
MUNICÍPIO DE POMBAL

2 " MoDrFrcAÇÃo Do cor,rTRATo TNTERA-DMrNrsrRATrvo

Considerando que, nos termos do ContÍato Intetadminisüativo celebrado em 22 de

junho de 2016, se enconüa prevista a possibilidade de proceder à modificaçào do mesmo,

"(. ..) por acordo entft tts Pdrter, senpre q e ie rcifqrc que as ircmstânias em qm as mesmas Jandaran

os Íerr 0r em q e lPerdia a delegação de conpetências tenham soírido uma aheração anomtal e inpnwsí-

rc|, e desde qw a exigênàa das obigaçõx por si asnmidas afete graaeme te os pinipios da prusserução do

inleresse público, da coúinaidade da prestaçào do seruiço públin, e da necessidade e stfdênda dos nrur-

sos. " 16. f I da Cbsstsla I 8" do Conlra/o hterudniristratiu);

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

tível, de acordo com as orientações estratégicas do Instituto Nacional de Consen'açào da

Natureza e Florestas;

Considerando que, em momeflto ulterior à celebração do aludido ContÍâto Inte-

mdministtativo, e à semelhança do que sucedeta no ano tÍânsato, veio a veriftcar-se que as

áteas cuja gestão de combustí\,el foi inicialmente de6nida, não correspondem às necessida

des enúetânto pâtenteâdas;

Considenndo que, apesar das partes tetem congregado esforços no sentido de exe-

cutar a gestào de combustível nas áreas prioritárias, afiguta-se necessádo estendet o âmbito

de atuação a outtas igualmente carenciadas de manutençào;

Considerando que o escopo subjacente à delegação é, nos tcrmos da lei, o de garan

tir o não âumento da despesa, o âumento da efrciência da gestào dos recursos, bem como

os ganhos de eÇtcácn, a melhoda da qualidade dos serviços prestados às populaçôes e a

racionalizaçào de tecutsos disponíveis (cl. n." ) do anigc 1 15" do citado diploma legal c preâmbulo do

Demto-bi a.' $ / 2011, de 23 de naio, que introduziu as mais recentes altenções ao Derwto- Lzi n." 1 21/ 2006, de

28 dejmho);
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Considerando ainda que a modificação do Contato Interadministrativo opoÍtunâ-

mentc celebrado gaÍa;níÍâ â continüdade de prestação do serviço púbüco de qualidade,

com a rentabilização de recutsos humanos e materiais, decorendo dessa alteração um meÍo

âiustc dos recursos filanceiros previamente associados, sem prejuízo do compromisso glo-

bal da despesa afetâ âo pro,eto de ação e corespondente ob)etivo referenciados no Plano

de Átivrdades Nf unicipais;

Enüe:

r\ CÁtr[Àk+ AIUNICIPAL DE POMB,,I] - na qualidade de órgão executivo do

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

no Largo do Cardal, 3100-440 Pombal, com o endereço eletôntco gera@nn pombal.pt, ora

tepresentada pelo Senhor Presidente, Dr. Diogo Alves Mateus, no uso das competêÍrciâs

previstas nas alíneas a) e I do n.o í e ta alínea J) do n." 2 do artigo 35." do Anexo I da l_.ei n."

75/ 201 ), dt l2 dt setenbru de orâ em diante designada apenas por Primeir:a Outorgante, e

A JUN-IA DE FLECUESIA DE I,EWIOIL, Pessoa Coletiva de Direito Público

número 507 674 065, com sede na Rua João de Barros, n." 32,3105-442. Vermoil, endere-

ço eletrónico pnsidente@7'f-lemoil,?t, nesÍe ato representada pelo Senhor Presidente Cados

José NÍendes Sântos, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n." 1 do artigo

18." do Anexo I da L.ei n." 75 / 201), de l2 de setembro, de ora em diante designada apenâs por

Segunda Outorgânte

é zcordada a modificação do contrato interadministrativo celebrado em 22 de

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

Obicto

Â modiâcaçào que se ptetende operâÍ tem por obieto a alteraçào do Anexo I d,o

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

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

pelo Anexo I ao plesente instrumento.

Cláus ura 2.'

Vi§ncie

O período de vigência da modiÊcaçào coincide com a duração do contrato inte-

radminisúadvo a que se alude no anigo anterior.

Cláusura 3."

Forma

A presente modifrcação reveste a forma escdta, conforme deÍinido no t' 2 áa Clá*

sula 18'do Contrato Intetadministrativo celebtado erÍ 22 de iunho de 2016.

Cláusula 4."

Publicidade

Â modiEcação do Contrato Interadminisrativo seÍá âIocada no portal do N{unicí-

pio de Pombal (sany.en+e!0balp!).

Cláusula 5.'

Enttada em uigot
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À presente modificação entta em vigor após a respedva aprovação pot parte dos

órgãos Àssembleia de Freguesia e Assembleia Municipal.

Pombal, 16 de maio de 2018

Pela Primeira OutoÍgânte,

(Dbqa,.1/w.t da Cânara Mrkiipal de Ponbal)

Pela Segunda

de Pmidente da Junla dz Frgtetia de Ver»oil)



Anexo I

Vias objeto de intervenção
(Cláusula 3. a)

áç



O presente contrato tem por obieto a gestào do combusúvel na rede viária numa

faixa latera.l de terreno confinânte com a rede úária de largura não inferior a 10 metros.

