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DELIBERACAO 

4.2 CONTRATO INTERADMNISTRATIVO DELEGAC";AO DE 

COMPETENCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2° E 3° CICLO 2016/2017 -

Aprova~i\o. A Cftmara Municipal delibcrou por maio ria com seis votos a favor ·e um 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo e respetivo anexo, para a delega~ao e exercicio, para as juntas de 

Freguesia, de competencia a que se refere a alinea gg) do n° 1 do art.0 33° da Lei n° 

75/2013 de 12 de setembro, relativa ao transporte escolar para o ano letivo 2016/2017. 

Mais deliberou por maioria com cinco votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, submeter a aprecia~ao e aprova~ao da Assembleia Mtmicipal, em 

conformidade com o disposto na alfnea k) do n° 1 do art.o 25 do Anexo I da Lei 11° 

75/2013, de 12 de sctembro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de 

voto, que se anexa a presente ata, como documento numero cinco, e se considera como 

razendo parte integrante da mesma. 

Reunii\o de Camara Municipal de OS de dezembro de 2016. 

A CHEFE DE DIVISAOIDAF, 

Sofia Velho/Dra. 
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lnforma~ao lnterna 

GABINETE DE AP0/0 AO PRES/DENTE 

Parecer: Despacho: 

- - { __sL--at:.__ 
~ 

C-..-- ..... -----
£...Y. \ I . I~ ~ 

<: 

-· ·~ ~~~- -<• - - ~ 

DATA: 2 t; ( ' I I ?C' I~ DE: Alellandra Esteves r 

NIPG: 
PARA: 

CC: 

Senhor Presidef!te Eng. • Victor Mendes 

PROPOSTA • CONTR.ATO INTERAOMINISTRATIVO DELEGAc;AO DE 
REGISTO (DOC,): ASSUNTO: COMPET'ENCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES - 2. 0 e 3. " c!clos 

2016/2017 

Exmo. Senhor Presidente, 

Em anexo e de acordo com a informa~~o envlada pelo Servl,o de Edu~a,~o, remeto as mlnutas dos Contratos para o 

transporte escolar de alunos do 2.~ e 3.2 ciclo a celebrar com as Juntas de Freguesia identiflcadas no quadro resumo em 

tambem anexo, que resultam de situacees excecionais de falta de carreira publica que sirva estes alunos.. 

Devera o Senhor Presldente propor para aprova!(ao pela Camara Municipal e s.ubmissao a Assembleia Municipal para 

efeltos de autorlzat;ao, em conformidade com o preceituado na alfnea k) do n.i 1 do artigo 25.11 da Lei nil 75/2013 de 12 de 

setembro, a minuta do Contrato lnteradministrativo e respetivo Anexo I, para a delega~ao e exercicio, para a Junta de 

Freguesia, da compet~ncia a que se refere a alfnea gg) do n.!! 1 do artigo 33.!! da lei n.!! 75/2013, de 12 de setembro, 

nomeadamente e no presente caso, para assegurar o transporte dos alunos delega!;aO de competencias relativas ao 

Transporte Escolar para o a no letlvo 2015/2016. 

Anexo a presente proposta o cabimento previa da respetlva despesa. 

Com os melhores cumprimentos, 

Alexandra Esteves 
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Min uta 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

DELEGA~O DE COMPET~NCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 

V! e 3.~ ciclos 2016/2017 

Considerando que: 

Entrou em vigor a Lei n.Q 75/2013, de 12 de setembro que estabelece o regime jurfdico das 

autarquias locais, que aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

juridico da transferencia de competencias do Estado para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais e aprova o regime juridico do associativismo autarquico; 

Decorre do regime jurfdico contido no mencionado diploma que a delega~ao de competencias 

se concretiza atraves da celebra~ao de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

Os contratos interadministrativos podem ser celebrados no ambito da delega~ao de 

competencias dos municfpios nas freguesias; 

Tais contratos devem definir os termos que, em concreto, permitem o efetivo exercicio das 

competencias delegadas pelo municipio nas freguesias, considerando a contextualiza~ao da 

situa~ao espedfica e do principia da subsidiariedade, conforme anexo A; 

A concretiza~o da delega~ao de competlmcias nas freguesias deve ocorre nos termos do 

artigo 131.Q da Lei 75°/2013, de 12 de setembro, em todos os dominies dos interesses pr6prios 

das popula~oes destas, em especial no ambito dos servi~os e das atividades de proximidade e 

do apoio direto as comunidades locais; 

A varia~ao do numero de alunos, bern como o fundamento legal para o apoio no ~mbito dos 

transportes publicos, recomenda que o prazo contratual coincida com o ano letivo. 

Assim, dando cumprimento ao regime contido no citado diploma, e celebrado entre, 

0 Municipio de Ponte de Lima, representado pelo Exmo. Senhor Victor Manuel Alves Mendes, 

que outorga na qualidade de Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima designado por 

primeiro outorgante, 

E 

A Freguesia de Fontao, representada pelo Exmo. Senhor Manuel Januario dos Santos Velho, 

que outorga na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia Fontao, designada por segunda 

outorgante, 

o presente contrato interadministrativo e em nome dos 6rgaos autarquicos a que presidem, 

ap6s autoriza~ao expressa das respetivas Assembleia Municipal e de Freguesia (delibera~6es 

de _/ _/__ e _/ _/__ (respetivamente) de delega~ao de competencias do 

Municipio de Ponte de Lima para a Freguesia de Fontao, que se regen) pelo disposto nas 

clausulas seguintes: 
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Clausula 1.11 

Objeto 

0 presente contrato tern por objeto a defini~ao das condi~oes de delega~ao e exerdcio, para a 

Junta de Freguesia, da competencia a que se refere a aHnea gg) do n.Q 1 do artigo 33.Q da lei 

n.2 75/2013, de 12 de setembro, nomeadamente e no presente caso, para assegurar o 

transporte: 

• Atendendo ao aumento no numero de alunos do 2.2/3.2 ciclo e secundario de 

Bertiandos e Santa Comba a frequentar o Agrupamento de Escolas de Arcozelo, foi 

necessaria efetuar mais uma viagem de ida e volta, diariamente. Esta viagem extra 

passou a ser efetuada pela Freguesia de Fontao. Acresceram ainda os alunos do 2.Q 

Cicio de Sa e S. Pedro Arcos que transitaram para o 3.Q ciclo, bern como de 3 alunos 

residentes em Fontao que frequenta o S.Q ano no Centro Educativo das Lagoas. A Junta 

de Freguesia de Fontao assegura esse transporte, utilizando o autocarro, entre as 

referidas freguesias e os estabelecimentos de ensino que os alunos frequentam. Sao 

efetuadas duas viagens por dia. 

Clausula 2.!!! 

Obriga~oes 

1 -Constituem obriga~oes da segunda outorgante, no ~mbito da competencia referida na 

clausula anterior, as seguintes: a) Transportar os alunos mencionados na Clausula anterior 

durante o ana letivo 2016/2017, de acordo com o calendario escolar; b) Assegurar que o 
transporte dos alunos e efetuado em conformidade com a Lei n.Q 13/2006, de 17 de Abril e 

respetivas altera~oes introduzidas pela Lei n.2 17/A/2006, de 26 de Maio e Decreta -Lei n.Q 

255/2007, de 13 de Julho, nos artigos que lhe sao aplicaveis. 

2 - Todas as materias objeto de delega~ao, passarao a pertencer a segunda outorgante, 

cabendo a esta responder pela sua efetiva concretiza~ao. 

Cliiusula 3.! 

Afeta~ao dos Recursos 

1 -Os Recursos financeiros, que resultam da aplica~ao dos valores de referencia estipulados no 

Anexo A, sao OS seguintes: 

Apllca~o dos valores de referenda 

Numero de Km percorridos por 
Valor a atrlbuir por dia 

dia 

Autocarro 80 80,00 € 
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2 -0 pagamento sera feito mensalmente ap6s envio ao Municipio dos respetivos mapas de 

execuc;~o por parte da Junta de Freguesia e respetiva validac;ao por parte dos Servic;os de 

Educac;ao. 

Clausula 4.!! 

0 presente contrato produz efeitos durante o ano letivo 2016/2017, de acordo com o 

calendario escolar, se outras causas de cessac;ao legalmente previstas, nao ocorrerem 

previamente, retroagindo os seus efeitos ao inicio do a no escolar em curso. 

Chiusula 5.!! 

lncumprlmento 

1 -Sem preJulzo da possibilidade de suspensao ou de resolw;ao do contrato, nos termos 

previstos no artigo 123.Q da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o incumprimento das obrigac;oes 

previstas neste contrato poderc) determinar o ajustamento dos recursos referidos na clausula 

3.!!. 

2 -A suspens~o do contrato ou a cessac;ao do mesmo, por qualquer das suas formas, 

nomeadamente a revogac;ao nao pode originar quebra ou descontinuidade da prestac;~o do 

servic;o publico. 

Clausula 6.1 

Modifica~ao 

1 -Podera haver Iugar a modificac;ao do contrato, quando se verifique a existencia de erro nos 

pressupostos que estiveram na base da celebrac;ao do mesmo ou por alterac;~o superveniente 

das circunstancias. 

2 -A modifica~o obedece ao mesmo formalismo legal previsto para a celebrac;ao deste 

contrato. 

Clausula 1.1 

Acompanhamento 

1 -A Camara Municipal acompanhara o cumprimento deste contrato e verificara da sua 

execuc;ao atraves dos seus servic;os, por forma: 

a) Exercer um controlo direto na gestao do servic;o; 

b)Acompanhar localmente o funcionamento do servic;o; 
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c) Fiscalizar o cumprimenta das narmas do presente contrato. 

2 -Para o efeito, a Junta de Freguesia submete mensalmente os mapas de execu~ao referidos 

no n.2 2 da Clausula 3.!!. 

Clausula 8.1 

Duvldas lnterpretatlvas 

As duvidas interpretativas ocorridas na execu~o deste contrata seraa resolvidas pela Camara 

Municipal. 

Chiusula 9.!1 

Casos omlssos 

Os casas omissas decarrentes da aplica~o deste contrato seriio decididos por aplica9ao do 

disposto na Lei n.Q 75/2013, de 12 de Setembro, ou outra legisla~ao aplicavel e, se ainda assim 

tal nao for possivel, par acorda entre as outargantes. 

ASSINADO em name dos autargantes, pelas pessoas que abaixo apoem a sua assinatura, cada 

uma del as com as competencias necessarias aa ata. 

