
~~ MUNicíPIO PONTE E> ~ 
TE""" " 'C", DA HU MAN IDADE 

EDITAL 

_Eng,O Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima TORNA PÚBLICO, nos termos e para efeitos do disposto no 

artigo 56° do Anexo I da Lei nO 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reunião da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima realizada em 06 de abril de 2020 e aprovada a 20 de abril de 

2020. ____ ___ _ _______ ____ _ _ _ 

_ Para constar e para os devidos efeitos se lavra o presente edital , que vai 

ser afixado nos lugares de estilo e no site do Municipio de Ponte de Lima, 

www.cm-pontedelima.pt. ____________________ _ 

Ponte' de Lima, 21 de abril de 2020. 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

-
Victor Mendes (Eng,O) 
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06 de abril de 2020 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 06 de abril de 2020 

Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng~ Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 
Dr~ Ana Maria Martins Machado 

Engº Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 
Dr.~ Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Início da Reunião: Quinze horas 

Encerramento: 

2 

Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr.~ Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica : M~ Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria : 
Saldo .............. ....... 6.268.272,46 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 
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PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

_ O Senhor Presidente no uso da palavra propôs um voto de pesar pelo falecimento de 

José Luís do Lago de Magalhães. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

voto de pesar proposto devendo ser dado conhecimento à família, À Casa do Povo de Freixo 

e ao Lar Casa de Magalhães. _______________________ _ 

_ O Senhor Presidente no uso da palavra propôs um voto de pesar pelo falecimento de 

José da Cunha Nunes, ex-autarca da Freguesia da Labruja. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o voto de pesar proposto devendo ser dado conhecimento à família. 

_Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista no uso da palavra, considerando que os 

alunos do 12 ciclo até ao 92 ano de escolaridade vão ter telescola, considerando a realidade 

do concelho, considerou que a Câmara Municipal deveria assegurar aos alunos do concelho, 

que não tem possibilidades, computadores e tablets. _____________ _ 

_ O Senhor Presidente e os Senhores Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

convenientes. ____________________________ _ 

_ O Senhor Presidente da Câmara Municipal e os Senhores Vereadores apresentaram e 

discutiram as medidas implementadas, apresentaram propostas, no âmbito da prevenção do 

Covid-19, tendo ficado acordado a elaboração de uma proposta conjunta para apoiar a 

economia local. ___________________________ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluções 

acerca dos assuntos dela constantes .. ____________________ _ 

_ (01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 572, da Lei n. 2 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos números 3 e 4 do citado artigo, deliberou por unanimidade aprovar a ata da 

reunião realizada a 30 de março de 2020, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária .. ____________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES, __________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 29/95 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.2 74/96 - Lote n2 8, na Rua das Mimosas, n2 8, Freguesia de Fornelos e 

Queijada - Requerente: Ana Sofia Pereira de Castro e João Filipe Pereira Madeira -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alteração 
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ao alvará de loteamento nº 74/96, lote n.º 8, sito na Rua das Mimosas, nº 8, Freguesia de 

Fornelos e Queijada, requerido por Ana Sofia Pereira de Castro e João Filipe Pereira Madeira. 

_(03) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 3.1 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - Antecipação do 

pagamento dos meses de maio, junho e julho relativo ao subsídio anual atribuído à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de antecipação do pagamento dos meses de maio, junho e julho relativo 

ao subsídio anual atribuído à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte 

de Lima. ____________________________________________________________ _ 

_ 3.2 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - Antecipação do 

pagamento dos subsídios às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do 

Concelho - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

do Senhor Presidente da Câmara Municipal de antecipação do pagamento dos subsídios às 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Concelho. A Senhora Vereadora 

Dr';! Maria João Sousa não participou na discussão e votação do subsídio a atribuir à AAPEL 

(Associação dos Amigos da Pessoa Especial Limiana), declarando-se impedida. ________ _ 

_ 3.3 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DE CÂMARA - Contrato Interadministrativo 

de Colaboração entre a CIM Alto Minho, os Municípios e a ULSAM, bem como a 

comparticipação inicial do Município de Ponte de Lima - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

aprovando o contrato interadministrativo de colaboração entre a CIM Alto Minho, os 

Municípios e a ULSAM, bem como, a comparticipação inicial do Município de Ponte de Lima, 

no montante de 16.047,OO€ (dezasseis mil e quarenta e sete euros), o qual permitirá uma 

maior coordenação, eficiência e gestão da capacidade de resposta dos serviços de saúde do 

Alto Minho (coordenados pela ULSAM) à situação de emergência de saúde pública 

provocad a pela pan dem ia cavl D-19. ______________________________________ _ 

_ 3.4 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DE CÂMARA - Isenção de pagamento nos 

meses de março, abril, maio e junho das taxas municipais relativas à ocupação da via 

pública e publicidade a todos os estabelecimentos comerciais, do terrado relativo ás Feiras 

Quinzenais, Artesanato, Antiguidades e Velharias, das rendas de habitação social e rendas 

devidas pela adjudicação; Suspensão dos processos de execução fiscal até 30 de junho - ,~--

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor 
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Presidente da Câmara Municipal de isenção do pagamento, nos meses de MARÇO, ABRIL, 

MAIO e JUNHO: das taxas municipais relativas à ocupação da via pública e publicidade a 

todos os estabelecimentos comerciais; do terrado relativo às Feiras Quinzenais, Feira de 

Artesanato e Feira de Antiguidades e Velharias de Ponte de Lima, cuja realização foi 

proibida; das rendas em todos os fogos municipais, relativas à habitação social e das rendas 

devidas pela adjudicação da exploração de edifícios e espaços municipais. Mais deliberou 

por unanimidade a suspensão dos processos de execução fiscal até 30 de junho. ___ _ 

_ 3.5 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DE CÂMARA - Proibição da realização de 

festas, romarias e eventos equiparáveis, emissão de licenças de ruído, alargamento de 

horário, arraial, recinto e licenças para lançamento de fogo-de-artifício até 30 de junho -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, proibindo a realização de festas, romarias e eventos 

equiparáveis que envolvam o aglomerado de pessoas, até ao dia 30 de junho, bem como a 

emissão de licenças de ruído, alargamento de horário, arraial, recinto e licenças para 

lançamento de fogo-de-artifício, fazendo face aos graves riscos de saúde pública associados 

