

Cliusula 1.'

Obicto

A modiÊcaçào que se pretende operâr tem pot objeto a a,ltetzção do Anexo I do

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

ficação em 23 de junho de 2017, devendo aquele considerat-se integralmente substituído

pelo Anexo I ao presente insmrmento.

Cláusula 2."

Vi§ocia

O período de vigência da modificaçào coincide com a dutaçào do conúato inte-

radministrativo a que se alude no anigo anterior.

Cláusula 3."

Fomu

À presente modificação reveste a forma escrita, conforme deFrnido to rt." 2 da Clár

s a 18'do Conúato Interadministratir.o celebrado em 22 de junho de 2016.

Cliusula 4."

Publicidade

Â modificação do Contrato Interadministatir-o será alocada no portal do N{unicí-

oio de Pombal írr.urr .cm-oombal.ot).

Cláusula 5."

Eattada em uigor

v
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MUNICIPIO DE POMBAL

Â presente modificação entra em vigoÍ após â respetivâ apÍovação por pârte dos

órgãos Âssembleia de Freguesia e Assembleia Municipal.

Pombal, 16 de maio de 2018

Pela Primeira ()utorgante,

(Diogo Alret Pretidete da Câmara Mtricipal dc Ponbal)

Pela Scgunda

(Pedn Alexa re Á. FaatÍino Pinpão dot Santo; na qzalidade de Pnsidenk da Jmía de Fngtetia de Ponbal)



r\,

Anexo I

Vias objeto de intervenção
(Cláusula 3.e)



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

faixa lateral de terreno confrnante com a rede üária de largura não inferior a 10 meúos.

Â gestào de combusúvel â que se reporta o parâgrafo anterior deverá ter lugar até

ao dia 31 maio.

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

intervenção com o respectivo cumpdmento e área por cada freguesia.

Freguesia Nome Rede Cumorimento Área Total
viária (m) rnrervençao (ha)

Almagreira

ArlXg,l:ilXlllit" zzoo," z,zn"

flTãflJ?Xi.-, ,roo, ,,0n"

Caffascos -
Pingarelhos 1200m 2,4ha

/Àt 1\

'I"nT?[li; ,,00, ,,n,

"1'"oox1xlãí 
- '''oo'n o,'n"

Pirfi:ieriunet#fAl6) soom 1'ôha

?'if?if.?i ,,00, ,,,n,
S. Joâo da

^Il1"lf^-"^ Bsom 1,7ha
§Íegonos oe
Cima (AL8)

1 8.9

Abiul

r,,n?là;i',,' ,rro, o,on"

Cancelinha -
Ribeiro Gaiteiro 2000m 4ha

(AB2)

,JJãif[[r;, ,roo, , un" 18,4

Ramalhais Baixo

- Vale do Milho 1200m 2Aha
(A84)

r":fit"?'lÃu, 25oom sha

Carnide

Vale Salgueiro -
Matos da Ranha

(cNí )
Picotos -

Carnide de Cima
(cN2)

Valê do Freixo -
Cabeça Gorda

(cN3)
Cabeça Gorda -

Martim Godim
(cN4)

1 100m 2,2ha

2200m 4,4ha

13,5

250m 0,5ha

1 ,2ha



_uOuteirada (CN5) 400m 0,8ha
Alto dos Mendes

- Carnide do 1500m 3ha
Meio (CN6)

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

Carriço

"'"11'o-Jf"'' ,,noo,.n t,un"

Lagoa do Boi -
Silveirinha 1200m 2,4ha

Pequena (CAR2)
Matos do Carriço 9,6

- Casas Brancas 800m í,6ha
(cAR3)

Antóês - Rua dê
S. Lourenço 900m 1,8ha

(cAR4)

Louriçal

Foitos - Tomeira 3000m 6ha

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

(LR2) 
u.o

""*li$:i"n" looom 2ha

Castelha"as -
Casal do Oueüo í400m 2,8ha

(LR4)

Meirinhas

Rua do Paláo -
Limite Freguesia 900m 18ha

(MRí)

W
PaÍque

MeÍendas - 1000m 2ha
Paláo (MR3)

iX3,XX?uoâi, 'ooo' '''"
Transportes

Pombalênsê - 135Umterflnne
Longuinha (MR5)

Meirinhas de
Baixo - Rua de

St António ó5um

1MRâ)

Rua do Casal
d'Além -

Travessa do 400m
Casal d'Além

(MR7)

0,8ha

2.7ha

1 ,7ha

13,4

Pelariga

oarguslle -
Charneca da 1050m 2,1ha

Redinha (PLí)
Salgueiro - 15
Capela do 900m j,gha

Saloueiro íPL2)
Salgueiro - Agua 850m 1]ha



Travessa (PL3)

Campo Futebol
Pelariga - lC2

Escoura - llha de
Cima - Pintos

Esteváes -
Charneca do

1800m 3,6ha

1,3ha

1,8ha

750m 1,5ha

1 ,2ha

0,9h4

'1900m 3,8ha

1900m 3,8ha

lua de F

Escoura

17,7
Leiroso

Estevães - 1200m

Casalinho da

- Vale Conteiro

Pombal

í 800m

1400m

1000m

800m

1700m

í,6ha

3,4ha

2,4ha

3,4ha

Redinha

Carramanha -
Área Serviço 15OOm 3ha

Jagardo -
Pousadas '1950m 3,9ha

Mata Mourisca -

1000m

2Aha

600m



Espinheiras
(GrM6)

lueiras - Vale
das Moitas 1500m 3ha

(GrM7)

UFSSA

Santiais - Limite
Freguesia Vila 650m 1,3ha

cã (ssA1)
@

Cemitério
Albergaria dos

Doze - 1200m
Murzelêira

2,4ha

2.4ha

(ssA3)

"'"j?..tf,í'nno uoo, ',,un"

''"8ai$'''" ,uo, ',,rn,

"Êiil13§;à;- ,uo, o,un"

Serra de Bonha -
êàr-a'iá t§sÀil zoo' I rna

Senâ de Bonhâ
Pinhete (SSAB) lzuum

12,7

VeÍmoil

0,5ha

1 .2ha

0,6ha

Rua da Arêia
Gf 

'9: 
--lT,'§ Bsom 1,7ha

oe Freguesra
Ívlr.í \

Rua da Fonte -
Ranha de Baixo 250m

/VM'\
Rua dos

P?9I9:9:,--l-* l1oom zzha
HOSplar oas
Gafas (vM3)

Rua St. António -
Casal Lucas 600m

(vM4)
Rua das

Fontainhas 300m
(vM5)

Rua das

-t:IllB"r;" 13oom 2,oha

(vm6)

9?""X"t,o,ítffi **, sha

canali:ri:livua) 16oom 3'2ha

rlua Oa ronte -
Rua da 1 100m 2,2ha

Esperança (VMg)

19.2

Vila Cá

Fontinha - Limite
Freguesia 700m 1,4ha

UFSSA (VL1)t''"úIl'i'"''o ,roo,n 2.4ha í8,8

t1il5r[31," ,uro,,, *

*\'



câ-

Vale Bom

2400m

'r 050m

800m

4 tha

2,1ha

1,6ha

0,8ha

1,6ha

1,1ha

800m

Água - Vale Bom 400m

Fontinha

Cemitério 550m

Ànexa-se cârtogrâfia de apoio à intervençào.