Ponte de Lima, _de __ de __ 

Os Outargantes, 

Pela Camara Municipal Pela Junta de Freguesia 
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Transportes Escolares- Fundamenta~ao 

AnexoA 

1. Reordenamento da Rede Escolar do Munidplo de Ponte de Lima 

A conclusao e entrada em funcionamento de todos os Centros Educativos que estavam 

previstos na Carta Educativa -Reordenamento da Rede Educativa de Ponte de Lima levaram a 
necessidade de reorganiza~ao dos transportes escolares que foi sendo feita gradualmente ao 

Iongo dos ultimos anos, pautando-se por criterios de eficiencia, eficacia e garantia de 

qualidade do servi<;o prestado. 

2. Necessidade do transporte 

Decorrente das diretrizes do Ministerio da Educa~ao e ap6s terem sido identificadas as Escolas 

encerradas e as respetivas Escolas de acolhimento mostrou-se necessaria assegurar o 

transporte das crian~as; Trata-se de Escolas localizadas em Freguesias com alguma dispersao 

geografica e a inexistencia de circuitos especiais ou carreiras publicas e/ou horarios adequados 

entre a residencia dos alunos e as Escolas, as respetivas Juntas de Freguesia disponibilizaram

se a colaborar na prestacao do service de transporte. 

Em virtude do reordenamento da rede escolar ter levado ao encerramento de 

estabelecimentos de ensino na freguesia de residencia, foi tambem considerado, no presente 

ambito, o transporte dessas mesmas crian~s. 

0 fato de nao existir o servico publico para as crian~as que frequentam o 2.Q e 3.Q Cicio e que 

residem nos lugares mais afastados e tendo presente que a solu~ao alternativa, a utiliza~ao de 

taxis, seria bastante mais dispendiosa o Municipio atraves da Junta de Freguesia garante esse 

servi~o, pelo menos ate ao ponte de acesso ao transporte publico. 

Para alem das necessidades detetadas que levaram a celebra~ao do Contrato 

lnteradministrativo de Transportes Escolares com a Junta de Freguesia para o ano Letivo de 

2016/2017 foi diagnosticada a seguinte necessidade ao nivel do transporte de alunos do 2.2 e 

3.Q ciclos: 

• Transporte de alunos do 2.2/3.f1 ciclo e secundario de Bertiandos e Santa Comba a 

frequentar o Agrupamento de Escolas de Arcozelo - foi necessaria efetuar mais uma 

viagem de ida e volta, diariamente. Esta viagem extra passou a ser efetuada pela 

Freguesia de Fontao. Acresceram ainda os alunos do 2.2 Cicio de Sa e S. Pedro Arcos 

que transitaram para o 3.Q ciclo, bem como, de 3 alunos residentes em Fontao que 

frequenta o 5.2 ano no Centro Educative das Lagoas. A Junta de Freguesia de Fontao 

assegura esse transporte, utilizando o autocarro, entre as referidas freguesias e os 

estabelecimentos de ensino que os alunos frequentam. Sao efetuadas duas viagens 

por dia. 
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3. Recursos Financeiros 

Os Valores de Referencia que a seguir se indicam serao aplicados mediante as necessidades de 

trans porte, ou seja os percursos a efet'l.r<IT e os rn~o net.~~ar1m. t: 1:!its'ten'les ern t.<~OC! ~un't.CI de 

Freguesla, carrinhas ou autocarros, para servlr o numero de alunos aos quais devera ser 

garantido o transporte. Os valores dos Km percorridos sao aqueles ja assumidos pelas Juntas 

de Freguesia no exerdcio anterior dessas mesmas competencias, com as necessarias 

atualiza~oes . 

0 valor relativo ao transporte de crian~as efetuado por carrlnhas da Junta de Freguesia tern 

como referenda a Tabeia praticada peia Dire~~o Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais 

para carreiras interurbanas de passageiros para percursos inferiores a SO Km. 

o valor relativo ao transporte de crian~as efetuado por autocarros tern como referenda a 

Tabeia praticada pela Dire~ao Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais para carreiras 

interurbanas de passageiros para percursos inferiores a SO Km majorados em 11% desse valor. 

0 fato de nao existir o servi~o publico para as crian~as que frequentam o 2.!! e 3,!! Cicio e que 

residem nos lugares em causa e tendo presente que a solu~ao alternativa, a utili:za<;ao de taxis, 

seria bastante mais dispendiosa o Municipio atraves das Juntas de Freguesia garante esse 

servi~o. 0 Valor a aplicar nestes casos seguira a mesma criteria das anteriores, au seja o tipo 

de veicuio utilizado e o numero de Km que a Junta de Freguesia tern que realizar para garantir 

esse servi~o por dia. 

Tipo de vekulo Valor por Km/dla 

Carrinha 0,90€ 

Autocarro 1,00€ 

Conclusao: 

Existe maior efic<kia e eficiencia na execu~o do servi~a. pelas Juntas de Freguesia, atendendo 

a inexistencia de recursos, par parte da Camara Municipal, no sentido de garantir viaturas 

diarias para execu~ao deste servi~o; 

-Proximidade das Juntas de Freguesia, quer a residencia das alunos quer as escolas envolvidas. 
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Min uta 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

DELEGA~AO DE COMPET~NCIAS- TRANSPORTES ESCOLARES 

2,9 E 3,2 CICLOS 2016/2017 

Considerando que: 

Entrou em vigor a Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro que estabelece o regime jurldico das 

autarquias locais, que aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurldico da transferencia de competencias do Estado para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais e aprova o regime juridico do associativismo autarquico; 

Decorre do regime jurldico contido no mencionado diploma que a delega~ao de competencias 

se concretiza atraves da celebra~ao de contratos interadministrativos, sob pena de nulldade; 

Os contratos interadministrativos podem ser celebrados no ambito da delega~ao de 

competencias dos munidpios nas freguesias; 

Tais contratos devem definir as termos que, em concreto, permitem o efetivo exerdcio das 

competencias delegadas pelo municipio nas freguesias, considerando a contextualiza~ao da 

situat;ao espedfica e do prindpio da subsidiariedade, conforme anexo A; 

A concretiza~ao da delega~ao de competencias nas freguesias deve ocorre nos termos do 

artigo 131.2 da Lei 75a /2013, de 12 de setembro, em todos as domfnios dos interesses pr6prios 

das popula~6es destas, em especial no ~mbito dos servi~os e das atividades de proximidade e 

do apoio direto as comunidades locais; 

A varia~ao do numero de alunos, bem como o fundamento legal para o apoio no ambito dos 

transportes publicos, recomenda que o prazo contratual coincida com o ana letivo. 

Assim, dando cumprimento ao regime contido no citado diploma, e celebrado entre, 

o Municipio de Ponte de Lima, representado pelo Exmo. Senhor Victor Manuel Alves Mendes, 

que outorga na qualidade de Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima designado par 

primeiro outorgante, 

E 

A Freguesia de Bertiandos, representada pelo Exma. Senhora Isabel Rodrigues Vilaverde, que 

outorga na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia Bertiandos, designada par segunda 

outorgante, 

o presente contrato interadministrativo e em nome dos orgaos autarquic;os a que presidem, 

apos autoriza~ao expressa das respetivas Assembleia Municipal e de Freguesia (delibera~;oes 

de_/_/ __ e _I_/ __ (respetivamente) de delega~ao de competencias do Municipio de 

Ponte de Lima para a Freguesia de Bertiandos, que se regera pelo disposto nas dausulas 

seguintes: 
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Clciusula VI 

Objeto 

0 presente contrato tern por objeto a defini~ao das condi~oes de delega~ao e exercicio, para a 

Junta de Freguesia, da cornpetencia a que se refere a alfnea gg) do n.!! 1 do artigo 33.!! da lei 

n.!! 75/2013, de 12 de setembro, nomeadamente e no presente caso, para assegurar o 

transporte de: 

• Seis alunos de Bertiandos, que frequentam o 5.!! e 6.!! ano no Centro Educative das 

Lagoas, implicando a realiza~ao de uma viagem (ida e volta) extra as segundas e 

quintas-feiras dias em que as alunos tem a tarde livre. 

Clausula 2.!! 

Obriga~oes 

1 -Constituem obrigac;oes da segunda outorgante, no ambito da competencia referida na 

clausula anterior, as seguintes: a) Transportar os alunos mencionados na Clausula anterior 

durante o ano letivo 2.016/2017, de acordo com o calendario escolar; b) Assegurar que o 

transporte dos alunos e efetuado em conformidade com a Lei n.2 13/2006, de 17 de Abril e 

respetivas alterac;oes introduzidas pel a Lei n.!! 17 I A/2006, de 26 de Maio e Decreta -Lei n.!! 

255/2007, de 13 de Julho, nos artigos que lhe sao aplicaveis. 

2 - Todas as materias objeto de delega9io, passarao a pertencer a segunda outorgante, 

cabendo a esta responder pela sua efetiva concretiza«;ao. 

Clausula 3.• 

Afeta~5o dos Recursos 

1 -Os Recursos financeiros, que resultam da aplicac;ao dos valores de referencia estipulados no 

Anexo A, sao OS seguintes: 

Apllca~io dos valores de refer~ncla 

Numero de Km percorridos por 
dia 

Valor a atribuir por dia 

Autocarro 13 13,00€ 

2 -0 pagamento sera feito mensalmente ap6s envio ao Municipio dos respetivos mapas de 

execU~;:ao por parte da Junta de Freguesia e respetiva valida~ao par parte dos Servi~os de 

Educa~;:ao. 
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Clausula 4,!! 

Vigen cia 

0 presente contrato produz efeitos durante o ano letivo 2016/2017, de acordo com o 

calendario escolar, se outras causas de cessacao legalmente previstas, nao ocorrerem 

previamente, retroagindo os seus efeitos ao inkio do ano escolar em curso. 

Clausula 5.! 

lncumprimento 

1 -Sem preJUIZO da possibilidade de suspensao ou de resolu!;ao do contrato, nos termos 

previstos no artigo 123.Q da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o incumprimento das obrigac;oes 

previstas neste contrato podera determinar o ajustamento dos recursos referidos na clausula 

3.!!. 

2 -A suspensao do contrato ou a cessacao do mesmo, por qualquer das suas formas, 

nomeadamente a revogac;ao nao pode originar quebra ou descontinuidade da prestac;ao do 

servic;o publico. 

Chiusula 6.! 

Modifica~ao 

1 -Podera haver Iugar a modificac;iio do contrato, quando se verifique a existencia de erro nos 

pressupostos que estiveram na base da celebrac;ao do mesmo ou por alterac;ao superveniente 

das circunstancias. 