à propagação da pandemia do COVID 19, no Concelho de Ponte de Lima. ______ _ 

_ 3.6 - PROPOSTA DO SENHOR VEREADOR DR. PAULO SOUSA - Plano de Transportes 

Escolares para o Ano Letivo 2020/2021 - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta do Senhor Vereador Dr. Paulo Sousa, relativa ao Plano de 

Transportes Escolares para o Ano Letivo 2020/2021. ______________ _ 

_ 3.7 - PROJETO DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO TERRA REABILITAR - Promover a 

consulta púbica nos termos do disposto no artigo 101~ do CPA - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade submeter a consulta pública, o projeto de alteração 

do Regulamento Terra Reabilitar, nos termos do disposto no artigo 101Q do CPA. ___ _ 

_ 3.8 - TERRA REABILITAR - Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante a 

candidatura apresentada por Herança de António Leones de Sousa, relativa ao imóvel 

localizado na Avenida António Feijó nQ 36, na Freguesia de Arca e Ponte de Lima -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a candidatura 

apresentada por Herança de António Leones de Sousa, relativa ao imóvel localizado na 

Avenida António Feijó nQ 36, na Freguesia de Arca e Ponte de Lima, de acordo com a 

informação prestada pelos serviços técnicos, a 19 de março de 2020. 

_3.9 - TERRA REABILITAR - Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante a _ 

~"d;d"", 'p",,""d' por '"" wr, No,",;" d, "'0, "r,,;w 'o ;mó"r ro~r// 
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Rua José D' Abreu Coutinho nQ 18, na Freguesia de Arca e Ponte de Lima - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a candidatura apresentada por José 

Luís Nogueira de Brito, relativa ao imóvel localizado na Rua José D' Abreu Coutinho nQ 18, na 

Freguesia de Arca e Ponte de Lima, de acordo com a informação prestada pelos serviços 

técnicos, a 10 de março de 2020. 

_3.10 - PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E O 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONSERRATE DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE 

TRABALHO DOS ALUNOS DOS CURSOS PROFISSIONAIS - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo entre a Câmara Municipal de Ponte de Lima 

e o Agrupamento de Escolas de Monserrate de Formação em Contexto de Trabalho dos 

Alunos dos Cursos Profissionais. 

_(04) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57Q, 

da Lei nQ 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. 

_ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente da Câmara 

Municipal declarou encerrada a reunião pelas horas. 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada. __ _ 

o Presidente, 

A Secretária, 
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PROPOSTA (~~- -----
Considerando: ~ - - .• / /~ t -Ç. 

2- ~f,1 
- a emergência de saúde pública de âmbito internacional relativa à doença COVID -19, declarada 

pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como uma pandemia; 

- que importa garant ir que as entidades que trabalham no Conce lho ao níve l do apoio aos 

cidadãos mais vu lneráve is, mantenham a sua capacidade de atuação; 

- que a Associação de Bombeiros para além das atividades desenvolvidas no âmb~da 

civi l, presta ainda os mais variados serviços de ca riz socia l às popu lações e instituições 

abrangidas nas suas áreas de atuação, constituindo a sua existência, um fator de segurança para 

as populações que servem, 

- que o Corpo de Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima trabalha vinte e quatro horas por dia, 

de forma a garantir a proteção de pessoas e dos seus bens, na prevenção e combate a incêndios, 

no socorro às popu lações, em caso de incêndios, inundações, desabamentos e, de um modo 

gera l, em todos os acidentes, seja no socorro a náufragos e buscas subaq uáticas, no socorro e 

transporte de doentes e acidentados; 

- que a emergência de saúde pública obriga a um esforço redobrado do Corpo de Bombeiros 

Voluntá rios de Ponte de Lima; 

- que uma das consequências inevitáveis da situação atual, é o acréscimo de despesas das 

atividades desenvolvidas no âmbito da proteção civil, para fazer face a situações excecionais 

previstas nos respetivos planos de contingência, que poderão levar a eventuais problemas de 

tesouraria; 

- que o Município dispõe de atribuições no domínio da proteção civil co laborando com as 

corporações de bombeiros vo luntários na concretização daquele fim, de acord o com o disposto 

na alínea j) do n.º 2 do artigo 23º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

- que a Câmara Municipal de Ponte de Lima, no âmbito das suas competências pode apoiar 

atividades de natureza socia l, cul tural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 

para o Município, de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art. º 33º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

PROPONHO, de forma a contribuir para a concretização dos seus objetivos estatutários que, a 

Câmara Municipal delibere no sentido de autoriza r o pagamento antecipado dos duodécimos 

(no va lor de 5.500,00€ cada) de maio, junho e julho, num total de 16.500,00€, relativos ao 

subsíd io de 66,000,00€ deliberado atribuir à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

de Ponte de Lima, na reunião ordinári a da Câmara Municipal de 9 de março, 

Ponte de Lima, 26 de março de 2020, 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

c------
'--.-14 ? 

Eng,º Victor Mendes 
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PROPOSTA 

Considerando: 

- a emergência de saúde pública de âmbito internacional relativa à doença COVID -19, declarada 

pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como uma pandemia; 

- que importa garantir que as entidades que trabalham no Concelho ao nível do apoio aos 

cidadãos mais vulneráveis, mantenham a sua capacidade de atuação; 

- que um dos objetivos do Município de Ponte de Lima é minorar os efeitos pro,-,"_ 

doença COVID-19, nomeadamente nos grupos mais vulneráveis, como sej 

- que as IPSS do Concelho de Ponte de Lima têm um papel fundamental na concretização desse 

objetivo; 

- que uma das competências das autarquias locais, no âmbito das atividades de interesse 

municipal, traduz-se em apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, atividades de 

natureza socia I; 

- no âmbito desta competência, a Câmara Municipal de Ponte de Lima tem vindo a dar especial 

importância à promoção social do município, garantindo aos agentes locais de intervenção 

social, o apoio necessário; 

- que importa assegurar a manutenção e reforço dos apoios destinados aos equipamentos e 

equipas de proteção à população mais vulnerável; 

- que uma das consequências inevitáveis da situação atual, é o acréscimo de despesas das IPSS 

do Concelho, para fazer face a situações excecionais previstas nos respetivos planos de 

contingência, que poderão levar a eventuais problemas de tesouraria; 

- que a Câmara Municipal de Ponte de Lima, no âmbito das suas competências pode apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 

para o Município, de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

PROPONHO que, a Câmara Municipal delibere no sentido de antecipar a atribuição dos subsídios 

que normalmente são atribuídos em outubro e novembro, constantes da listagem anexa, às 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Concelho, deliberando ainda o 

pagamento imediato das verbas, sem prejuízo de no futuro se avaliar outros apoios às IPSS do 

Concelho. 

