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MUNICÍPIo DE PoMBAT !W írt/

2 " MoDrFrcAÇÃo Do cor{TRATo TNTERADMTNTSTRATTVo

Considerando que, nos termos do ContÍato Interadministrativo celebrado em22 de

junho de 2016, se encontrâ pteüstâ a possibiüdade de proceder à modificação do mesmo,

"(...) por anrdo entn dr parles, rem?ft q e se uifqm qu as ircunshinàas em qm as mesmas Jitndaran

os lermls er q* operaia a delegação de compelêtcias tenhan soJiido tma aheração anotmal e inpnúsí

w/, e fusfu que a e§gência dat obigaçõet por si assamidas afek grawmenk os pinÉpios da pmsseclção dt

inlensse público, da mntin dade da pnstação do se»ip público, e da necesidade e suJir.iêntia dos nutr-

sos. " 14 r" I da ClitL:rla I 8" do Contrato lnteradninilratiw);

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

tível, de acotdo com as orientações esttatég,icas do Instrtuto Nacional de Consen ação da

Natuteza e Florestas;

Considetando que, em momento ulterior à celebração do aludido ContÍâto Inte-

tadminisüativo, e à semelhança do que sucedera no âno ttansato, veio a verificar-se que as

áteas cuja gestão de combustível foi inicialmente definida, não correspondem às necessida-

des enüetanto pâtenteâdâs;

Considerando que, apesar das panes terem congÍegâdo esforços no sentido de exe-

cutd â gestâo de combustÍvel nas áteas prioriáús, afigura-se necessátio estender o âmbito

de atuação a outras igualmente catenciadas de manutenção;

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

ú o não âumento da despesa, o âumento da e6ciêncâ da gestào dos tecursos, bem como

os ganhos de eEcácia, a melhoria da quaüdade dos serviços prestados às populaçôes e a

raciorta.lizaçã.o de recursos dtsponíveis (ç[ a-' ) do attigo I 1 5' do citado diploma legal e preámbulo do

Demto-L,ei a.'83/2011, de 23 de naio, guc introduziu as mais receotes elterações a, Dneto Lzi r.' 121/2006, de

28 de juho);
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Considerando ainda que a modificação do Contrato Intetadminisrativo opottuna-

mente celebrado garantirá a continúdade de prestação do serviço público de quaüdade,

com a rentabilizâçào de rccursos humanos e materiais, decorendo dessa alteração um mero

ajuste dos recursos financeiros pÍeviâmente âssociâdos, sem prejuízo do compromisso glo-

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

de Atividades Municipais;

Enüe:

A C-/ÍÀ,L4R,1 MUNICIP,IL DE POMB/lL- na qualidade de órgào executivo do

N{unicípio de Pombal, Pessoa Coletiva de Direito PúbLico número 506 334 562, com sede

no Largo do Cardal, 3100-440 Pombal, com o endereço eletolrco gera@on-portbal.pt, on

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

previstas nas alineas a) e ) do n.o 1 e rtz alínea ) do n." 2 do artigo 35." do Ánexo I dabi n."

75 / 201 3, de 12 de setenbm de ota em diante designada apenas por Primeira Outotgante, e

A JUNTA DE \-REGUESIA DE fuEDINHÁ, Pessoa Coletiva de Direito Público

número 507 608 372, com sede ta Praça Engenheiro Guilherme Santos, n." 26,3105-331,

Carriço, endereço eletônico junta.ndinha@sapo.pt, neste âto representada pelo Senhot Pte-

sidente Paulo Manuel Lucas Duârte, no uso das competências previstas nas alíneas a) eg) do

n.' 1 do artigo 18.' do Ànexo I da bi n." 75/ 201j, de 12 dr setenbm, de ora em diante designada

apenas por Segunda Outorgante

- 
é acotdada a modificação do conftato interadministtativo celebrado em 22 de

junho de 2016, <1ue se regerá pelas cláusulas seguintes:
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Cliusula 1."