À gestào de combustível a que se rePorta o parâgrafo anterior deverá ter lugar até

ao dia 31 maio.

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

intervençào com o respecdvo cumprimento e área por cada freguesia.

Freguesia
Nome Rêdê cumprimênto ,-.-l::^=^ Área Total-úiãii" -- - in'l rntêrvênÇao (ha)

Almagreira

ArtXe,{liãLl:ilit" zzoo, z,zr'"

ffi:PJ?x'.r, "oo' s'on"

Carrascos -
Pingarelhos 1200m zAha

íÂt 1r

tl"noT",[li.'- ''''oo', 
'''n"t"á'"'r'"0â13í- 

"oo' o''n'

,,.fi3flin"#,ooi.t too'n ,l 

'un'

?'il.?il.I ,,00, ,,,n"
S. João da

^I'-b."ll"---- Bsom 1,7ha
Gregonos de
Cima (AL8)

18,9

Abiul

t''n?illio'u' 
"oo' o,on"

Cancelinha -
Ribeiro Gaiteiro 2000m 4ha

íÀ82\

"JJããif,lf"r, 
,roo, ,,un" 18,4

Ramalhais Baixo

- Vale do Milho 1200m 2,4ha
/ÂR \

Gesteire -
Parcerias (AB5) zcuum

Carnide

Vale Salgu
Matos da F

(cN1)
Picotos

Carnide de
(cN2)

Valê do Fr(
Cabeça G

(cN3)
Cabeça Gc

Martim G(
(cN4l

eiro -lanha 1100m 2,2ha

_
Cima 2200m 4,4ha

13,5
)ixo -
orda 250m 0,5h4

)rda -)dim 600m 1,2ha



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

- Carnide do 1500m 3ha
Meio (CN6)

Vãle do Freixo -
Rua da Arêia 700m 1,4ha
Gorda (CN7)

Carriço

"'"lã'o-Jl"'" ''oo.n 3,8ha

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

- Casas Brancas 800m 1.6ha
(cAR3)

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

(cAR4)

Louriçal

Foitos - TorneiÍa 3OOOm 6ha

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

(LR2) 
14 0

""'";*3i"n" íooom 2ha

C".t"lt'"""" -
Casal do Queúo '1400m 2,8ha

(LR4)

Meirinhas

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

(MR1)
Paláo (MR2) 1200m 2,4ha

Parq ue
lMerendas - 1000m 2ha

Paláo (MR3)

§X3,X:'?,fil, 'ooo' 'n"
Transportes

Pombalense - 1350mlerflnnâ
Longuinha (MR5)

MeiÍinhas de
Baixo - Rua de

St. António óÔum

(MR6)
Rua do Casal

d'Além -
0,8ha

2,7ha

1 ,7ha

13,4

Travessa do 400m
Casal d'Além

(MR7)

Pelariga

Charneca da 1050m 2,1ha
Redinha (PLí)

Salgueiro - 15
Capela do 900m 1,8ha

ialoueiro (PL2)

Salqueiro - Água 850m 1 ,7ha



Salgueiro - 1800m
Matosos

Fontinha -

Machada
Campo Futebol
Pelariga - lC2

zona lndustrial

Meires - Bonitos
600m

de Pombal -
Escoura

3,6ha

1,3ha

'l,8ha

1,5ha

1 ,zha

0,9ha

't900m 3,8ha

1900m 3, tha

1200m

Escourã - llha de
Cima - Pintos

Esteváes -
Charneca do

17 ,7Lêiroso
Estêváês -

Casalinho da Foz

- Vale Conteiro

1800m

'1400m

'1000m

800m

1700m

1200m

3,6ha

2,gha

2ha

1,6ha

3,4ha

2,4ha

3,4ha

Pombâl

Agudos,- lC2 13som 2,7ha

Carramanha -
Área Serviço 1500m 3hâ

Jagardo -
Pousadas 1950m 3,9ha

Redinha

Mata Mourisca -

1000m

2,4ha

-,::::'*" l room 2,2ha



UFSSA

650m

SOOm

1200m

800m

750m

250m

700m

1200m

Rua da Fonte -
Ranha dê Baixo

1 ,7ha

0,5ha

2,2ha

I ,2ha

0,6ha

2,6ha

5ha

3,zha

Vêrmoil

Espinhêiras

Biqueiras - Vale
das Moitas

Fontinha - Limite
Freguesia

UFSSA (VLí
Pipa - Viuveiro

Serôdia - Fonte

1500m

700m

1200m

1 ,4ha

2,4ha

3ha

Vila Cá

Nova 1500m 3ha

1 8,8

ffiç

Rua da 1100m
Esoêrânce íVMg)



Outeiro de Vila
cá-

Vale Bom

240Om

'1050m

4,8ha

2,1ha

'l,6ha

0,8ha

1,6ha

1 ,1ha

800m

Água - Vale Bom 400m

Fontinha
800m

Cemitério 550m

Ânexa-se cattogt fi de apoio à intervençào.