Ponte de Lima, 26 de março de 2020, 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

=='F 
Eng.º Victor Mendes 



Informação Interna 

~~~ 
MUNiC íPIO PONTE El L!A 

Unidade Orgânica : Divisão de Educação e Cul tura 

RESPOSTA 
SOCIAL 

\ 
IPSS 

CSP Gandra 
CSP Beiral 

CSP Sla M' Anjos 
CSP Fonlão 

CSP Calheiros 
CSP Reb.Sla Ma. 

CSP SI Cruz Lima 
CSP Correi hã 
CPS Foroelos 

C. Povo Vil. Piães 
Lar Casa Magalh. 
Casa de Caridade 
C. Com. Reroios 

ALTI C.pões 
CSP Facha 

AAPEL 

TOTAL 

APOIO ANUAL ÀS RESPOSTAS SOCIAIS DAS IPSS'S DO CONCELHO 
CONFORME NÚMERO DE ACORDOS COM A SEG. SOCIAL -

S. A. DOM. C.CONVIVIO C. DIA LAR IDOSOS CAO 

N° € N° € N° € N° € N° € N° 

30 4.500 - - 15 1.500 27 1.350 - - 72 
32 4.800 - - II 1.100 - - - - 43 

- - 20 2.000 - - - - - - 20 
32 4.800 - - - - 19 950 - - 51 
25 3.750 15 1.500 - - - - - - 40 
20 3.000 10 1.000 - - - - - - 30 
14 2.100 - - - - 12 600 - - 26 
30 4.500 - - II 1.100 22 1.100 - - 63 
33 4.950 - - 12 1.200 11 550 - - 56 

- - - - 30 3.000 - - - - 30 
20 3.000 - - 20 2.000 37 1.850 - - 77 

TOTAL 

€ 

7.350 
5.900 
2.000 
5.750 
5.250 
4.000 
2.700 
6.700 
6.700 
3.000 
6.850 

50 7.500 - - - - 66 3.300 - - 116 10.800 

20 3.000 - - 10 1.000 28 1.400 - - 58 5.400 
10 1.500 - - 24 2.400 - - - - 34 3.900 
24 3.600 - - 12 1.200 - - - - 36 4.800 

- - - - - - - - 19 1.000 19 1.000 

340 51.000 45 4.500 145 14.500 222 11.100 19 1.000 771 82.100€ 
.. Valo. es de ComparticlpaçDo: S.A.D - ISO € utente/ano, C. Dia e C. Convlvlo - 100 € utente/ano, Lar de Idosos - SO € utente/ano, CAO - 52,63 € utente/ano 
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PROPOSTA C; ( - - - , , h- Jl....., 

Considerando: .Y---- ~~ 1?_tr-J--:: rz-< _1-~ ~, f J--~':-i=-
Alto Minho (ULSAM) para melhorar a capacidade de resposta dos seus serviços à pan~emia \ _I-:. -.:- \ 
COVIO 9, nomeadamente, no que respeita à aqu isição de equipamentos de proteção, de () . 

...9.~ ln y.. -
desinfeção, ou de suporte aos cuidados intensivos para as respetivas unidades de saúde; -

- a decisão unânime aprovada em reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade 
i?i _as 2= 

Intermunicipal do Alto Minho - CIM, de apoiar a Unidade Local de Saúde do Alto Minho 

(ULSAM), na aqu isição de equipamentos de proteção, de desinfeção, e de suporte aos cuidados 

intensivos para as respetivas unidades de saúde, dotando-o, desde já, nesta fase inicial, de um 

montante de 100.000 euros; 

- que, face à necessidade de reforçar a coordenação e coerência na ação de respost~ 

cavlo 9 no Alto Minho, os apoios dos Municípios às unidades de saúde do Alto Minho devem 

ser concentrados exclusivamente na Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), a quem 

competirá efetuar a gestão das prioridades de ação à escala do Alto Minho, nomeadamente, no 

que respeita à aquisição de equipamentos de proteção, de desinfeção, ou de suporte aos 

cuidados intensivos para as respetivas unidades de saúde; 

- que a formalização mais adequada da colaboração pretendida entre a CIM Alto Minho, os 

Municípios e a ULSAM tendo em vista a melhoria da capacidade de resposta dos serviços da 

ULSAM à pandemia COVIO 9 envolve a utilização do contrato interadministrativo; 

PROPONHO que a Câmara Municipal delibere não só, a aprovação do contrato 

interadministrativo de colaboração entre a CIM Alto Minho, os Municípios e a ULSAM anexo, 

bem como, a comparticipação inicial do Município de Ponte de Lima, no montante de 

16.047,00€ (dezasseis mil e quarenta e sete euros), o qual permitirá uma maior coordenação, 

eficiência e gestão da capacidade de resposta dos serviços de saúde do Alto Minho (coordenados 

pela ULSAM) à situação de emergência de saúde pública provocada pela pandemia COVIO-19. 

Paços do Concelho de Ponte de Lima, 30 de março de 2020, 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.º) 



Victor M endes 

De: 
Enviado: 

Victor Mendes <vmendes@cm-pontedelima.pt> 
31 de março de 2020 11 :58 

Para: 'DAF - Município de Ponte de Lima' 
Assunto: FW: COVID 19: Fundo financeiro para apoio à Unidade Local de Saúde do Alto 

Minho (ULSAM) 

Controlo: 

Com os melhores cumprimentos 

Victor Mendes ( Eng.) 
Presidente da Câmara 

,,,,, , N i< "'10 ~~ 

Destinatário 

'DAF - Município de Ponte de Lima' 

DAF - Município de Ponte de lima 

Praça da República! 4990-062 Ponte de Lima 
Te!. : 258900400 I Fax: 258 900 410 
www .cm-pontedelima.pt l vmendes@cm-pontedelima.pt 

De: julio. pereira <julio.pereira@cim-altominho.pt> 
Enviada: 26 de março de 2020 11:00 

Lida 

Lid a: 31/03/2020 14:13 

Assunto: COVID 19: Fundo financeiro para apoio à Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) 

Caros Presidentes, 

A pedido do Senhor Presidente da CIM Alto Minho: 

1. junto envio tabela com os montantes resultantes da aplicação dos critérios definidos (40% população / 60% 
FEF) para a repartição dos 100.000 euros do fundo financeiro para apoio à Unidade Local de Saúde do Alto 
Minho (ULSAM), nomeadamente, no que respeita à aquisição de equipamentos de proteção, de desinfeção, 
ou de suporte aos cuidados intensivos para as respetivas unidades de saúde: 



MINUTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORAÇÃO 

a) Considerando que a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, abreviadamente designada 

por CIM do Alto Minho, é uma pessoa coletiva de direito público integrada pelos respetivos 

Municípios Associados, cujo regime legal está consagrado no Anexo I à l ei nº 75/2013, de 

12 de setembro, na sua versão atualizada, e nos respetivos estatutos publicados no Diário 

da República, 2ª série, nº 175, de 11 de setembro de 2014; 

b) Considerando que, nas suas atribuições, a CIM do Alto Minho tem por missão legalmente 

atribuída, entre outras, a de assegurar a articulação das atuações entre os municípios e os 

serviços da administração central, no âmbito da " rede de equipamentos de saúde "(cfr. 

artigo 81º/2/b) do Anexo à lei nº 75/2013 e artigo 2º/2/h) dos Estatutos); 

c) Considerando que, de acordo com o Decreto-lei 23/2019, de 30 de janeiro, foram 

atribuídas às CIM várias competências no âmbito da saúde, designadamente a da definição 

da rede de unidades de cuidados de saúde primários e de unidades de cuidados 

continuados de âmbito intermunicipal (cfr.artigo 33º/1 da lei nº 50/2018, de 16.08 e artigo 