Ob/eto

A modificaçào que se pÍetende operaÍ tem por objeto a alteraçào do Ànexo I d,<.t

Conüâto Interadministrativo celebrado em em 22 dc junho de 2016, que foi alvo de modi-

ficação em 23 de junho de 2017, devcndo aquele considerar-se integralmente substituído

pelo Anexo I ao presente instrumento.

Cláusula 2.'

Vigêocia

O período de viçncà da modificaçào coincide com a duraçào do conúâto inte-

radministtativo a que se alude no artigo anterior.

CLíusula 3."

Fotma

Â ptesente modificação reveste â forma escrita, conforme de6nido to rt-" 2 dz Cláu-

s a I 8' do Contrato Intetadministrativo celebmdo em 22 de junho de 2O76.

Cláusula 4.'

Publicidade

A modificação do ContÍâto Interadministrativo será alocada no portal do N{unici

pio de Pombal ("rt'u.cm-pomb:rl.pr).

Cláusula 5."

Enttada em uigttt
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Â presente modificação entÍa em vigot após a respetiva aprovação por parte dos

órgãos Âssembleia de Freguesia e Àssembleia Municipal.

Pombal, 16 de maio de 2018

Pela Primeira OutorgaÍrte ,

pio,y Ahet da Cândra Mmiipal de Ponbal)

I)cla Scgunda

tn,,ay,*a^,rr
pa o LÍanrel l,,tcat Durte, m qaalidade de Pndde* da Jznta de Fngueia de Redinha)
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Anexo I
Vias objeto de intervenção

(Cláusula 3.a)



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

faixa lateral de tereno conhnante com a rede viária de largura não inferiot a 10 metros.

.r\ gestão de combustível a que se reporta o parágrafo anterior deverá ter lugar até

ao dia 31 maio.

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

intervençào com o respecdvo cumpdmento e âtea pot cada freguesia.

Freguesia Nome Rede CumDrimento Árêe Totâl
viária (m) lnteÍvençao (ha)

Almagreira

ArlXg,{3i'(XiL:lTit" zzoo, z,zr.,"

ffiãflJ?[i,, ''oo' 'on"
Carrascos -
Pingarelhos 1200m 2,4ha

(AL3)

'I"noT"rlli,- t'oo'n z'2ha

@
Pil.[:sri.:#iAi6) 8oo' 1'6ha

?!l-",'i[T t'oo,n 1,zha

§. JOaO Oa

^I'L"ll^"^--^ ssom 't,7ha
ureqoflos oe
Cima (AL8)

'í 8,9

Abiul

tnn?i;ilo''' 
"oo' o,on'

Cancelinha -
Ribeiro Gaiteiro 2000m 4ha

(AB2)

"Jlãilf;[["r, "oo,, ',un, 18,4

Râmelhâis Bâixô

- Vale do Milho 1200m 2,4ha
ÍÂElr\

,,33ii"1!i;u, 2soom sha

Carnide

Vale Salgueiro -
Matos da Ranha 'l 'Í 00m 2,2ha

íÍ:Ní \
Picotos -

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

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

(cN3)
Cabeça Gorda -

Martim Godim 600m 1 ,2ha
(cN4)



^u
Outeirada (CNs) 400m 0,8ha
Alto dos Mendes

- Carnide do 1500m 3ha
Meio (CN6)

Vale do Freixo -
Rua da AÍeia 700m 1,4ha
GoÍda (CN7)

Carriço

"'"'ô'o-Jf"'" ''toon' 
''un"

Lagoa do Boi -
Silveirinha 1200m 2,4ha

Pequena (CAR2)
Matos do CarriÇo 9,6

- Casas Brancas 800m 'l,6ha
ícAR3)

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

(cAR4)