2 -A modificac;ao obedece ao mesmo formalismo legal previsto para a celebrac;ao deste 

contrato. 

Clausula 7 ,! 

Acompanhamento 

1 -A C~mara Municipal acompanhara o cumprimento deste contrato e verificara da sua 

execuc;~o atraves dos seus servic;os, por forma: 

a) Exercer um controlo direto na gestao do servic;o; 

b)Acompanhar localmente o funcionamento do servic;o; 

c) Fiscalizar o cumprimento das normas do presente contrato. 
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2 -Para o efeito, a Junta de Freguesia submete mensalmente os mapas de execuc~o referidos 

no n.2 2 da Clausula 3.!!. 

Chiusula 8,!! 

Duvidas lnterpretatlvas 

As duvidas interpretativas ocorridas na execw;ao deste contrato serao resolvidas pela Camara 

Municipal. 

Clausula 9.i! 

Casos omissos 

Os casas omissos decorrentes da aplica~ao deste contrato serao decididos por aplica~5o do 

disposto na Lei n.2 75/2013, de 12 de Setembro, ou outra legislacao aplicavel e, se ainda assim 

tal nao for posslvel, por acordo entre os outorgantes. 

ASSINADO em nome dos outorgantes, pelas pessoas que abaixo apoem a sua assinatura, cada 

uma delas com as competencias necessarias ao ato. 

Ponte de Lima, _ de _ _ de _ _ 

Os Outorgantes, 

Pela Camara Municipal Pela Junta de Freguesia 
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Transportes Escolares- Fundamenta~ao 

Anexo A 

1. Reordenamento da Rede Escolar do Munidpio de Ponte de Lima 

A conclusao e entrada em funcionamento de todos os Centres Educativos que estavam 

previstos na Carta Educativa ~Reordenamento da Rede Educativa de Ponte de Lima levaram a 
necessidade de reorganizac;ao dos transportes escolares que foi sendo feita gradualmente ao 

Iongo dos ultimos anos, pautando-se per criterios de eficiencia, efic<kia e garantia de 

qualidade do servic;o prestado. 

2. Necessidade do transporte 

Decorrente das diretrizes do Ministerio da Educa~o e ap6s terem side identificadas as Escolas 

encerradas e as respetivas Escolas de acolhimento mostrou-se necessaria assegurar o 

transporte das crianc;as; Trata-se de Escolas localizadas em Freguesias com alguma dispersao 

geogratica e a inexistencia de circuitos especiais ou carreiras publicas e/ou horarios adequados 

entre a residencia dos alunos e as Escolas, as respetivas Juntas de Freguesia disponibilizaram

se a colaborar na prestac;ao do servic;o de transporte. 

Em virtude do reordenamento da rede escolar ter levado ao encerramento de 

estabelecimentos de ensino na freguesia de residencia, foi tambem considerado, no presente 

ambito, 0 transporte dessas mesmas crianc;as. 

0 fato de nao existir o servic;o publico para as crianc;as que frequentam o 2.2 e 3.2 Cicio e que 

residem nos lugares mais afastados e tendo presente que a soluc;ao alternativa, a utilizac;ao de 

taxis, seria bastante mais dispendiosa o Municipio atraves da Junta de Freguesia garante esse 

servic;o, pelo menos ate ao ponto de acesso ao transporte publico. 

Para alem das necessidades detetadas que levaram a celebrac;ao do Contrato 

lnteradministrativo de Transportes Escolares com a Junta de Freguesia para o ano Letivo de 

2016/2017 foi diagnosticada a seguinte necessidade ao nivel do transporte de alunos do 2.2 e 

3.2 ciclos: 

• Transporte de seis alunos de Bertiandos, que frequentam o S.Q e 6.2 ano no Centro 

Educative das Lagoas, implicando a realizac;ao de uma viagem (ida e volta) extra as 

segundas e quintas-feiras dias em que os alunos tern a tarde livre. 
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3. Recursos Financeiros 

Os Valores de Refer€mcia que a seguir se indicam serao aplicados mediante as necessidades de 

transporte, ou seja os percursos a efetuar e os meio necessaries e existentes em cada Junta de 

Freguesia, carrinhas ou autocarros, para servir o numero de alunos aos quais devera ser 

garantido o transporte. Os valores dos Km percorridos sao aqueles ja assumidos pelas Juntas 

de Freguesia no exercicio anterior dessas mesmas competencias, com as necessarias 

atualiza~oes. 

0 valor relative ao transporte de crianc;as do efetuado por carrinhas da Junta de Freguesia 

tern como referenda a Tabela praticada pela Direc;ao Geral dos Transportes Terrestres e 

Fluviais para carreiras interurbanas de passageiros para percursos inferiores a 50 Km. 

0 valor relative ao transporte de crianc;as do efetuado por autocarros tern como referenda a 

Tabela praticada pela Direc;ao Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais para carreiras 

interurbanas de passageiros para percursos inferiores a 50 Km majorados em 11% desse valor. 

0 fato de nao existir o servic;o publico para as crian~as que frequentam o 2.R e 3J! Cicio e que 

residem nos lugares em causa e tendo presente que a soluc;ao alternativa, a utilizac;ao de taxis, 

seria bastante mais dispendiosa o Municipio atraves das Juntas de Freguesia garante esse 

servic;o. 0 Valor a aplicar nestes casos seguira o mesmo criteria dos anteriores, ou seja o tipo 

de veiculo utilizado e o numero de Km que a Junta de Freguesia tern que realizar para garantir 

esse servi~o por dia. 

Tipo de vekulo Valor por Km/dla 

Carrinha 0,90€ 

Autocarro 1,00€ -

Conclusao: 

Existe maior eficacia e eficiencia na execw;ao do servic;o, pelas Juntas de Freguesia, atendendo 

a inexistencia de recursos, por parte da Camara Municipal, no sentido de garantir viaturas 

diarias para execuc;ao deste servic;o; 

-Proximidade das Juntas de Freguesia, quer a residencia dos alunos quer as escolas envolvidas. 
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Min uta 

CONTRA TO INTERADMINISTRATIVO 

DELEGA~AO DE COMPETENCIAS- TRANSPORTES ESCOLARES 

2.2 e 3.2 clclos 2016/2017 

Considerando que: 

Entrou em vigor a Lei n.Q 75/2013, de 12 de setembro que estabelece o regime juridico das 

autarquias locais, que aprova o estatuto das entidades intermunidpais, estabelece o regime 

juridico da transferencia de competencias do Estado para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais e aprova o regime juridico do associativismo autarquico; 

Decorre do regime jurldico contido no mencionado diploma que a delega~ao de competencias 

se concretiza atraves da celebra~ao de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

Os contratos interadministrativos podem ser celebrados no ambito da delega~ao de 

competencias dos municipios nas freguesias; 

Tais contratos devem definir os termos que, em concreto, permitem o efetivo exercicio das 

competencias delegadas pelo municipio nas freguesias, considerando a contextualiza~ao da 

situa~ao espedfica e do prindpio da subsidiariedade, conforme anexo A; 

A concretiza~ao da delega~ao de competencias nas freguesias deve ocorre nos termos do 

artigo 13l.Q da Lei 75°/2013, de 12 de setembro, em todos os domfnios dos interesses pr6prios 

das popula96es destas, em especial no ambito dos servil;os e das atividades de proximidade e 

do apoio direto as comunidades locais; 

A varia9ao do numero de alunos, bern como o fundamento legal para o apoio no ambito dos 

transportes publicos, recomenda que o prazo contratual coincida com o ano letivo. 

Assim, dando cumprimento ao regime contido no citado diploma, e celebrado entre, 

0 Municipio de Ponte de Lima, representado pelo Exmo. Senhor Eng.2 Victor Manuel Alves 

Mendes, que outorga na qualidade de Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima 

designado por primeiro outorgante, 

E 

A Freguesia de Cabra~ao e Moreira do Uma representada pelo Exmo. Senhor Sergio Alcides 

Trigueiro de Castro Fernandes, que outorga na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia 

Cabra~ao e Moreira do Lima, designada por segunda outorgante, 

o presente contrato interadrninistrativo e em nome dos 6rgaos autarquicos a que presidem, 

ap6s autoriza~~o expressa das respetivas Assembleia Municipal e de Freguesia (delibera~oes 

de _} _;__ e _} _} __ (respetivamente) de delega9~0 de competencias do Municipio 

de Ponte de Lima para a Freguesia de Cabra9ao e Moreira do Lima, que se regenfl pelo 

disposto nas clausulas seguintes: 
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Clausula 1.!! 

Objeto 

0 presente contrato tern por objeto a defini~ao das condi~oes de delega~ao e exerdcio, para a 

Junta de Freguesia, da competencia a que se refere a alfnea gg) do n.!! 1 do artigo 33.!1 da lei 

n.!! 75/2013, de 12 de setembro, nomeadamente e no presente caso, para assegurar o 

transporte de: 

• Doze alunos de Cabracrao e Moreira do lima, que frequentam o 5.!l e 6.2 ano no Centro 

Educative das Lagoas, cujo transporte esta a ser efetuado pela Junta de Cabra~ao e 

Moreira do lima. Estao a ser efetuadas duas viagens diariamente. 

Clausula 2.!! 

Obriga~oes 

1 -Constituem obriga~oes da segunda outorgante, no ambito da competencia referida na 

clc~usula <mterior, as seguintes: a) Transportar os alunos mencionados na Clausula anterior, 

durante o ana letivo 2016/2017, de acordo com o calendario escolar; b) Assegurar que o 

transporte dos alunos e efetuado em conformidade com a Lei n.!1 13/2006, de 17 de Abril e 

respetivas altera~6es introduzidas pela Lei n.!1 17/A/2006, de 26 de Maio e Decreta -Lei n.!1 

255/2007, de 13 de Julho, nos artigos que lhe sao aplicaveis. 

2 - Todas as materias objeto de delega~ao, passarao a pertencer a segunda outorgante, 
cabendo a esta responder pela sua efetiva concretiza~ao. 

Clausula 3.1 

Afeta~ao dos Recursos 

1 -Os Recursos financeiros, que resultam da aplica~o dos valores de referenda estipulados no 

Anexo A, sao os seguintes: 

Aplica~ao dos valores de refer~ncia 

Numero de Km percorrldos por Valor a atrlbulr por dia 
dia 

Carrinha 35 31,50 € 

2 -0 pagamento sera feito mensalmente ap6s envio ao Municipio dos respetivos mapas de 

execu~ao por parte da Junta de Freguesia e respetiva valida~ao por parte dos Servi~os de 

Educa~ao. 
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Cliiusula 4.! 

