
MUNICIPIO DE POMBAI

2' MODIFICAÇÃO DO CONTRATO INTERÁDMINISTRATIVO

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

iunho de 2016, se enconüâ prevista a possibüdade de proceder à modificaçào do mesmo,

"(...) por acordo entn ar parles, iern?le q e u teifqne qn as circmsíáncias em que as mesmas.f ntlaram

0s temos erfl qu operaia a de/egação de compeÍân:ias teahan sofrido una aheração anormal e impnisí-

wl, e dtsde qae a exigência das obigações por si asnmidas @te graaemente os pincípios da pmxecução do

intensse público, da continuidade da pnsação do seruiço público, e da necesidade e safciênLia dos nctr-

sos." 1{. a." I da Clkurh t 8' do Coatrato l*radniaitratiw);

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

tível de acordo com as orientações estratégicas do Instituto Nacional de Conservação da

Natureza e Florestas;

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

tadministrativo, e à semelhança do que sucedeta no âno úansâto, r,eio a vedficat-se que as

áreas cuia gestão de combustível foi inicialmente definida, não correspondem às necessida-

des entÍetanto patenteadas;

Considetando que, âpesar dâs pârtes terem congregado esforços no sentido de exc-

cutÍ a gestào de combustível nas áreas prioriúrias, afigura-se necessário estender o âmbito

de atuação a outras igualmente catenciadas de manutençào;

Considemndo que o escopo subiâcente à delegação é, nos termos da lei, o de garan-

ú o não arünento da despesa, o aumento da e6ciência da gestão dos recursos, bem como

os ganhos de e6cácâ, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populaçôes e a

rucio;neltzaçào de tecumos disponíveis (ç[ t' ) do aiigo 1 15' do citado diploma legal e preâmbulo do

Demlo-L,ei n,'ü/2014, de 2) dc naio, qlúe introduziu as mais recentes alteraçôes aa Deento- Iti n.' 121/2006, de

28 dtjmbo);

nv



MUNICÍPIO DE POMBAI

Considerando ainda que a modificação do CoÍrtÍato Intemdministrativo oportrna-

mente celebrado g Í ntjrâ a continúdade de prestação do serriço público de quaüdade,

com a tentabilização de recursos humanos e materiais, decorendo dessa altetação um mero

ajuste dos ÍecuÍsos financeiros prevàmente associados, sem prejuízo do comptomisso glo-

bal da despesa afea ao pro)eto de ação e correspondente objetivo teferenciados no Plano

de Âtividades N{unicipais;

Entre:

A C,rÍMÀRA MUNICIPAL DE P)MBAI- na qualidade de ótgão execurivo do

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

no Largo do Cardal, 3100-440 Pombal, com o endereço eletônico gera@tm-ponbalpÍ, ora.

representada pelo Senhor Presidente, Dr. Diogo Àlves Mateus, no uso das competências

previstas nas alíneas a) e ) do n.o 1 e ra alínea J) do n.'2 do artigo )5." do Anexo I da lÁ n.'

7 5 / 201 ), de l2 de setenbn de ora em diante designada apenas por Primehâ Outorgante, e

A JUNTA DE I';RECUESI4 DE I4l-4 C4-, Pessoa Coletiva de Direito Público

número 507 031 377, com sede no Largo do Freixo, n." 6,3105-835, Vila Cà, endereço

eletónico praifunte@uikca.p/, neste ato representada pela Senhora Ptesidente Âna Isabel

Cardoso Tenente Gonçalves, no uso das competências prewistas nzs alíruas a) e g) do n." 1

do anigo 18." do Anexo I da l-zi n.'75/20í), de 12 dc setenbm, de ora em diante designada

apcoas por Segunda Outorgante

- ó acordada a modificação do contato interadministrativo celebtado ern 22 de

iunho de 2016, que se tegerá pelas cláusulas seguintes;



MUNICÍPIO DE POMBAI

Clíusula 1.'

Obicto

Â modificação que se pretende operâr tem por ob)eto a alteração d.o Arcx,o I do

Contrato Intemdministrativo celebrado emem22 de junho de 2O16, que foi ah'o de moü-

ficaçào em 23 de junho de 2017, devendo aquele considerar-se integtalmente substituído

pelo Ánexo I ao presente insúumento.

Cláus r l" 2."

Yigêacia

O pedodo de vigência da modificaçào coincide com a dutação do conúato intc-

radministrativo a que se alude no artigo anterior.

CLíusuIa 3."

Fotma

Â presente modificaçào reveste â fotma escrita, conforme definido no t' 2 da C/án-

sula 18" do ContÍâto Interadministrativo celebrado em 22 de iunho de 2016.

Cláus I ra 4."

Publicidzde

Â modifrcaçâo do Contrato Interadministtativo setá alocada no portal do N{urucí-

pio de Pombal ís,rvw.cm-nombal.ot).

Cláusula 5.'

Entrada em vígot

fL



MUNICÍPIO DE POMBAI

Â presente modificação entÍâ em vigor após a respetiva aptovação por parte dos

ór$os Âssembleia de Freguesia e Âssembleia Municipal.

Pombal 16 de maro de 2018

Pela Primeira Outorgante,

,_^/:^ dc Pmiderx da Cânara Mmieipal de Ponbal)

Pela Segunda

kr:*9 â«b*1**& 6",y*1,'2
(Am lubd Adoto Tenezk Corçalwq u qtalidadt dc Pnidcak da luta dz Fngucia fu L'ila Cà)
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Anexo I
Vias objeto de intervenção

(cláusula 3.e)



O presente contrato tem por objeto a gestào do combustível na rede viária numa

faixa lateral de terreno conftnante com a rede viária de largura não inferior a 10 meros.

