
MUNICÍPIO DE POMBAL

2 " MODIFICAÇÃO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Considerando que, nos termos do Conrato Interadministrativo celebtado en 22 dc

iunho de 2076, se encontÍâ prevista a possibiüdade de proceder à modifrcação do mcsmo,

'(. . .) por anrdo erltn as parleJ, semPre qrle se veifqae que at àmnshâncias em qre as mesmas.fiindaram

os ten os ern que operaia a dehgação de conpeiêndas lenbam rcJido ma alkração anotmal e impmüí-

rc|, e dcsdr qre a exigêacia das obigações por si asnmidas aJen grawmenle os pincípios da pnssattçào do

iahnxe púb/im, da coúiruidafu da pnstal:ão do seniço público, e da necessidadt e u/iiânda dos rcnr-

sos." (!í b." I d4 Clrit$rld 18" do Cottrato ltterudnitistratiw);

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

tível, de acordo com as odentações estratégicas do Instituto Nacional de Oonsenação da

Natureza e Florestas;

Considerando que, em momento ulterior à celebração do aludido Contrâto Inte

radministtativo, e à semelhança do que sucedera no âno trânsâto, veio a veriEcar-se que as

áteas cuia gestâo de combustivel foi inicialmente de6nida, nào correspondem às necessida-

des enúetânto pâtenteadas;

Considerando que, apesar das pârtes terem congregado esforços no sentido de exe-

cutar a gestão de combustível nas áreas prioriáràs, afiguta-se necessário estender o âmbito

de atuação a outras igualmente catenciadas de manutenção;

Considerando que o escopo sub)acente à delegação é, nos termos da lei, o de garan-

ú o não âumento da despesa, o âr.ünento da e6ciência da gestâo dos recursos, bem como

os ganhos de e6cácia, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populaçôes e a

tacionalização de recutsos disponíveis (q[. ,t-" ) do aatgo I t 5' do citado diploma legal e preâmbulo do

Demto-I-.ei a." 83 / 2011, de 2 ) de naio, que inttoduziu as mais receotes alteraçôes aa Demto- lzi t.o I 2l / 2006, rle

28 de juho);
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Considerando ainda que a modificação do Contrato Interadministrativo opoÍtunâ-

mentc celebrâdo gararttlr;â a continúdade de prestação do seniço púbüco de qualidade,

com a rentabiüzação de recursos humanos e materiais, decorrendo dessa alteraçâo rün mero

ajuste dos Íecursos financefuos pÍeviâmeÍrte associados, sem pre)úzo do compromisso glo-

bal da despesa âfetâ âo proieto de ação e coffespondente objetivo referenciados no Plano

dc Âtividades NÍunicipais;

Entte:

A UiMAk4 MUNICIPAL DE POMBAI-, na qualidade de órgão executivo do

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

no Largo do Cardal, 3100-,140 Pombal, com o endeÍeço eletrôntco geral@av-Plr bal.P/, ot^

rcpresentâdâ pelo Senhor Presidente, Dr. Diogo Alves Mateus, no uso das competênciâs

ptevistas nas alíneas a) e c) do n.o I e ta alínea J) do n." 2 do anigo 35.'do Anexo I da bi n.'

75 / 201 ), de I 2 de selenbm de orâ em diaÍrte designada apenas por Pdmeira Outorgante, e

,4 UN,|O DAS I"-RF.GUESIAS DE SÁN'I:IAGO E SÀO SIM/|O DE ITTEM E

AI-BI:.RGANA DOS DOZE, Pessoa Coletiva de Direito Púbüco númeto 510 839 649,

com sede na Rua da Escola, 3100-081, Âlbergaria dos Doze, endereço eletrónico

ul.santiago.ssliten.alberyaia@gnail.nn, neste ato representada pelo Senhor Ptesidente Manuel

Henriques Nogueita Matos, no uso das competências ptevistas nas alíneas a) e g) do n." I do

anigo 18." do Ánexo I da l-,ei n," 75 / 201), de l2 fu setembm, de ota em diante designada apenas

por Segunda Outorgante

- 
é acordada a modificação do contrato intetadministrativo celebrado em 22 de

junho de 2016, que se reçrá pelas cláusulas seguintes:
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Clíusula 1.'

Obieto

Â modificaçâo que se pretende operâr tem por obieto a alteraçào do Anexo I ,J<t

Conüâto Interadministrativo celebtado em em22 de junho de 2016, que foi ah.o de modi-

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

pelo Anexo I ao presente instÍumento.

Cláusula 2.'

Vigêacia

O período de vigêncà da modificação coincide com a duraçào do contÍâto

radministrativo a que se alude no artigo antedor.

Cláusula 3.'

Fotzta

Â ptesente modi6caçào reveste â foma escrita, conforme de6nido no n." 2 da Olál-

sula í 8" do Contrato Interadminisrativo celebrado em 22 de )unho de 2016.

Cláus r ra 4.'

Publicidade

Â modificação do Contrato Interadministativo será alocada no porral do NÍunici

pio de Pombal (nrrrr.cm nombal.ot)-

Cláusula 5.'

Entada en uigor

intc-
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À ptesente modificação enúâ em vigor após a respetiva aptovaçâo pot parte dos

órgàos Âssembleia de Freguesia e Âssembleia Municipal.

Pombal, 16 de maio de 2018

Pela Primeira Outorgante,

de PnsidenÍe da Cànatu MtaiciPal de Ponbal)

(liaruel Heniqzet Nogteira Matoq u qtalidab dc Pntidnx da U ào dq Ftgzuiat de Saaliago e São Siaão de Utin e

Albe4uia dot Dory)



v

Anexo I

Vias objeto de intervenção
{Cláusula 3.e)



O presente conúato tem por objeto a gestào do combustivel na rede viária numa

faixa lateral de tereno confinante com a rede viária de largura nào inferior a 10 meros.