0 presente cantrata praduz efeitas durante a ana letiva 2016/2017, de acordo com o 

calendario escolar, se outras causas de cessa.;:ao legalmente previstas, nao ocorrerem 

previamente, retroagindo os seus efeitos ao infcio do ana escolar em curso. 

Chiusula S.i! 

lncumprimento 

1 -Sem prejurza da possibilidade de suspensao au de resolu~ao do cantrato, nos termos 

previstos no artigo lZ3.Q da Lei 75/2013, de 12 de setembra, a incumprimento das obrigac;oes 

previstas neste contrato poderc~ determinar o ajustamento dos recursos referidos na clausula 

3.il. 

Z -A suspensao do contrato ou a cessa~ao do mesmo, por qualquer das suas formas, 

nomeadamente a revoga~aa naa pade originar quebra au descontinuidade da prestac;:ao do 

servic;:o publico. 

Clausula 6,!! 

Modifica~ao 

1 -Poderc) haver Iugar a modificac;:ao do contrato, quando se verifique a existencia de erra nos 

pressupostos que estiveram na base da celebra~ao do mesmo ou par altera~ao superveniente 

das circunstancias. 

2 -A modificac;:ao obedece ao mesmo formalismo legal previsto para a celebrac;:ao deste 

cantrato. 

Chiusula 7 Jl 

Acompanhamento 

1 -A Camara Municipal acompanhara o cumprimento deste contrato e verificara da sua 

execu~ao atraves dos seus servic;os, por forma: 

a) Exercer urn controlo direto na gestao do servic;o; 

b)Acompanhar lacalmente o funcionamenta do servic;o; 

c) Fiscalizar o cumprimento das normas do presente contrato. 
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2 ,para o efeito, a Junta de Freguesia submete mensalmente os mapas de execw;;ao referidos 

no n.Q 2 da Clausula 3.!!. 

Clausuta 8.:! 

Ouvidas interpretativas 

As duvidas interpretativas ocorridas na execu9ao deste contrato serao resolvidas pela C~mara 

Municipal. 

Clausuta 9.~ 

Casos omissos 

Os casos omissos decorrentes da aplica~ao deste contrato serao decididos par aplica~~o do 

disposto na Lei n.Q 75/2013, de 12 de Setembro, ou outra legisla9ao aplicavel e, se ainda assim 

tal nao for possfvel, por acordo entre os outorgantes. 

ASSINADO em nome dos outorgantes, pelas pessoas que abaixo apoem a sua assinatura, cada 

uma delas com as compett~ncias necessarias ao ato. 

Ponte de Lima, _de __ de _ _ 

Os Outorgantes, 

Pela Camara Municipal Pela Junta de Freguesia 
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Transportes Escolares- Fundamenta~ao 

Anexo A 

1. Reordenamento da Rede Escolar do Municipio de Ponte de Lima 

A conclusao e entrada em funcionamento de todos os Centros Educativos que estavam 

previstos na Carta Educativa -Reordenamento da Rede Educativa de Ponte de Lima levaram a 
necessidade de reorganiza9ao dos transportes escolares que foi sendo feita gradualmente ao 

Iongo dos ultimos anos, pautando-se par criterios de eficiencia, eficacia e garantia de 

qualidade do servir;o prestado. 

2. Necessidade do transporte 

Decorrente das diretrizes do Ministerio da Educar;ao e ap6s terem sido identificadas as Escolas 

encerradas e as respetivas Escolas de acolhimento mostrou-se necessaria assegurar o 

transporte das crianr;as; Trata-se de Escolas localizadas em Freguesias com alguma dispersao 

geogratica e a inexistencia de circuitos especiais ou carreiras publicas e/ou horarios adequados 

entre a residencia dos alunos e as Escolas, as respetivas Juntas de Freguesia disponibilizaram

se a colaborar na prestar;ao do servir;o de transporte. 

Em virtude do reordenamento da rede escolar ter levado ao encerramento de 

estabelecimentos de ensino na freguesia de residencia, foi tambem considerado, no presente 

ambito, o transporte dessas mesmas crianr;as. 

0 fato de nao existir o servir;o publico para as crianr;as que frequentam o 2.11 e 3.2 Cicio e que 

residem nos lugares mais afastados e tendo presente que a solur;ao alternativa, a utilizar;ao de 

taxis, seria bastante mais dispendiosa o Municipio atraves da Junta de Freguesia garante esse 

servir;o, pelo menos ate ao ponto de acesso ao transporte publico. 

Para alem das necessidades detetadas que levaram a celebra9ao do Contrato 

lnteradministrativo de Transportes Escolares com a Junta de Freguesia para o ana Letivo de 

2016/2017 foi diagnosticada a seguinte necessidade ao nlvel do transporte de alunos do 2.11 e 

3.Q ciclos: 

5/6 



• Transporte de doze alunos de Cabra~ao e Moreira do lima, que frequentam o 5.0 e 6.2 

ano no Centro Educativo das Lagoas, cujo transporte esta a ser efetuado pela Junta de 

Cabra~o e Moreira do Lima. Estao a ser efetuadas duas viagens diariamente. 

3. Recursos Financelros 

Os Valores de Referencia que a seguir se indicam serao aplicados mediante as necessidades de 

transporte, ou seja os percursos a efetuar e os meio necessaries e existentes em cada Junta de 

Freguesia, carrinhas ou autocarros, para servir o numero de alunos aos quais devera ser 

garantido o transporte. Os valores dos Km percorridos sao aqueles ja assumidos pelas Juntas 

de Freguesia no exerdcio anterior dessas mesmas competencias, com as necessarias 

atualiza~oes. 

0 valor relativo ao transporte de crian~s efetuado por carrinhas da Junta de Freguesia tern 

como referencia a Tabela praticada pela Dire~ao Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais 

para carreiras interurbanas de passageiros para percursos inferiores a 50 Km. 

0 valor relativo ao transporte de crian~as do efetuado por autocarros tern como referenda a 

Tabela praticada pela Dire~ao Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais para carreiras 

interurbanas de passageiros para percursos inferiores a 50 Km majorados em 11% desse valor. 

o fato de nao existir o servi~o publico para as crian~s que frequentam o 2.!! e 3.!! Cicio e que 

residem nos lugares em causa e tendo presente que a solu~ao alternativa, a utili za~ao de taxis, 

seria bastante mais dispendiosa o Municipio atraves das Juntas de Freguesia garante esse 

servi~o. 0 Valor a aplicar nestes casos seguira o mesmo criterio dos anteriores, ou seja o tipo 

de veiculo utilizado e o numero de Km que a Junta de Freguesia tern que realizar para garantir 

esse servi~o por dia. 

Tipo de velculo Valor por Km/dla 

Carrlnha 0,90€ 
f-

Autocarro 1,00€ 

Conclusao: 

Existe maior eficacia e eficiencia na execu~ao do servi~o, pelas Juntas de Freguesia, atendendo 

a inexistencia de recursos, por parte da Camara Municipal, no sentido de garantir viaturas 

diarias para execu~ao deste servi~o; 

-Proximidade das Juntas de freguesia, quer a resid~ncia dos alunos quer as escolas envolvidas. 
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Min uta 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

DELEGAc;Ao DE COMPETENCIAS- TRANSPORTES ESCOLARES 

V! e 3.2 ciclos 2016/2017 

Considerando que: 

Entrou em vigor a Lei n.Q 75/2013, de 12 de setembro que estabelece o regime juridico das 

autarquias locais, que aprova o estatuto das entidades intermunidpais, estabelece o regime 

juridico da transferencia de competencias do Estado para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais e aprova o regime juridico do associativismo autarquico; 

Decorre do regime jurfdico contido no mencionado diploma que a delega~o de competencias 

se concretiza atraves da celebra~o de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

Os contratos interadministrativos podem ser celebrados no ambito da delega~ao de 

competencias dos munidpios nas freguesias; 

Tais contratos devem definir os termos que, em concreto, permitem o efetivo exerdcio das 

competencias delegadas pelo municipio nas freguesias, considerando a contextualizac;ao da 

situa~ao especifica e do principia da subsidiariedade, conforme anexo A; 

A concretiza~ao da delega~ao de competencias nas freguesias deve ocorre nos termos do 

artigo 13l.Q da Lei 75°/2013, de 12 de setembro, em todos os dominies dos interesses pr6prios 

das populac;oes destas, em especial no ambito dos servi~os e das atividades de proximidade e 

do apoio direto as comunidades locais; 

A varia~ao do numero de alunos, bem como o fundamento legal para o apoio no ambito dos 

transportes publicos, recomenda que o prazo contratual coincida com o ano letivo. 

Assim, dando cumprimento ao regime contido no citado diploma, e celebrado entre, 

0 Municipio de Ponte de Lima, representado pelo Exmo. Senhor Victor Manuel Alves Mendes, 

que outorga na qualidade de Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima designado per 

primeiro outorgante, 

E 

A Freguesia de Estoraos, representada pelo Exma. Senhora Irene Trigueiro Lourenc;o, que 

outorga na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia Estoraos, designada por segunda 

outorgante, 

o presente contrato interadministrativo e em nome dos 6rgaos autarquicos a que presidem, 

ap6s autorizac;ao expressa das respetivas Assembleia Municipal e de Freguesia (deliberac;oes 

de _/ _} __ e _/ _/ __ (respetivamente) de delega~ao de competencias do Municipio 

de Ponte de Lima para a Freguesia de Estoraos, que se regera pelo disposto nas clausulas 

seguintes: 
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Clausula 1.!! 

Objeto 

0 presente contrato tern par objeto a defini~ao das condi~t)es de delegac;ao e exerdcio, para a 
Junta de Freguesia, da competencia a que se refere a alinea gg) do n.!! 1 do artigo 33.2 da lei 

n.!! 75/2013, de 12 de setembro, nomeadamente e no presente caso, para assegurar o 

transporte de: 

• Quatro alunos da freguesia de Estoraos que frequentam o 5.!! e 6.!! ano no Centro 

Educative das Lagoas, utilizando o transporte regular efetuado pel a carrinha da Junta 

de Freguesia. Sao efetuadas duas viagens diariamente. 

Obriga~oes 

1 -Constituem obriga~;oes da segunda outorgante, no ambito da competencia referida na 

clausula anterior, as seguintes: a) Transportar os alunos mencionados na Clausula anterior 

durante o ano letivo 2016/2017, de acordo com o calendario escolar; b) Assegurar que o 

transporte dos alunos e efetuado em conformidade com a Lei n.!! 13/2006, de 17 de Abril e 

respetivas altera~;oes introduzidas pela Lei n.2 17/A/2006, de 26 de Maio e Decreta -Lei n.!! 