4º/2 do Dl nº 23/2019, de 30.01); 

d) Considerando que, nos termos do artigo 235º/2 da Constituição da República Portuguesa, 

o município é uma autarquia local, caraterizando-se como uma pessoa coletiva territorial 

dotada de órgãos representativos, que visa a prossecução de interesses próprios das 

populações respetivas; 

e) Considerando que o regime jurídico das autarquias locais, das entidades intermunicipais, 

da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais e do associativismo autárquico, consagra no artigo 23º do Anexo I à lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atualizada, que é atribuição do município a 

promoção e sa lvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, definindo o 

mesmo normativo que, para tal, o município desenvolve atividades em vários domínios, 

destacando-se o da saúde ( cfr. alínea g) do nº 2 do artigo 23º); 

f) Considerando ainda que, de acordo com o artigo 33º, nº 1, alínea o) do Anexo I à lei nº 

76/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal deliberar sobre as formas de 

apoio a entidades e organismos lega lmente existentes, nomeadamente com vista à 

execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o município, bem como à 

informação e defesa dos direitos dos cidadãos; 



g) Considerando que a Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E., criada pelo Decreto-Lei 

183/2008 de 04 de Setembro, retificado pelo Decreto-Lei 12/2009, de 12 de Janeiro, é 

constituída por 2 unidades hospitalares (Hospital de Santa Luzia em Viana do Castelo e 

Hospital Conde de Bertiandos em Ponte de Lima), 12 centros de saúde (Arcos de Valdevez, 

Barroselas, Caminha, Darque, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte 

de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira) , 1 unidade de saúde pública 

e 2 unidades de conva lescença (uma unidade pertence à RNCCI). 

h) Considerando que a Unidade Local de Saúde é uma pessoa coletiva de direito público de 

natureza empresarial dotada de autonomia admin istrativa, financeira e patrimonial 

integrada no Serviço Nacional de Saúde que abrange a totalidade do distrito; 

i) Considerando as necessidades prementes que têm vindo a ser identificadas pela Unidade 

Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) para melhorar a capacidade de resposta dos seus 

serviços à pandemia CaVID 19, nomeadamente, no que respeita à aquisição de 

equipamentos de proteção, de desinfeção, ou de suporte aos cuidados intensivos para as 

respetivas unidades de saúde; 

j) Considerando que, face à a necessidade de reforçar a coordenação e coerência na ação de 

resposta à pandemia CaVID 19 no Alto Minho, os apoios dos Municípios às unidades de 

saúde do Alto Minho devem ser concentrados exclusivamente na Unidade Local de Saúde 

do Alto Minho (ULSAM), a quem competirá efetuar a gestão das prioridades de ação à 

escala do Alto Minho, nomeadamente, no que respeita à aquisição de equipamentos de 

proteção, de desinfeção, ou de suporte aos cuidados intensivos para as respetivas unidades 

de saúde; 

k) Considerando que a formalização mais adequada da colaboração pretendida entre a CIM 

Alto Minho, os Municípios e a ULSAM tendo em vista a melhoria da capacidade de resposta 

dos serviços da ULSAM à pandemia CaVID 19 envolve a utilização do contrato 

interadministrativo, cujo regime se encontra na parte III do Código dos Contratos Públicos; 

I) Considerando que, com efeito, o artigo 338.Q do CCP sob a epígrafe de "contratos entre 

contra entes públicos" consagra que a parte III do CCP (que regula o regime substantivo dos 

contratos que configurem relações jurídicas contratuais administrativas) é aplicável aos 

contratos celebrados entre contraentes públicos (os outorgantes são contraentes públicos 

- artigo 3Q do CCP), sem prejuízo das necessárias adaptações quando os mesmos sejam 

celebrados num plano de igualdade jurídica, designadamente no que respeita ao exercício 

dos poderes de conformação da relação contratual; 

m) Assim, os outorgantes consideram que através da celebração do presente contrato 

interadministrativo de colaboração se promoverá uma maior coordenação, eficiência e 



gestão da capacidade de resposta dos serviços de saúde do Alto Minho (coordenados pela 

ULSAM) à situação de emergência de saúde pública provocada pela pandemia COVID-19; 

ENTRE 

PRIMEIRO OUTORGANTE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO, doravante 

designada pela CIM Alto Minho, pessoa coletiva nº508754496, com sede na Rua Bernardo 

Abrunhosa, nº105 em Viana do Castelo, neste ato representada por ................................... , com o 

CC/BI nº .......................... , na qualidade de Presidente do Conselho Intermunicipal, que intervém 

neste ato ao abrigo da competência excecional resultante da conjugação dos artigos 90º/104º 

e 35º/3 do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12.09., na sua versão atualizada (circunstâncias 

excecionais e de urgência motivadas pela emergência de saúde pública ocasionada pela 

epidemia da Doença COVID-19, e não ser possível reunir ordinária ou extraordinariamente o 

Conselho Intermunicipal, exercendo assim o presidente atos da competência daquele, ficando 

os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião do Conselho Intermunicipal); 

SEGUNDOS OUTORGANTES 

1- Município de .............. , pessoa coletiva n.º .................. , com sede em .................. , neste ato 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal ........................ . , que intervém neste ato 

ao abrigo da competência excecional prevista no artigo 35º/3 do Anexo I à Lei nº 75/2013, 

de 12.09. (circunstâncias excecionais e de urgência motivadas pela emergência de saúde 

pública ocasionada pela epidemia da Doença COVID-19, e não ser possível reunir ordinaria 

ou extraordinariamente a câmara municipal, exercendo assim o presidente atos da 

competência daquela, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião da 

Câmara Municipal); 

2- Município de .............. , pessoa coletiva n.º .................. , com sede em .................. , neste ato 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal ......................... , que intervém neste ato 

ao abrigo da competência excecional prevista no artigo 35º/3 do Anexo I à Lei nº 75/2013, 