À gestão de combustível a que se teporta o parâgrafo anterior deverá ter lugar até

ao dia 31 maio.

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

intervençào com o respectivo cumptimento e área por cada freguesia.

Freguesia
Nomê R€de cumDrlmento Área Total

viáÍia (m) lnteryençao (ha)

Almagreira

o'T,XT3'lil:iT''" "oo' '''n"
âH3PJ"üit ,roo," .,0n"

CaÍrascos -Pingarelhos 1200m 2,4ha
(AL3)

'&eoTi[li,- ,.,00. ,,rn"
t"Á'""0'"o,ii3í - 

''oo'n o'n"

Pi,[:?i""#?Ai6) soo, 1,6ha

?il?if.?i ,,00, ,,,n"

S. Joáo da

^li-b:ll" 
-- Bsom i,tha

Gregônos de
Cima (AL8)

1 8,9

Abiul

t''niiL;i,'' 
"oon-' o'tn"

Cancelanha -
Ribêiro Gaiteiro 2000m 4ha

(AB2)

.JJãii"'ffir., ttoo,n ''un" '18'4

Ramalhais Baixo

- Vale do Milho 1200m 2,4ha
/ÂBr\

r,[E,J"T?oã, 25oom sha

CaÍnide

Vale Salgu
Matos da F

(cN1)
Picotos

Carnide de
(cN2)

Vale do Fft
Cabeça G

(cN3l

eiro -lanha 1100m 2,2ha

Cima 2200m 4.4na

13,5
)ixo -orda 250m 0,5ha
r-
)rda -
rdim 600m 1 ,2na

Cabeça G(
Martim Gr

(cN4l



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

- Carnide do 1500m 3ha
Meio (CNO)

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

Carriço

"'"11'o-Jf''" "oon,' ',tn"
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 'l,8ha

(cAR4)

Louriçal

Foitos - Torneira 3OOOm 6ha

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

(LR2) fi.,

"'"'lifl:,tono rooom 2ha

Cr.t"lh"""" -
Casal do QueiJo 1400m 2,8ha

(LR4)

Meirinhas

Rua do Palâo -
Limite Freguesia 900m 'l,8ha

(MR1)

W
Parque

Merendas - 1000m 2ha
Palão (MR3)

Jffi,X,J?JÊ:, rooo, z''"
Transportes

Pombalense - i 3SOmternnna
Longuinha (MR5)

Meirinhas de
Baixo - Rua de

st Aniónio óÔum

(MR6)
Rua do Casal

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

(MR7)

2,7ha

1 .7ha

13,4

Pelariga

Salgueiro -
Charneca da 1050m 2,1àa

Rêdinha (PLí)
Salgueiro - 15
Capela do 900m 'Í ,Oha

u|..z
850m 1,7haSalgueiro - Á



Fontinha -
Machada
Campo Futebol
Pelariga - lC2

Zona lndustrial

Meires - Bonitos

Rua de Pombal -
Escoura

Escoura - llha de
Cima - Pintos

EStevaes -
Çharneca do

600m

1 900m

3,6ha

1,3ha

'r,8ha

'l,5ha

1 ,2ha

0,9ha

3,8ha

3,8ha

2,4ha

17 ,7Leiroso
Esteváes -

- Vale Conteiro

í800m

1400m

1000m

800m

1700m

1200m

1700m

2,8ha

zha

I ,6ha

3,4ha

2,4ha

3,4ha

Pombal

Redinha

Agudas.- lc2 1350m z,7ha

Carramanha -
Área Serviço 'Í sOOm 3ha

Jagardo -
Pousadas '1950m 3,9ha

l\,4ata Mourisca -

1000m

't,8ha

2ha



Espinheiras
(GrM6)

queiras - vale
das Moitas 1500m 3ha

(GtM7)

UFSSA
{SSA3)

t'"j?r"to1i'nno uoo, ,,un"

Breio - Amiâis-'-iésÁfi-'- zso, r sn"

Casal do Geio
Bica (sSA6) 25um u cna

Serra de Bonhâ -ã;;; (slei) Toom 14ha

B:í:,1133113 1'oom ,rha

Sentieis - Limite
Freguesia Vila 650m 1,3ha

cá (ssAí)
Meffi

Cemitério
Albêrgaria dos

Doze - í200m
Murzeleira

2,4ha

12,7

Vermoil

Rua da AÍeia
Gorda - Limite- ó5Um
oê Freguesra

(VMí)
Rua da Fonte -
Ranha de Baixo 250m

(vM2)
Rua dos

t?91?:g:,--I-" l1oom 2,2na
HOsprtal 0as
Gafas (VM3)

1 ,7ha

0,5ha

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

Rua das
Fontainhas 300m 0,6ha

2,6ha

Rua da Fonte -
Rua da 1100m

EsperanÇa (VM9)
2,zha

19,2
(vM4)

(vM5)
Rua das

_Fontainhas - 13OOm
HUa OOS }'OçOS

(vM6)
Casal da Ordem
-püàãriüiiii zsoom sna

c"n"J8ílivrusl rooo' a'zh"

Vila Cã

Fontinha - Limite
Freguesia 700m 1,4ha

UFSSA (VLí)
t'o'úIl'iu"'to 1roo. 2,4ha 18,8

s";ii;;[1" ,*0, s^"



í

cã-

Vale Bom

Água - Vale Bom

Fontinha
1,6ha

'l,1haCemitério
Fontinha

Ànexa-se cartografia de apoio à intervenção.

2400m 4,8ha

2,1ha

1,6ha

0,8ha
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800m

400m

800m
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