255/2007, de 13 de Julho, nos artigos que lhe sao aplicaveis. 

2 - Todas as materias objeto de delega~;ao, passarao a pertencer a segunda outorgante, 

cabendo a esta responder pela sua efetiva concretiza~;ao. 

Clausula 3.l! 

Afeta~ao dos Recursos 

1 -Os Recursos financeiros, que resultam da aplicac;:ao dos valores de referenda estipulados no 

Anexo A, sao os seguintes: 

Aplica~o dos valores de referenda 

Numero de Km percorridos por Valor a atribuir por dia 
dia 

Carrinha 15 13,50€ 

2 -0 pagamento sera feito mensalmente ap6s envio ao Municipio dos respetivos mapas de 

execuc;ao por parte da Junta de Freguesia e respetiva valida~;ao por parte dos Servi~;os de 

Educa~ao. 

2/6 



Clausula 4.!! 

0 presente contrato produz efeitos durante o ano letivo 2016/2017, de acordo com o 

calendario escolar, se outras causas de cessacao legalmente previstas, nao ocorrerem 

previamente, retroagindo os seus efeitos ao infcio do ano escolar em curso. 

Cliiusula 5.!! 

lncumprimento 

1 -Sem preJUtzo da possibilidade de suspensao au de resolucao do contrato, nos termos 

previstos no artigo 123.2 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o incumprimento das obriga~oes 

previstas neste contrato podera determinar o ajustamento dos recursos referidos na clausula 

3.1!. 

2 -A suspensao do contrato ou a cessacao do mesmo, por qualquer das suas formas, 
nomeadamente a revoga~ao nao pode originar quebra ou descontinuidade da presta~,;ao do 

servi~o publico. 

Clausula 6.! 

Modifica~o 

1 -Podera haver Iugar a modifica<;ao do contrato, quando se verifique a existencia de erro nos 

pressupostos que estiveram na base da celebra~;ao do mesmo ou por altera<;ao superveniente 

das circunstancias. 

2 -A modifica~ao obedece ao mesmo formalismo legal previsto para a celebra~ao deste 

contra to. 

Chiusula 7 ,!! 

Acompanhamento 

1 -A Camara Municipal acompanhara o cumprimento deste contrato e verificara da sua 

execu~,;ao atraves dos seus servi<;os, par forma: 

a) Exercer urn controlo direto na gestao do servi~o; 

b)Acompanhar localmente o funcionamento do servico; 

c) Fiscalizar o cumprimento das normas do presente contrato. 
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2 -Para o efeito, a Junta de Freguesia submete mensalmente os mapas de execuc;ao referidos 

no n.2 2 da Clausula 3.!!. 

Cl~usula 8,!! 

Duvidas interpretativas 

As duvidas interpretativas ocorridas na execuc;ao deste contrato serao resolvidas pela Camara 

Municipal. 

Clausula 9.i 

Casos omissos 

Os casas omissos decorrentes da aplicac;ao deste contrato serao decididos por aplicac;ao do 

disposto na Lei n.2 75/2013, de 12 de Setembro, ou outra legislac;ao aplicavel e, se ainda assim 

tal nao for possivel, por acordo entre os outorgantes. 

ASSINADO em nome dos outorgantes, pelas pessoas que abaixo apoem a sua assinatura, cada 

uma delas com as competencias necessarias ao ato. 

Ponte de Lima, _ de_ de __ _ 

Os Outorgantes, 

Pela Camara Municipal Pela Junta de Freguesia 
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Transportes Escolares- Fundamenta~ao 

AnexoA 

1. Reordenamento da Rede Escolar do Municfpio de Ponte de Lima 

A conclusao e entrada em funcionamento de todos os Centros Educativos que estavam 

previstos na Carta Educativa -Reordenamento da Rede Educativa de Ponte de Lima levaram a 
necessidade de reorganizacao dos transportes escolares que foi sendo feita gradualmente ao 

Iongo dos ultimos anos, pautando-se por criterios de eficiencia, eficacia e garantia de 

qualidade do servi~o prestado. 

2. Necessldade do transporte 

Decorrente das diretrizes do Ministerio da Educa~ao e ap6s terem sido identificadas as Escolas 

encerradas e as respetivas Escolas de acolhimento mostrou-se necessaria assegurar o 

transporte das crian~s; Trata-se de Escolas localizadas em Freguesias com alguma dispersao 

geografica e a inexistencia de circuitos especiais ou carreiras publicas e/ou horarios adequados 

entre a residencia dos alunos e as Escolas, as respetivas Juntas de Freguesia disponibilizaram

se a colaborar na presta~ao do servic;o de transporte. 

Em virtude do reordenamento da rede escolar ter levado ao encerramento de 

estabelecimentos de ensino na freguesia de residencia, foi tambem considerado, no presente 

ambito, 0 transporte dessas mesmas criancas. 

0 fato de nao existir o servico publico para as crian~as que frequentam o 2.!! e 3.!! Cicio e que 

residem nos lugares mais afastados e tendo presente que a soiUI;ao alternativa, a utiliza~ao de 

taxis, seria bastante mais dispendiosa o Municipio atraves da Junta de Freguesia garante esse 

servic;o, pelo menos ate ao ponto de acesso ao transporte publico. 

Para alem das necessidades detetadas que levaram a celebrac;ao do Contrato 

lnteradministrativo de Transportes Escolares com a Junta de Freguesia para o ana Letivo de 

2016/2017 foi diagnosticada a seguinte necessidade ao nfvel do transporte de alunos do Vi! e 

3.!! ciclos: 

• Quatro alunos da freguesia de Estoraos que frequentam o 5.!! e 6.!! ana no Centro 

Educativo das lagoas, utilizando o transporte regular efetuado pela carrinha da Junta 

de Freguesia. S~o efetuadas duas viagens diariamente 
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3. Recursos Financeiros 

Os Valores de Referenda que a seguir se indicam serao aplicados mediante as necessidades de 

transporte, ou seja os percursos a efetuar e os meio necessaries e existentes em cada Junta de 

Freguesia, carrinhas ou autocarros, para servir o nurnero de alunos aos quais devera ser 

garantido o transporte. Os valores dos Krn percorridos sao aqueles ja assumidos pelas Juntas 

de Freguesia no exerdcio anterior dessas rnesrnas competimcias, com as necessarias 

atualiza~oes. 

0 valor relativo ao transporte de crian~s efetuado por carrinhas da Junta de Freguesia tern 

como referencia a Tabela praticada pela Dire~o Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais 

para carreiras interurbanas de passageiros para percursos inferiores a SO Krn . 

0 valor relativo ao transporte de crianc;as do efetuado por autocarros tern como referencia a 

Tabela praticada pela Direc;ao Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais para carreiras 

interurbanas de passageiros para percursos inferiores a 50 Krn rnajorados em 11% desse valor. 

0 fato de nao existir o servic;o publico para as crian~s que frequentam o V? e 3.!:! Cicio e que 

residem nos lugares em causa e tendo presente que a soluc;ao alternativa, a utiliza~ao de taxis, 

seria bastante mais dispendiosa o Municipio atraves das Juntas de Freguesia garante esse 

servic;o. 0 Valor a aplicar nestes casas seguira o mesrno criteria dos anteriores, ou seja o tipo 

de veiculo utilizado e o numero de Km que a Junta de Freguesia tern que reali2ar para garantir 

esse servic;o por dia. 

Tipo de vefculo Valor por Km/dia 

Carrinha 0,90€ 

Autocarro 1,00€ 

Conclusao: 

Existe maior efic;kia e eficiencia na execuc;ao do servic;o, pelas Juntas de Freguesia, atendendo 

a inexistencia de recursos, par parte da Camara Municipal, no sentido de garantir viaturas 

diarias para execuc;ao deste servic;o; 

-Proximidade das Juntas de Freguesia, quer a residencia dos alunos quer as escolas envolvidas. 
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Min uta 

CONTRATO JNTERADMINISTRATIVO 

DELEGA~O DE COMPET~NCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 

2.!! E 3.!! CICLOS 2016/2017 

Considerando que: 

Entrou em vigor a Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro que estabelece o regime jurfdico das 

autarquias locais, que aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

juridico da transferencia de competencias do Estado para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais e aprova o regime juridico do associativismo autarquico; 

Decom:! do regime jurfdico contido no mencionado diploma que a delegac;ao de competencias 

se concretiza atraves da celebra<;ao de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

Os contratos interadministrativos podem ser celebrados no ambito da delega9ao de 

competendas dos munidpios nas freguesias; 

Tais contratos devem definir os termos que, em concreto, permitem o efetivo exerdcio das 

competencias delegadas pelo municipio nas freguesias, considerando a contextualiza~ao da 

situa9ao espedfica e do principia da subsidiariedade, conforme anexo A; 

A concretiza~i§o da delega~o de competencias nas freguesias deve ocorre nos termos do 

artigo 13l.Q da Lei 75°/2013, de 12 de setembro, em todos os dominios dos interesses pr6prios 

das popula~oes destas, em especial no ambito dos services e das atividades de proximidade e 

do apoio direto as comunidades locais; 

A varia~ao do numero de alunos, bern como o fundamento legal para o apoio no ambito dos 

transportes publicos, recomenda que o prazo contratual coincida com o ana letivo. 

Assim, dando cumprimento ao regime contido no citado diploma, e celebrado entre, 

0 Municipio de Ponte de Lima, representado pelo Exmo. Senhor Victor Manuel Alves Mendes, 

que outorga na qualidade de Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima designado par 

primeiro outorgante, 

E 

A Freguesia de Sao Pedro D'Arcos, representada pelo Exmo. Senhor Custodio do Nascimento 

Rodrigues Fernandes que outorga na qual\dade de Pres\dente da Junta de Freguesia Sao Pedro 

D"Arcos, designada par segunda outorgante, 

o presente contrato interadministrativo e em nome dos orgaos autarquicos a que presidem, 

apos autoriza~ao expressa das respetivas Assembleia Municipal e de Freguesia (delibera~oes 

de__}__} __ e _/ _j __ (respetivamente) de delega~ao de competencias do Municipio de 

Ponte de Lima para a Freguesia de Sao Pedro D'Arcos, que se regera pelo disposto nas 

clausulas seguintes: 
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Clausula 1.1 

Objeto 

0 presente contrato tern por objeto a defini~ao das condi~oes de delega~ao e exerclcio, para a 

Junta de Freguesia, da competencia a que se refere a alinea gg) do n.9 1 do artigo 33.2 da lei 

n.9 75/2013, de 12 de setembro, nomeadamente e no presente caso, para assegurar o 

transporte de: 

- Tres alunos que frequentam o S.l~ e 6 ano no Centro Educative das Lagoas, implicando a 

realizc:u;ao de duas viagens diarias. 

ctausula 2.i!! 