Â gestão de combustível a que se reporta o parâgrafo anterior deveá ter lugar até

ao dia 31 maio.

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

intervençào com o respecdvo cumprimento e área por cada freguesia.

Freguesia
Nome Rede cumprimênto ,-.-ll::^.^ Área Total-úiárt" - irl rnten'ênçao (ha)

Almagreira

o'1Xnl3'JXl:iT''" ,,00, ,,,n,

flTIPJ?Xi; ,,00. .,0n"

Carrascos -
Pingarelhos 1200m 2,4ha

/Ât 1\

'[soT?[l;i ,,00, ,,,n"
t'á'"'"'"o,xl3í - '''oo' o''n"

,.Í[i?il"#,"oi, eoo. r,oh"

?lf_"iill?t ,zoo, r zn"

S. João da

_ 
Ribeira -. SsOm

Gregoflos de
Cima (AL8)

1 8,9

1,7ha

Abiul

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

Cancelinha -
Ribeiro Gaiteiro 2000m 4ha

íÂRrr

Ramalhais Baixo

- Vale do Milho 1200m ?Ana
/ÂEt\

,"33ii"j!Trr, 25oom sha

Carnide

Vale Salgueiro -
Matos da Ranha 'l 100m 2,2ha

/Í:Ní\
Picolos -

Cârnide de Cima 2200m 4,4ha
(cN2)

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

ícN3)
Cabeça Gorda -

Martim Godim 600m 1 ,2ha
(cN4)



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

- Carnide do 1500m 3ha
Meio (CNO)

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

Carriço

t'"',1'o-J'l''' ,'oo' 
''un"

Lagoa do Boi -
Silveirinha 1200m 2,4ha

Pequena (CAR2)
Matos do CarÍiço 9,6

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

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

(cAR4)

Louriçal

Foitosl'RT;meira 3ooom oha

Matos da V'l'd -
Casais do Porto í600m 3,2ha

(LR2) fi.o
Casais doPorto íOOOm Zha

C""t"1h"""" -
Casal do Queiio '1400m 2,8ha

(LR4)

Meirinhas

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

(MRí)

W
Parque

Merendas - 1000m zha
Palão (MR3)

iY3,x'.r?fãx, rooo' zt'"

Transportes
Pombalense - 13S0mterflnna

Longuinha (MR5)
Meirinhas de

Baixo - Rua de
St. António ó5um

2,7ha

1 ,7ha

13,4

(MR6)
Rua do Casal

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

(MR7)

Pelariga

Charneca da 1050m 2,1ha
Redinha (PL1)

Salgueiro - 1 5
Capela do 900m í,8ha

ialqueiro (PL2)
Salgueiro - Agua 850m 1 ]ha



Fontinha -

Machada
Campo Futebol
Pelariga - lC2

Zona lndustrial

Meires - Bonitos

Rua de Pombal -
Escoura

1800m

1900m

3,6ha

'r,3ha

1,8ha

'l,5ha

't ,2ha

0,9ha

3,8ha

Escoura - llha de
Cima - Pintos

Esteváes -
Charneca do 1 900m

Leiroso
Estevães - 1200m

GIM4

- Vale Conteiro

17 ,7

Pombal

1400m

1000m

800m

í700m

1200m

í700m

1,6ha

3,4ha

2,4ha

3,4ha

Redinha

Carramanha -
Area Serviço 15OOm 3ha

Jagardo -Pousadas í950m 3,9ha

Mata Mourisca -

1000m

2,4ha

Travessa

U FG ll\il l\il



Espinheiras
(ctM6)

Biqueiras - Vale
das Moilas 1500m 3ha

UFSSA
(ssA3)

td?"-rX1í'nno too, ',,un"

r,",tor;ifr,"," ,uo, .,,un,

cãi113ff§- zso, o,sn,

tlllÍ: B,r"8l?i zoo, r +n"

Bij[:913S111 12oom

Santiais - Limite
Freguesia Vila 650m 1.3ha

cã (ssAr)
Mendrica (SSA2) 800m 1,6ha

Cemitério
Albergaria dos

Doze - 1200m
Muzeleira

2,4ha

2,4ha

12,7

Veímoil

Rua da Areia
Gorda - Limite 

85om
oe Freguesra

(vM1)

1 ,7ha

Rua da Fonte -
Ranha de Baixo 250m 0.5ha

1 ,2ha

0,6ha

2,6ha

't9,2

/VM'\
Rua dos

P?.dl?:?: --l-" 
1 l oom 2.2ha

Fiosprtal oas
Ge!§lvl49

Rua St. António -
Casal Lucas 600m

rul,i\
Rua das

Fontainhas 300m
(vM5)

Rua das

_Fontainhas - l3OOm
KUa OOS I'OçOS

(vM6)ffi
c"n"J3i?livMsr rooo' g'zn"

Rua da Fonte -
Rua da 1100m 2,2ha

Esperança (VIú9)

Vila Cá

Fontinha - Limite
Freguesia 700m 1,4ha

UFSSA (VLí)
Pipa- ViuveiÍo 12OOm 2,4ha 18,8

iliXS*[!]'" lsoom 3ha

fL



cà-

Vale Bom

Rua Mãe de
Agua - Valê Bom

Rua do Canto -
Cemitério

,\ncxa-sc cartografiâ de apoio à intcn-cnçào.

4,8ha

2,1ha

1 ,6ha

0,8ha

1,6ha

1 ,1ha

800m

400m

2400m

1050m

800m

550m