de 12.09. (circunstâncias excecionais e de urgência motivadas pela emergência de saúde 

pública ocasionada pela epidemia da Doença COVID-19, e não ser possível reunir ordinaria 

ou extraordinariamente a câmara municipal, exercendo assim o presidente atos da 

competência daquela, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião da 

Câmara Municipal); 

3- Município de .............. , pessoa coletiva n.º .................. , com sede em ......... ......... , neste ato 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal ......................... , que intervém neste ato 

ao abrigo da competência excecional prevista no artigo 35º/3 do Anexo I à Lei nº 75/2013, 



de 12.09. (circunstâncias excecionais e de urgência motivadas pela emergência de saúde 

pública ocasionada pela epidemia da Doença COVID-19, e não ser possível reunir ordinaria 

ou ext raord inariamente a câmara municipal, exercendo assim o presidente atos da 

competência daquela, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião da 

Câmara Municipal); 

4- Município de .............. , pessoa coletiva n.º .................. , com sede em ............ ...... , neste ato 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal ......................... , que intervém neste ato 

ao abrigo da competência excecional prevista no artigo 35º/3 do Anexo I à lei nº 75/2013, 

de 12.09. (circunstâ ncias excecionais e de urgência motivadas pela emergência de saúde 

pública ocasionada pela epidemia da Doença COVID-19, e não ser possível reunir ordinaria 

ou extraordinariamente a câmara municipal, exercendo assim o presidente atos da 

competência daquela, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião da 

Câmara Municipal); 

5- Município de ...... ... ... .. , pessoa coletiva n.º .................. , com sede em .................. , neste ato 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal ......................... , que intervém neste ato 

ao abrigo da competência excecional prevista no artigo 35º/3 do Anexo I à lei nº 75/2013, 

de 12.09. (circunstâncias excecionais e de urgência motivadas pela emergência de sa úde 

pública ocasionada pela epidemia da Doença COVID-19, e não ser possíve l reunir ordinaria 

ou extraordinariamente a câmara municipal, exercendo assim o presidente atos da 

competência daquela, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião da 

Câmara Municipal); 

6- Município de .............. , pessoa coletiva n.º .................. , com sede em ...... ............ , neste ato 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal ......................... , que intervém neste ato 

ao abrigo da competência excecional prevista no artigo 35º/3 do Anexo I à lei nº 75/2013, 

de 12.09. (circunstâncias excecionais e de urgência motivadas pela emergência de saúde 

pública ocasionada pela epidemia da Doença COVID-19, e não ser possível reunir ordinaria 

ou extraordinariamente a câmara municipal, exercendo assim o presidente atos da 

competência daquela, ficando os mesmos sujeitos a ra tificação na primeira reunião da 

Câmara Municipal); 

7- Município de .............. , pessoa coletiva n.º .................. , com sede em ...... ............ , neste ato 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal ........................ . , que intervém neste ato 

ao abrigo da competência excecional prevista no artigo 35º/3 do Anexo I à lei nº 75/2013, 

de 12.09. (circunstâncias excecionais e de urgência motivadas pela emergência de saúde 

pública ocasionada pela epidemia da Doença COVID-19, e não ser possível reunir ordinaria 

ou extraordinariamente a câmara municipal, exercendo assim o presidente atos da 



competência daquela, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião da 

Câmara Municipal); 

8- Município de .............. , pessoa coletiva n.º ............... ... , com sede em .................. , neste ato 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal ......................... , que intervém neste ato 

ao abrigo da competência excecíonal prevista no artigo 35º/3 do Anexo I à Lei nº 75/2013, 

de 12.09. (circunstâncias excecionais e de urgência motivadas pela emergência de saúde 

pública ocasionada pela epidemia da Doença COVID-19, e não ser possível reunir ordinaria 

ou extraordinariamente a câmara municipal, exercendo assim o presidente atos da 

competência daquela, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião da 

Câmara Municipal); 

9- Município de .............. , pessoa coletiva n.º .................. , com sede em .................. , neste ato 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal ......................... , que intervém neste ato 

ao abrigo da competência excecional prevista no artigo 35º/3 do Anexo I à Lei nº 75/2013, 

de 12.09. (circunstâncias excecionais e de urgência motivadas pela emergência de saúde 

pública ocasionada pela epidemia da Doença COVID-19, e não ser possível reunir ordinaria 

ou extraordinariamente a câmara municipal, exercendo assim o presidente atos da 

competência daquela, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião da 

Câmara Municipal); 

10- Município de .............. , pessoa coletiva n.º .................. , com sede em .................. , neste ato 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal ......................... , que intervém neste ato 

ao abrigo da competência excecional prevista no artigo 35º/3 do Anexo I à Lei nº 75/2013, 

de 12.09. (circunstâncias excecionais e de urgência motivadas pela emergência de saúde 

pública ocasionada pela epidemia da Doença COVID-19, e não ser possível reunir ordinaria 

ou extraordinariamente a câmara municipal, exercendo assim o presidente atos da 

competência daquela, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião da 

Câmara Municipal); 

TERCEIRO OUTORGANTE - UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E 

..................................... , pessoa coletiva nº ............................... , com sede em ............................. , neste 

ato representado pelo Presidente do Conselho de Administração ............ ... ...... .... , 

É acordado e reciprocamente aceite o presente contrato interadministrativo de colaboração, 

que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula l.! - Objeto 