Obriga~oes 

1 -Constituem obriga~oes da segunda outorgante, no ambito da competencia referida na 

ch~usula anterior, as seguintes: a) Transportar os alunos mencionados na Clausula anterior 

durante o ano letivo 2016/2017, de acordo com o calendario escolar; b) Assegurar que o 

transporte dos alunos e efetuado em conformidade com a Lei n.9 13/2006, de 17 de Abril e 

respetivas altera~oes introduzidas pela lei n.9 17/A/2006, de 26 de Maio e Decreta -Lei n.2 

255/2007, de 13 de Julho, nos artigos que the sao aplicaveis. 

2 - Todas as materias objeto de delega~ao, passarao a pertencer a segunda outorgante, 

cabendo a esta responder pela sua efetiva concretiza~ao. 

Clausula 3.11 

Afeta~o dos Recursos 

1 -Os Recursos financeiros, que resultam da aplica~ao dos valores de referencia estipulados no 

Anexo A, sao OS seguintes: 

Apllca~~o dos valores de referenda 

Numero de Km percorridos por Valor a atribuir por dia 
dia 

Carrinha 20 18,00 € 

2 -0 pagamento sera feito mensalmente apos envio ao Municipio dos respetivos mapas de 

execw;:ao par parte da Junta de Freguesia e respetiva valida~ao por parte dos Servi~os de 

Educa~ao. 
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Cl~usula 4,!! 

Vigencia 

0 presente contrato produz efeitos durante o ana letivo 2016/2017, de acordo com o 

calendario escolar, se outras causas de cessat;ao legalmente previstas, nao ocorrerem 

previamente, retroagindo os seus efeitos ao inicio do a no escolar em curso. 

Cl~usula 5.!! 

lncumprimento 

1 -Sem prejuizo da possibilidade de suspensao ou de resolu~ao do contrato, nos termos 

previstos no artigo 123.!! da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o incumprimento das obrigac;oes 

previstas neste contrato podera determinar o ajustamento dos recursos referidos na clausula 

3.ll. 

2 -A suspensao do contrato ou a cessat;ao do mesmo, por qualquer das suas formas, 

nomeadamente a revogac;ao nao pode originar quebra ou descontinuidade da presta~ao do 

servic;:o publico. 

Clausula 6,!! 

Modifica~ao 

1 -Podera haver Iugar a modificat;ao do contrato, quando se verifique a existencia de erro nos 

pressupostos que estiveram na base da celebra<;ao do mesmo ou por alterat;ao superveniente 

das circunstancias. 

2 -A modifica<;ao obedece ao mesmo formalismo legal previsto para a celebrac;:ao deste 

contrato. 

Cl~usula 7 ,i! 

Acompanhamento 

1 -A Camara Municipal acompanhara o cumprimento deste contrato e verificara da sua 

execu<;ao atraves dos seus servit;os, por forma: 

a) Exercer um controlo direto na gestao do servit;o; 

b}Acompanhar localmente o funcionamento do servi~o; 

c) Fiscalizar o cumprimento das normas do presente contrato. 

2 -Para o efeito, a Junta de Freguesia submete mensalmente os mapas de execut;ao referidos 

no n.l! 2 da Clausula 3.!!. 
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Clausula 8.l! 

Duvidas interpretati\las 

As duvidas interpretativas ocorridas na execu~ao deste contrato serao resolvidas pela Ciimara 

Municipal. 

Ch:lusula 9.~ 

Casos omissos 

Os casas omissos decorrentes da aplica~ao deste contrato ser~o decididos por aplica~ao do 

disposto na Lei n.!! 75/2013, de 12 de Setembro, ou outra legisla~ao aplicavel e, se ainda assim 

tal nao for posslvel, por acordo entre os outorgantes. 

ASSINADO em nome dos outorgantes, pelas pessoas que abaixo apoem a sua assinatura, cada 

uma delas com as competencias necessarias ao ato. 

Ponte de Lima, _de_ de _ _ 

Os Outorgantes, 

Pela Camara Municipal Pela Junta de Freguesia 
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Transportes Escolares- Fundamenta~ao 

Anexo A 

1. Reordenamento da Rede Escolar do Municfplo de Ponte de Lima 

A conclusao e entrada em funcionamento de todos os Centros Educativos que estavam 

previstos na Carta Educativa -Reordenamento da Rede Educativa de Ponte de Lima levaram a 
necessidade de reorganiza~ao dos transportes escolares que foi sendo feita gradualmente ao 

Iongo dos t.iltimos anos, pautando-se por criterios de eficiencia, efic;kia e garantia de 

qualidade do servi~o prestado. 

2. Necessidade do transporte 

Decorrente das diretrizes do Ministerio da Educa~ao e ap6s terem sido identificadas as Escolas 

encerradas e as respetivas Escolas de acolhimento mostrou-se necessaria assegurar o 

transporte das crian¥Js; Trata-se de Escolas localizadas em Freguesias com alguma dispersao 

geogratica e a inexistencia de circuitos especiais ou carreiras publicas e/ou horarios adequados 

entre a residencia dos alunos e as Escolas, as respetivas Juntas de Freguesia disponibilizaram

se a colaborar na prestac~o do servico de transporte. 

Em virtude do reordenamento da rede escolar ter levado ao encerramento de 

estabelecimentos de ensino na freguesia de residencia, foi tambE!m considerado, no presente 

ambito, o transporte dessas mesmas crian~as. 

0 fato de nao existir o servico publico para as crian~as que frequentam o VIe 3.2 Cicio e que 

residem nos lugares mais afastados e tendo presente que a solu~ao alternativa, a utilizacao de 

taxis, seria bastante mais dispendiosa o Municipio atraves da Junta de Freguesia garante esse 

servico, pelo menos ate ao ponto de acesso ao transporte publico. 

Para alem das necessidades detetadas que levaram a celebracao do Contrato 

lnteradministrativo de Transportes Escolares com a Junta de Freguesia para o ano Letivo de 

2016/2017 foi diagnosticada a seguinte necessidade ao nivel do transporte de alunos do 2.11 e 

3.2 ciclos: 

• Transporte de tres alunos que frequentam o S.Q e 6.Q ano no Centro Educativo das 

Lagoas, implica a realiza~ao de duas viagens diarias. 
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3. Recursos Flnancelros 

Os Valores de Referenda que a seguir se indicam serao aplicados mediante as necessidades de 

transporte, ou seja os percursos a efetuar e os meio necess<kios e existentE!s em cada Junta de 

Freguesia, carrinhas ou autocarros, para servir o numero de alunos aos quais devera ser 

garantido o transporte. Os valores dos Km percorridos sao aqueles ja assumidos pelas Juntas 

de Freguesia no exerdcio anterior dessas mesmas competencias, com as necessarias 

atualizac;oes. 

0 valor relativo ao transporte de crian~as efetuado por carrfnhas da Junta de Freguesia tern 

como referenda a Tabela praticada pela Dire~o Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais 

para carreiras interurbanas de passageiros para percursos inferiores a 50 Km. 

0 valor relative ao transporte de crianc;as do efetuado por autocarros tern como referenda a 

Tabela praticada pela Diret;ao Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais para carreiras 

interurbanas de passageiros para percursos inferiores a 50 Km majorados em 11% desse valor. 

0 fato de nao existir o servic;o publico para as crianc;as que frequentam o 2.!! e 3.!! Cicio e que 

residem nos lugares em causa e tendo presente que a soluc;ao alternativa, a utiliza~~o de taxis, 

seria bastante mais dispendiosa o Municipio atraves das Juntas de Freguesia garante esse 

servi<;o. 0 Valor a aplicar nestes casos seguira o mesmo criterio dos anteriores, ou seja o tipo 

de velculo utilizado e o numero de Km que a Junta de Freguesia tern que realizar para garantir 

esse servi<;o por dia. 

Tipo de vefculo Valor por Km/dia 

Carrinha 0,90€ 

Autocarro 1,00€ 

Conclusao: 

Existe maior eficacia e eficiencia na execw;:ao do servi~o. pelas Juntas de Freguesia, atendendo 

a inexist€mcia de recursos, por parte da Camara Municipal, no sentido de garantir viaturas 

diarias para execuc;ao deste servic;o; 

-Proximidade das Juntas de Freguesia, quer a resid~ncia dos alunos quer as escolas envolvidas. 
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MINUTA 

CONTRA TO INTERADMINISTRA TIVO 

DELEGAc;Ao DE COMPETENCIAS • TRANSPORTES ESCOLARES 

2.~ E 3.9 CICLOS 2016/2017 

Considerando que: 

Entrou em vigor a Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro que estabelece o regime jurfdico das 

autarquias locais, que aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

juridico da transferencia de competencias do Estado para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais e aprova o regime jurfdico do associativismo autarquico; 

Decorre do regime juridico contido no mencionado diploma que a delegac;:ao de competencias 

se concretiza atraves da celebrac;:ao de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

Os contratos interadministrativos podem ser celebrados no ambito da delegac;:ao de 

competencias dos municfpios nas freguesias; 

Tais contratos devem definir os termos que, em concreto, permitem o efetivo exercfcio das 

competencias delegadas pelo municipio nas freguesias, considerando a contextualiza~o da 

situac;:ao especifica e do principia da subsidiariedade, conforme anexo A; 

A concretizac;:5o da delegac;:ao de competencias nas freguesias deve ocorre nos termos do 

artigo 131.2 da Lei 75°/2.013, de 12 de setembro, em todos os dominios dos interesses pr6prios 

das populac;:oes destas, em especial no ~mbito dos servic;:os e das atividades de proximidade e 

do apoio direto as comunidades locais; 

A variac;:ao do numero de alunos, bem como o fundamento legal para o apoio no ambito dos 

transportes publicos, recomenda que o prazo contratual coincida com o ano letivo. 