Louriçal

Foitos - Tomeira 3OOOm 6ha

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

(LR2) 
14.0

Casais doPorto IOOOm zha

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

(LR4)

lvleirin has

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

(MRí)
PW

Parque
Merendas - '1000m 2ha

Paláo (MR3)

§Y3,,.l'?^Íffi, 
,,ooo, ,n"

Transportes
Pombalense

terflnna
Longuinha (MR5)

Meirinhas de
Baixo - Rue de

St. Anrónio õ5um

(MR6)
Rua do Casal

d'Além -
Travessa do 400m 0,8ha
Casal d'Além

(MR7)

2,7ha

1 ,7ha

13,4

Pela riga

Salgueiro -
Charneca da 1050m 2.1ha
B99E!E]E!1)-

SalgueiÍo - 15
Capela do 900m 1,8ha

Salgueiro (PL2)
Salgueiro - Aqua 85Om 1 ]ha



Fontinha -
Machada
Campo Futebol
Pelâriga - lC2

PL6
Zona lndustrial

Meires - Bonitos

Rua de Pombal -
Escoura

Escoura - llha de
Cima - Pintos

1800m

600m

'1 900m

1 900m

1200m

3,6ha

1,3ha

1,8ha

1,sha

1 ,zha

0,9ha

3,8hâ

Estevães -
Chârnecâ do

17 ,7Leiroso
Esteváes -

Casalinho da Foz

- Vale Conteiro

Pombal

Agudos.- lc2 1350m 2,7ha

CaÍÍamanha -
Área Serviço 1500m 3ha

1 1 00m 2,2ha

Jagardo -Pousadas 1950m 3,9ha

Redinha

Mata Mourisca -

1000m

'ot"L;T,'"'no" ''toon. 
''un"

,8Íil?l',?fã; ,,00, ,,un,
Monte da

Cavadinha - 1000m zha
Crespos (P83)
Mendes - Alto
dos Mendes 800m 1,6ha

(PB4) 19,2
Goveno Vinagres

vate ãuuas 'Í Toom 3,4ha

(PB5)

""t,l;§Éí'oo' ''oo,n ','n"
Catela -

Caívalhais de 1700m 3,4ha
Cimâ íPB7)

UFGliill\il



lt

qu
Espinheirâs

(GrM6)
Biqueiras - Vale

das Moitas 1500m 3ha

UFSSA

Santiais - Limite
Freguesia Vila 650m 1,3ha

cá (ssAl)
@

Cemitério
Albergaria dos

Doze- 1200m
Murzelêirâ

2,4ha

2.4ha

(ssA3)

""j?r"tf,il'nno uoo, ,,un"

t'%;l§'"'" 
'uo' '',un"

Casal do Gaio --ã;aióJÀàl 250m 0 sha

s8llXÍ3ãtl?i zoo, ,,+n"

Serra de Bonhâ
Pinhete (SSAB) lzuum

12.7

Vermoil

17ha

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

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

Rua da AÍeia
Gorda - Limite. õ5Um
oe Freguesra

ílrltl l

10 4

(vM2)
Rua dost"rtJ3!ã;P" í1oom 2'2ha

Gafas (VM3)

íVM'\
Rua das

Fontainhas 300m
(vM5)

Rua das

J,",1"J!IX"';. i3oom

(vM6)

9?'fli:,?;*"fl ,uoo, *"
c,n"Ji31?iivual rooo' g'zr'"

Rua da Fonte -
Rua da í 100m 2,2ha

EsperanÇa (VM9)

0,6ha

2,6ha

Vila Cá

Fontinha - Limitê
FÍeguesia 700m 1,4ha

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

"1i1X5;[iit" .rsoom 3ha



Vale Bom

do
800m

Agua - Vale Bom 400m

2400m 4,8ha

1050m 2,1ha

'l,6ha

0,8ha

800m 1,6ha

550m 1,1ha
a do Cant
Cemitério

Ànexa se cartogra6a de apoio à intervençào.