o presente contrato interadministrativo de colaboração tem por objeto estabelecer os termos 

e o âmbito da colaboração entre as entidades públicas outorgantes tendo em vista a melhoria 

da capacidade de resposta dos serviços de saúde do Alto Minho (coordenados pela UlSAM) à 

situação de emergência de saúde pública provocada pela pandemia COVID-19. 

Cláusula 2! - Obrigações da Primeira Outorgante 

A Primeira Outorgante obriga-se a: 

a) Articular a cooperação entre os segundos e terceiros outorgantes, nos termos e nos 

casos em que tal venha a ser estabelecido e fixado pelos outorgantes; 

b) Disponib ilizar uma conta bancária especifica para a movimentação das 

comparticipações financeiras e pagamentos efetuados; 

c)· Manter atualizado um registo das movimentações e contactos estabelecidos no âmbito 

do presente contrato através do email: ...... ................................... ; 

d) Elaborar um relatório de execução do presente contrato para dar conhecimento a todos 

os outorgantes da sua pontual execução. 

Cláusula 3! - Obrigações dos Segundos Outorgantes 

1. Os Segundos Outorgantes obrigam-se a apoiar através da comparticipação financeira 

adequada para a aquisição dos bens e equipamentos que forem considerados adequados 

pela terceira outorgante, atentas as necessidades urgentes para a atuação face à situação 

de emergência de saúde pública causada pela epidemia da doença COVID-19, 

nomeadamente e entre outros, no que respeita à aquisição de equipamentos de proteção, 

de desinfeção, de suporte aos cuidados intensivos para as respetivas unidades de saúde. 

2. O montante global inicial da comparticipação financeira será de 100.000,00 € (cem mil 

euros), distribuído de acordo com ............................ (Cfr. Anexo I a este contrato e que dele 

faz parte integrante). 

3. A assunção de uma comparticipação global superior ao previsto no número dois desta 

cláusula terá de ser formalizada através de uma adenda ao presente contrato 

interadministrativo de colaboração após aprovação pelo Conselho Intermunicipal da CIM 

ponderadas as necessidades e os factos apresentados pelos outorgantes. 

Cláusula 4! - Obrigações do Terceiro Outorgante 

O terceiro outorgante obriga-se a: 



a) Identificar os bens e equipamentos com as respetivas caraterísticas técnicas necessários 

e urgentes para uma eficiente atuação face à situação de emergência de saúde pública 

causada pela epidemia da doença COVID-19; 

b) Proceder à aquisição desses bens e equipamentos seguindo as regras de contratação 

pública que lhe são impostas por lei. 

Cláusula 5! - Concretização do contrato 

1. Face à dificuldade de, no momento da assinatura deste contrato interadministrativo de 

colaboração, identificar com pormenor todas as formas de apoio que o primeiro outorgante irá 

desenvolver, a concretização dessas medidas será formalizada através de autos de receção 

assinados pelos representantes dos outorgantes e anexados ao presente contrato, como 

comprovativos de execução do presente contrato. 

2. Os segundos outorgantes transferem as comparticipações financeiras referidas na clausula 

3ª do presente contrato para a conta bancária indicada pelo primeiro outorgante. 

3. Quando reunido no mínimo metade do valor do montante inicial, este será imediatamente 

transferido para a conta bancária do terceiro outorgante a título de adiantamento e de forma a 

agilizar as aquisições consideradas urgentes e necessárias. 

4. O terceiro outorgante deverá posteriormente enviar comprovativos de encomenda e 

pagamento que justifiquem o valor do adiantamento referido na alínea anterior, para o email 

do primeiro outorgante 

5. Esgotado o valor do adiantamento pelo terceiro outorgante, e desde que devidamente 

justificado, o primeiro outorgante deverá disponibilizar o restante montante desde que já 

totalmente transferido pelos segundos outorgantes. 

6. O terceiro outorgante deverá enviar posteriormente comprovativos de encomenda e 

pagamento que justifiquem o valor referido na alínea anterior, para o email do primeiro 

outorgante, num prazo de 30 dias, salvo situação excecional a acordar com o primeiro 

outorgante. 

Cláusula 6! - Duração 

O presente Contrato Interadministrativo de Colaboração produz efeitos a partir da data de 

assinatura e vigorará por tempo indeterminado, podendo qualquer dos outorgantes denunciá

lo após o decurso do estado de emergência de saúde pública ocasionado pela epidemia da 

doença COVID-19 

Feito em 12 duplicados ficando cada um dos outorgantes com um exemplar. 



Os outorgantes declaram ter lido e aceite o presente Contrato Interadministrativo de 

Colaboração pelo que o vão assinar. 

Viana do Castelo ......... ...... de ... ............ ........ ........ de 2020. 

Primeiro Outorgante 

(F ............... Nome por extenso ..................... ) 

Segundos Outorgantes 

1. ................................................................................................................................................... .. . 

(F ............ ........ nome por extenso) ............ ........................ .. . 

2 .................. ......... ..................... ............ ........................ ...... ......... ...... ................................................. . 

(F .............................. nome por extenso) ......... ............ ........... ) 

3 ...... ........................... ......... ............ ... ......... ............................................................ ........................ .... . 

(F ...... ....... ................. nome por extenso) ............... ................. ) 

4 ......... ... ... ... .................. ................................................ ...... ..................... ........................................... . 

(F ... ............... ......... ... nome por extenso) ............................... . ) 

5 ................................................... ............... ...... ......... ...... ...... ...... ... ...... ............. ................................. . 

(F ........................ ...... nome por extenso) .............................. .. ) 

6 ...... ............... ............ ...... ...... .................................................................. .................. ........................ . . 