Assim, dando cumprimento ao regime contido no citado diploma, e celebrado entre, 

0 Municipio de Ponte de Lima, representado pelo Exmo. Senhor Victor Manuel Alves Mendes, 

que outorga na qualidade de Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima designado por 

primeiro outorgante, 

E 

A Freguesia de Sa, representada pelo Exmo. Senhor Silvio Manuel da Rocha Martins Fernandes 

que outorga na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Sa, designada par segunda 

outorgante, 

o presente contrato interadministrativo e em nome dos 6rgaos autarquicos a que presidem, 

ap6s autorizac;ao expressa das respetivas Assembleia Municipal e de Freguesia (deliberac;:oes 

de _/_) __ e _j _) __ (respetivamente) de delegac;:ao de competencias do Municipio de 

Ponte de Lima para a Freguesia de Sa, que se regen\ pelo disposto nas cloflusulas seguintes: 
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Clausula 1.! 

Objeto 

0 presente contrato tern por objeto a defini~ao das condi~oes de delega~~o e exercicio, para a 

Junta de Freguesia, da compet€mcia a que se refere a allnea gg) do n.Q 1 do artigo 33.2 da lei 

n.Q 75/2013, de 12 de setembro, nomeadamente e no presente caso, para assegurar o 

transporte de: 

• Oito alunos de Sa que frequentam o S,Q e G.Q ano no Centro Educative das Lagoas, as 

segundas e quintas-feiras dias em que estes alunos tern a tarde livre, obrigando a 
realiza~~o demais uma viagem extra. 

Clausula 2.1 

Obrlga~CSes 

1 -Constituem obriga~oes da segunda outorgante, no ambito da competencia referida na 

clausula anterior, as seguintes: a) Transportar os alunos mencionados na Clausula anterior 

durante o ano letivo 2016/2017, de acordo com o calendario escolar; b) Assegurar que o 

transporte dos alunos e efetuado em conformidade com a Lei n.Q 13/2006, de 17 de Abril e 
respetivas altera~oes introduzidas pel a Lei n.Q 17 I A/2006, de 26 de Maio e Decreta -Lei n.Q 

255/2007, de 13 de Julho, nos artigos que lhe sao aplicaveis. 

2 - Todas as materias objeto de delega~ao, passarao a pertencer a segunda outorgante, 

cabendo a esta responder pela sua efetiva concretiza~ao. 

CJausula 3.i 

Afeta~ao dos Recursos 

1 -Os Recursos financeiros, que resultam da aplicac;ao dos valores de referencia estipulados no 

Anexo A, sao OS seguintes: 

Aplica~ao dos valores de refer~ncla 

Numero de Km percorridos por Valor a atribulr por dla 
dla 

Autocarro 11 11,00 € 

2 -0 pagamento sera feito mensalmente ap6s envio ao Munidplo dos respetivos mapas de 

execu~ao por parte da Junta de Freguesla e respetiva valida~~o por parte dos Servic,:os de 
Educac,:ao. 

2/6 



. ' 

Chiusula 4.!! 

Vig~ncia 

0 presente contrato produz efeitos durante o ano letivo 2016/2017, de acordo com o 

calendario escolar, se outras causas de cessa~ao legalmente previstas, nao ocorrerem 

previamente, retroagindo os seus efeitos ao inicio do ano escolar em curso. 

Clausula 5.~ 

lncumprlmento 

1 -Sem preJUIZO da possibilidade de suspensao ou de resolu~ao do contrato, nos termos 

previstos no artigo 123.!! da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o incumprimento das obriga~5es 

previstas neste contrato podera determinar o ajustamento dos recursos referidos na clausula 
3.11. 

2 -A suspensao do contrato ou a cessa~:io do mesmo, por qualquer das suas formas, 

nomeadamente a revoga~ao nao pode originar quebra ou descontinuidade da presta~ao do 

servi~o publico. 

Clausula 6.!! 

Modlfica~ao 

1 -Podera haver Iugar a modifica~ao do contrato, quando se verifique a existencia de erro nos 

pressupostos que estiveram na base da celebra~ao do mesmo ou por alteracao superveniente 

das circunstancias. 

2 -A modifica~ao obedece ao mesmo formalismo legal previsto para a celebracao deste 

contrato. 

Clausula 7 ,!! 

Acompanhamento 

1 -A Camara Municipal acompanhara o cumprimento deste contrato e verificara da sua 

execu~ao atraves dos seus servi~os, por forma: 

a) Exercer um controlo direto na gestao do servi~o; 

b)Acompanhar localmente o funcionamento do servi~o; 

c) Fiscalizar o cumprimento das normas do presente contrato. 

2 -Para o efeito, a Junta de Freguesia submete mensalmente os mapas de execu~ao referidos 

no n.!! 2 da Clausula 3.!!. 
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Clausula 8.! 

Duvidas interpretativas 

As duvidas interpretativas ocorridas na execu~ao deste contrato serao resolvidas pela C~mara 

Municipal. 

Clausula 9.! 

Casos omissos 

Os casos omissos decorrentes da aplica~ao deste contrato serao decididos par aplica<;ao do 

disposto na lei n.ll 75/2013, de 12 de Setembro, au outra legisla~ao aplicavel e, se ainda assim 

tal nao for possfvel, por acordo entre OS outorgantes. 

ASSINADO em nome dos outorgantes, pelas pessoas que abaixo apoem a sua assinatura, cada 

uma delas com as competencias necessarias ao ato. 

Ponte de lima, _ de de 

Os Outorgantes, 

Pela Camara Municipal Pela Junta de Freguesia 
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Transportes Escolares - Fundamenta~ao 

AnexoA 

1. Reordenamento da Rede Escolar do Munidpio de Ponte de Lima 

A conclusao e entrada em funcionamento de todos os Centros Educativos que estavam 

previstos na Carta Educativa -Reordenamento da Rede Educativa de Ponte de Lima levaram a 
necessidade de reorgani2:acao dos transportes escolares que foi sendo feita gradualmente ao 

Iongo dos ultimos anos, pautando-se por criterios de eficiencia, eficc'lcia e garantia de 

qualidade do servic;o prestado. 

2. Necessidade do transporte 

Decorrente das diretrizes do Ministerio da Educac;ao e ap6s terem sido identificadas as Escolas 

encerradas e as respetivas Escolas de acolhimento mostrou-se necessaria assegurar o 

transporte das crianc;as; Trata-se de Escolas localizadas em Freguesias com alguma dispers5o 

geogratica e a inexistencia de circuitos especiais ou carreiras publicas e/ou hon.lrios adequados 

entre a residencia dos alunos e as Escolas, as respetivas Juntas de Freguesia disponibilizaram

se a colaborar na prestac;ao do servico de transporte. 

Em virtude do reordenamento da rede escolar ter levado ao encerramento de 

estabelecimentos de ensino na freguesia de residencia, foi tambem considerado, no presente 

ambito, o transporte dessas mesmas crian~s. 

0 fato de nao existir o servic;o publico para as crianc;as que frequentam o 2.11 e 3.2 Cicio e que 

residem nos lugares mais afastados e tendo presente que a soluc;ao alternativa, a utilizac;ao de 

t<lxis, seria bastante mais dispendiosa o Municipio atraves da Junta de Freguesia garante esse 

servic;o, pelo menos ate ao ponto de acesso ao transporte publico. 

Para ah~m das necessidades detetadas que levaram a celebrac;ao do Contrato 

lnteradministrativo de Transportes Escolares com a Junta de Freguesia para o ana Letivo de 

2016/2017 foi diagnosticada a seguinte necessidade ao nlvel do transporte de alunos do 2.2 e 

3.2 ciclos: 

• Transporte de oito alunos de Sa que frequentam o 5.2 e 6.2 de Sa que frequentam o 

5.2 ana no Centro Educative das Lagoas, as segundas e quintas-feiras dias em que 

estes alunos tem a tarde livre, obrigando a realizac;ao demais uma viagem extra. 
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3. Recursos Financeiros 

Os Val ores de Referenda que a seguir se indicam serao aplicados mediante as necessidades de 

transporte, ou seja os percursos a efetuar e os meio necessarios e existentes em cada Junta de 

Freguesia, carrinhas ou autocarros, para servir o numero de alunos aos quais devera ser 

garantido o transporte. Os valores dos Km percorridos sao aqueles ja assumidos pelas Juntas 

de Freguesia no exerdcio anterior dessas mesmas competencias, com as necessarias 

atualizac;:oes. 

0 valor relativo ao transporte de crianc;:as efetuado por carrinhas da Junta de Freguesia tern 

como referenda a Tabela praticada pela Direc;:ao Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais 

para carreiras interurbanas de passageiros para percursos inferiores a 50 Km. 

0 valor relativo ao transporte de crianc;:as do efetuado por autocarros tern como referenda a 

Tabela praticada pela Direc;:ao Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais para carreiras 

interurbanas de passageiros para percursos inferiores a 50 Km majorados em 11% desse valor. 

0 fato de nao existir o servic;:o publico para as crian~as que frequentam o v~ e 3.~ Cicio e que 

residem nos lugares em causa e tendo presente que a soluc;:ao alternativa, a utilizac;:ao de taxis, 

seria bastante mais dispendiosa o Municipio atraves das Juntas de Freguesia garante esse 

servi~o. 0 Valor a aplicar nestes casas seguin~ o mesmo criteria dos anteriores, ou seja o tipo 

de vefculo utilizado e o numero de Km que a Junta de Freguesia tern que realizar para garantir 

esse servic;:o por dia. 

Tipo de velculo Valor por Km/dia 

Carrinha 0,90€ 

Autocarro 1,00€ 

Conclusao: 

Existe maior eficacia e eficiencia na execuc;:ao do servic;:o, pelas Juntas de Freguesia, atendendo 

a inexistencia de recursos, por parte da Cftmara Municipal, no sentido de garantir viaturas 

diarias para execuc;:ao deste servic;:o; 

-Proximidade das Juntas de Freguesia, quer a residencia dos alunos quer as escolas envolvidas. 
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MINUTA 

CONTRA TO INTERADMINISTRATIVO 

DELEGAc;lo DE COMPET~NCIAS- TRANSPORTES ESCOLARES 

2.2 E 3.2 CICLOS 2016/2017 

Considerando que: 

Entrou em vigor a Lei n.Q 75/2013, de 12 de setembro que estabelece o regime jurfdico das 

autarquias locais, que aprova o estatuto das entidades intermunidpais, estabelece o regime 

jurfdico da transferencia de competencias do Estado para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais e aprova o regime juridico do assodativismo autarquico; 

Decorre do regime juridico contido no mencionado diploma que a delega~ao de competencias 

se concretiza atraves da celebra~ao de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade; 

Os contratos interadministrativos podem ser celebrados no ambito da delega~ao de 

competencias dos municipios nas freguesias; 

Tais contratos devem definir os termos que, em concreto, permitem o efetivo exerdcio das 

competencias delegadas pelo municipio nas freguesias, considerando a contextualiza~ao da 

situa~ao especifica e do principia da subsidiariedade, conforme anexo A; 

A concretizac;ao da delega~ao de competencias nas freguesias deve ocorre nos termos do 

artigo 131.2 da Lei 75"/2013, de 12 de setembro, em todos os domfnios dos interesses pr6prios 

das popula~oes destas, em especial no ambito dos servi~os e das atividades de proximidade e 

do apoio direto as comunidades locais; 

A varia~ao do numero de alunos, bern como o fundamento legal para o apoio no ambito dos 

transportes publicos, recomenda que o prazo contratual coincida com o ano letivo. 