(F .............................. nome por extenso) ......... .................. ..... ) 

7 ............................................................................................................................................. ............. . 

(F .............................. nome por extenso) ................................ ) 



8 ................................. .............................. ................................................ ................. .. ........................ . 

(F ... ......... .................. nome por extenso) ........................... ..... ) 

9 ............... ................................................ ...... ............... ...... ......... ....................................... ...... ... ....... . 

(F .............................. nome por extenso) ......... ....................... ) 

10 .............................. ........................ ............ ........................ ..................... ........................ ... ............... . . 

(F ............... ...... ......... nome por extenso) ... ..................... ... .... . ) 

Terceiro Outorgante 

(F ............ ... Nome por extenso ..................... ) 



Proposta 

r
I 

o\.O,\.?r? 

Em momentos de dificuldades especialmente severas como aquele que atravessamos, , 

com impactos relevantes na economia, no emprego e na coesão social, justifica-se a 

adoção de medidas excecionais, 

Considerando que se impõe ao Município neste momento de crise, ~i · ao 

rendimento das famílias e das empresas da Região a fim de y iti-giÍr os efeitos 

económicos e financeiros provocados pela pandemia de COVID-19; 

Considerando que a adoção das medidas que a seguir se elencam destinam-se a apoiar 

as famílias carenciadas ou com diminuição de rendimentos, empresas ou profissionais 

liberais que, tendo encerrado ou diminuído as suas atividades, terão dificuldades em 

cumprir compromissos e retomar a seu normal funcionamento; 

Considerando que o Decreto n,o 2-AJ2020, de 20 de março, procedeu à execução da 

declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República 

n,o 14-AJ2020, de 18 de março, tendo determinado no seu artigo 7° o encerramento de 

diversos estabelecimentos e instalações previstos no anexo I; 

Considerando que por despacho proferido a 23 de março, foram proibidas por tempo 

indeterminado, de entre outras situações, a realização das Feiras Quinzenais, da Feira de 

Altesanato e da Feira de Antiguidades e Velharias de Ponte de Lima; a realização dos 

feirões no mercado municipal às quintas-feiras e sábados; todas as ocupações de via 

pública no concelho; o encerramento de todas as esplanadas em funcionamento no 

concelho, devendo as mesmas ser obrigatoriamente recolhidas, bem como o 

encerramento ao público de diversos espaços e serviços públicos; 

Considerando que a Câmar'a Municipal deliberou na sua reunião de 23 de março, a 

suspensão dos prazos de pagamento, até ao dia 30 de junho: das taxas municipais 

relativas à ocupação da via pública, publicidade, terrado; da tarifa pela reserva de lugar 

de estacionamento no parque dos Paços do Concelho; das rendas relativas à habitação 

social e das rendas devidas pela adjudicação da exploração de edifícios e espaços 

municipais, cujo prazo de pagamento termine dentro deste período; 

Com o propósito de se dar um sinal claro de apoio às empresas e famílias do nosso 

Concelho, PROPONHO que a Câmar'a Municipal delibere a isenção do pagamento, nos 

meses de MARÇO, ABRIL, MAIO e JUNHO: 



- das taxas municipais relativas à ocupação da via pública e publicidade a todos os 

estabelecimentos comerciais; 

- do terrado relativo às Feiras Quinzenais, Feira de Altesanato e Feira de Antiguidades e 

Velharias de Ponte de Lima, cuja realização foi proibida; 

- das rendas em todos os fogos municipais, relativas à habitação social e das rendas 

devidas pela adjudicação da exploração de edifícios e espaços municipais, 

Mais PROPONHO que a Câmara Municipal delibere: 

- a suspensão dos processos de execução fiscal ; 

- a suspensão dos prazos processuais municipais; 

até 30 de junho de 2020. 

Paços do Concelho de Ponte de Lima, 31 de março de 2020, 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

~~-r\ ---_----: 
-vfCt()f Mendes (Eng.O) 



-
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Proposta 

Considerando que: 

- No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em Portugal, através 
do Decreto do Presidente da República n.o 14 -A/2020, de 18 de março; 

- A Organização Mundial de Saúde havia qualificado a situação ~ mergência de 
saúde pública ocasionada pela epidemia da doença COVID -19jtornando -se imperiosa a 
adoção de medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia; 

- A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio de 
COVID -19 exige a aplicação de medidas extraordinárias e de caráter urgente de restrição, 
com vista a prevenir a transmissão do vírus; 

- No âmbito da reunião de trabalho do Conselho Intermunicipal da Comunidade 
Intetmunicipal (CIM) do Alto Minho, foi deliberado que os Municípios do Alto Minho 

não irão passar qualquer licença para festas, romarias e eventos equiparáveis que 
decorram até final do mês de junho; 

PROPONHO que a Câmara Municipal delibere no sentido de proibir a realização de 
festas, romarias e eventos equiparáveis que envolvam o aglomerado de pessoas, até ao 
dia 30 de junho, bem como a emissão de licenças de ruído, alargamento de horário, arraial, 

recinto e licenças para lançamento de fogo-de-artifício, fazendo face aos graves riscos de 
saúde pública associados à propagação da pandemia do COVID 19, no Concelho de Ponte 
de Lima. 

Desta proposta deve ser dado conhecimento aos serviços, às juntas de Freguesia, à PSP e 
à GNR. 

Paços do Concelho de Ponte de Lima, 30 de março de 2020, 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.O) 
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artigo 33.º, que compete às Câmaras Municipais assegurar~~ gerir a concessão dos 

Transportes Escolares. No âmbito da transferência de competências em matéria de 

organização, financiamento e controle do funcionamento dos transportes escolares, o 

Município assume a gestão da Rede de Transportes Escolares dos alunos que frequentam os 