Assim, dando cumprimento ao regime contido no citado diploma, e celebrado entre, 

0 Municipio de Ponte de Lima, representado pelo Exmo. Senhor Victor Manuel Alves Mendes, 

que outorga na qualidade de Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima designado por 

primeiro outorgante, 

E 

A Freguesia de Santa Comba, representada pelo Exmo. Senhor Joao Fernandes Dias Gonc;alves 

que outorga na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia Santa Comba, designada por 

segunda outorgante, 

o presente contrato interadministrativo e em nome dos 6rgaos aut~rquicos a que presidem, 

ap6s autoriza~ao expressa das respetivas Assembleia Municipal e de Freguesia (delibera~5es 

de __) _/_ e _} ____/_ (respetivamente) de delega~ao de competencias do Municipio de 

Ponte de Lima para a Freguesia de Santa Comba que se regen'i pelo disposto nas clausulas 

seguintes: 
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Clausula 1.! 

Objeto 

0 presente contrato tern par objeto a defini~ao das condi~oes de delega~ao e exerdcio, para a 

Junta de Freguesia, da compet~ncia a que se refere a alinea gg) do n.2 1 do artigo 33.2 da lei 

n.9 75/2013, de 12 de setembro, nomeadamente e no presente caso, para assegurar o 

transporte de: 

• Uma aluna de Santa Comba, que frequenta o 6.2 ana no Centro Educative das Lagoas, 

implicando a realizac;ao de duas viagens diarias. 

Obriga~oes 

1 -Constituem obrigac;oes da segunda outorgante, no ambito da compet~ncia referida na 

clausula anterior, as seguintes: a) Transportar os alunos mencionados na Clausula anterior, 

durante o ano letivo 2016/2017, de acordo com o calendario escolar; b) Assegurar que o 

transporte dos alunos e efetuado em conformidade com a Lei n.9 13/2006, de 17 de Abril e 

respetivas alterac;oes introduzidas pela Lei n.9 17/A/2006, de 2.6 de Maio e Decreta -Lei n.ll 

255/2007, de 13 de Julho, nos artigos que lhe sao aplicaveis. 

2 - Todas as materias objeto de delegac;ao, passarao a pertencer a segunda outorgante, 

cabendo a esta responder pela sua efetiva concretizac;ao. 

Clausula 3.!! 

Afeta~io dos Recursos 

1 -Os Recursos financeiros, que resultam da aplicac;ao dos valores de refer~ncia estipulados no 

Anexo A, sao OS seguintes: 

Aplica~ao dos valores de refer~ncla 

Numero de Km percorridos por 
dia 

Valor a atribuir por dia 

Carrlnha 30 27,00 € 

2 -0 pagamento sera feito mensalmente ap6s envio ao Munidpio dos respetivos mapas de 

execuc;ao por parte da Junta de Freguesia e respetiva validac;ao par parte dos Servic;os de 

Educac;ao. 
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Chiusula 4.1! 

Vlg~ncla 

0 presente contrato produz efeitos durante o ano letivo 2016/2017, de acordo com o 

calendario escolar, se outras causas de cessa~ao legalmente previstas, nao ocorrerem 

previamente, retroagindo os seus efeitos ao inicio do ano escolar em curso. 

Clausula 5.!! 

lncumprimento 

1 -Sem prejufzo da possibilidade de suspensao ou de resolu~o do contrato, nos termos 

previstos no artigo 123.Q da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o incumprimento das obriga<;oes 

previstas neste contrato podera determinar o ajustamento dos recursos referidos na clausula 

3.!! . 

2 -A suspens~o do contrato ou a cessa~o do mesmo, par qualquer das suas formas, 

nomeadamente a revoga!;ao nao pode originar quebra ou descontinuidade da presta<;ao do 

servi!;o publico. 

Clausula 6.1 

Modifica~o 

l -Podera haver Iugar a modifica<;ao do contrato, quando se verifique a existencia de erro nos 

pressupostos que estiveram na base da celebra<;ao do mesmo au par altera<;ao superveniente 

das circunstancias. 

2 -A modifica<;ao obedece ao mesmo formalismo legal previsto para a celebrac;ao deste 

contrato. 

Clausula 7.!! 

Acompanhamento 

1 -A Camara Municipal acompanhara o cumprimento deste contrato e verificara da sua 

execu<;ao atraves dos seus servi<;os, par forma: 

a) Exercer um controlo direto na gestao do servic;o; 

b)Acompanhar localmente o funcionamento do servic;o; 

c) Fiscalizar o cumprimento das normas do presente contrato. 

2 -Para o efeito, a Junta de Freguesia submete mensalmente as mapas de execuc;ao referidos 

no n.ll 2 da Clausula 3.!!. 
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Clausula 8.!! 

Duvidas interpretativas 

As duvidas interpretativas ocorridas na execu~~o deste contrato serao resolvidas pela Camara 

Municipal. 

Ch3usula 9.i 

Casas omissos 

Os casas omissos decorrentes da aplica~o deste contrato serao decididos por aplica~;ao do 

disposto na Lei n.2 75/2013, de 12 de Setembro, ou outra legisla~~o aplicavel e, se ainda assim 

tal nao for possivel, par acordo entre os outorgantes. 

ASSINADO em nome dos outorgantes, pelas pessoas que abaixo ap5em a sua assinatura, cada 

uma delas com as competencias necessarias ao ato. 

Ponte de Lima, _de ______ de ___ _ 

Os Outorgantes, 

Pela Camara Municipal Pela Junta de Freguesia 
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Transportes Escolares- Fundamenta~ao 

Anexo A 

1. Reordenamento da Rede Escolar do Municipio de Ponte de lima 

A conclusao e entrada em funcionamento de todos os Centros Educativos que estavam 

previstos na Carta Educativa -Reordenamento da Rede Educativa de Ponte de Lima levaram a 
necessidade de reorganizac;ao dos transportes escolares que foi sendo feita gradualmente ao 

Iongo dos ultimos anos, pautando-se por criterios de eficiencia, efic<kia e garantia de 

qualidade do servic;o prestado. 

2. Necessidade do transporte 

Decorrente das diretrizes do Mlnisterio da Educa~iio e ap6s terem sido identificadas as Escolas 

encerradas e as respetivas Escolas de acolhimento mostrou-se necessaria assegurar o 

transporte das crian~as; Trata-se de Escolas localizadas em Freguesias com alguma dispersao 

geografica e a inexistencia de circuitos especiais ou carreiras publicas e/ou horarios adequados 

entre a residencia dos alunos e as Escolas, as respetivas Juntas de Freguesia disponibilizaram

se a colaborar na prestac;ao do servi~o de transporte. 

Em virtude do reordenamento da rede escolar ter levado ao encerramento de 

estabelecimentos de ensino na freguesia de residencia, foi tamb@m considerado, no presente 

§mbito, o transporte dessas mesmas crianc;as. 

0 fato de nao existir o servi~o publico para as criant;as que frequentam o z.!! e 3.2 Cicio e que 

residem nos lugares mais afastados e tendo presente que a solu~ao alternativa, a utiliza~ao de 

taxis, seria bastante mais dispendiosa o Municipio atraves da Junta de Freguesia garante esse 

servic;o, pelo menos ate ao ponto de acesso ao transporte publico. 

Para alem das necessidades detetadas que levaram a celebra~ao do Contrato 

lnteradministrativo de Transportes Escolares com a Junta de Freguesia para o ano Letivo de 

2.016/2017 foi diagnosticada a seguinte necessidade ao nfvel do transporte de alunos do 2.2 e 

3.2 ciclos: 

• Transporte de uma aluna de Santa Comba, que frequenta o 6_ Q ano no Centro 

Educativo das Lagoas, implicando a realiza~ao de duas viagens diarias 
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3. Recursos Financeiros 

Os Valores de Referenda que a seguir se indicam serao aplicados mediante as necessidades de 

transporte, au seja as percursos a efetuar e as meio necessarios e existentes em cada Junta de 

Freguesia, carrinhas ou autocarros, para servir o numero de alunos aos quais devera ser 

garantido o transporte. Os valores dos Km percorridos sao aqueles ja assumidos pelas Juntas 

de Freguesia no exercfcio anterior dessas mesmas compet~ncias, com as necessarias 

atualizac;:oes. 

0 valor relativo ao transporte de crian~s efetuado por carrinhas da Junta de Freguesia tern 

como referenda a Tabela praticada pela Dire~ao Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais 

para carreiras interurbanas de passageiros para percursos inferiores a 50 Km. 

0 valor relativo ao transporte de crian<;as efetuado por autocarros tern como referenda a 

Tabela praticada pela Dire.;:ao Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais para carreiras 

interurbanas de passageiros para percursos inferiores a SO Km majorados em 11% desse valor. 

0 fato de nao existir o servi<;o publico para as crian<;as que frequentam o 2Jl e 3.2 Cicio e que 

residem nos lugares em causa e tendo presente que a solu~ao alternativa, a utiliza~ao de taxis, 

seria bastante mais dispendiosa o Municipio atraves das Juntas de Freguesia garante esse 

servi<;o. 0 Valor a aplicar nestes casos seguira o mesmo criteria dos anteriores, ou seja o tipo 

de veiculo utilizado e o numero de Km que a Junta de Freguesia tern que realizar para garantir 

esse servi<;o por dia. 

Tlpo de vekulo Valor por Km/dia 

Carrinha 0,90€ 

Autocarro 1,00€ 

Conclusao: 

Existe maior eficacia e eficiencia na execu<;ao do servh;o, pelas Juntas de Freguesia, atendendo 

a inexistencia de recursos, par parte da Cc'imara Municipal, no sentido de garantir viaturas 

diarias para execu<;ao deste servic;:o; 

-Proximidade das Juntas de Freguesia, quer a residencia dos alunos quer as escolas envolvidas. 
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