diversos estabelecimentos de ensino do concelho. O presente Plano pretende assim ser um 

meio de gestão do funcionamento dos transportes escolares e é elaborado anualmente pelo 

Município, com base no número de alunos previstos para o ano letivo seguinte, 

estabelecimentos de ensino existentes e considerando os dados do ano letivo em curso. São 

ainda definidos os circuitos especiais de transportes escolares. 

Em reunião com os agentes envolvidos nos transportes escolares que decorreu no dia 

13 de março, nos Paços do Concelho e que contou com a presença dos representantes das 

seguintes instituições: Agrupamento de Escolas de Freixo; empresas de transporte coletivo de 

passageiros que operam no concelho de Ponte de Lima: Courense, Esteves Braga e Andrea, 

AV Cura, Ovnitur e UTS, assim como GNR de Freixo e Ponte de Lima e PSP de Ponte de Lima. 

Assim, submete-se a apreciação do executivo camarário o Plano de Transportes Escolares da 

Autarquia de Ponte de Lima para o ano letivo 2020/2021. 

O Plano de Transportes Escolares deverá ainda ser sujeito a deliberação do Conselho 

Municipal de Educação. Após aprovação e mediante parecer favorável do CME, deve o 

referido Plano ser remetido às seguintes entidades: Agrupamentos de Escolas, IMT e 

DSRN/DGEstE. 

Ponte de Lima, 31 de março de 2020 

a Educação, 

Paulo B~sa (Dr.) 
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INTRODUÇÃO 

O concelho de Ponte de Lima loca liza-se na região Norte e pertence ao distrito de Viana do Castelo. É 

constituído por 39 freguesias, com uma área de cerca de 321 km2, delimitado a norte pelos 

concelhos de Paredes de Coura, Vila Nova de Cerveira e Arcos de Valdevez, a sul pelo concelho de 

Barcelos, a nascente pelos concelhos de Vi la Verde, Ponte da Barca e parte de Arcos de Va ldevez e 

para fin alizar, a poente, pelos concelhos de Viana do Castelo e Caminha. 

Integram o parque escolar público do concelho de Ponte de Lima: 03 eséolas do 2." e 3." ciclos, 01 

escola do 3." ciclo e secundário, 01 escola do 2.", 3." ciclo e secundário e 01 esco la profi ssional. Pa ra 

além destas, incluem-se 10 escolas bás icas do L" ciclo com pré-escolar (centros educativos), 04 

escolas básicas do L" ciclo e 08 j ardins de infância. 

A área de inf luência do Plano de Transportes Escolares é o Concelho de Ponte de Lima, tendo em 

consideração as áreas pedagógicas de inf luência das esco las e a rede de transportes existentes. 

Define, ainda, anualmente os ci rcu itos especiais de transportes escola res em função das 

necessidades dos alunos a transportar. 

São abrangidos pelo transporte esco lar os alunos residentes no concelho de Ponte de Lim a, com o 

limite de idade até aos 18 anos completados até fina l do ano letivo em que se matriculam, que 

cumpram as condições previstas na legislação em vigor sobre transportes esco lares e respeitando as 

normas estabelecidas pelo Ministério da Educação referentes ao processo de matrícula e 

encaminhamento escolar, desde que frequentem est abelecimentos de ensino da respetiva área de 

influência pedagógica. 

PROCEDIMENTOS 

o Município de Ponte de Lima organiza e elabora anualmente o Plano de Transportes Esco lares 

tendo em at enção a rede de transportes públicos e de acordo com a procura ve rificada em cada ano 

letivo . São ainda considerados no seu planeamento todos os intervenientes nesta área, 

nomeadamente Estabelecimentos de Ensino, Empresas de Transporte Público e Freguesias. 

Os estabe lecimentos de ensino colabora rão com o Município de Ponte de Li ma no que respeita à 

preparação do Plano de Tra nsportes Escola res, através da entrega dos dados necessários à sua 

elaboração. 

As empresas de transporte públ ico de passageiros que operam no co ncelho de Ponte de Lima 

facultam o preço dos bilhetes simples nos itinerários concessionados, a pedido da Autarquia . Os 

transportes escolares funcionam unicamente durante os períodos letivos definidos pelo Ministério 

da Educação. O aluno beneficia apenas de viagem diária de ida e volta, entre o loca l da sua residência 

e o estabelecimento de ensino que frequenta. 
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PASSES ESCOLARES 

A Autarquia assume o pagamento de 100% do va lor do passe: 

Aos alunos que frequentam o ensino básico do 2.2 e 3.2 Ciclo; 

Aos alunos com necessidades educativas especiais que frequentam o ensino secund ário regular; 

conforme o previsto na legislação em vigor; 

Aos alunos que frequentam o ensino secundári o regular residentes em freguesias e lugares 

abrangidos pelo Subsíd io de Montanha; 

Aos alunos que frequentam o ensino secundário regular; 

Aos alunos do ensino secundário regula r a estudar fora da área da sua residência, desde que 

devidamente comprovada a não-existência de vaga, área ou curso com as mesmas opções e/ou 

especificações preten didas pelo aluno na escola de encaminhamento, desde que frequentem 

estabelecimentos de ensino em que não procedam ao pagamento de qualquer mensa lidade para 

transporte escolar e mediante autorização do Município de Ponte de lima. 

Os passes são pessoais, intransmissíveis e de emissão gratuita e apenas podem ser usados durante os 

períodos escolares nos trajetos res idência/esco la e esco la/residência. Em caso de dano, inutili zação 

ou extravio do passe, o aluno terá que pagar o va lor estipulado para a emissão da respetiva segunda 

via. Aos alunos que não utilizem regularmente os transportes escolares, não são emitidos passes. 

O pedido de passe escolar é efetuado no ato da inscrição (matrícula ou renovação de matrícula) do 

aluno no respetivo estabelecimento de ensino. É da responsabilidade dos estabelecimentos de 

ensino prestar as informações necessá rias, recolher, anal isa r e ve rificar as fichas de inscrição de 

transporte escola r. Os estabelecimentos de ensino remetem ao Município de Ponte de lima, até ao 

último dia útil do mês de agosto, cópias das fichas de inscrição dos alunos que so licitaram passe 

esco lar. 

Se no decurso do ano letivo se verificar mudança de residência que por si só altere a área de 

influência pedagógica, o Município de Ponte de lima concederá, desde que existam itinerários 

compatíveis de transporte público, passe escolar unicamente até final do ano letivo em curso. 

Ficam excluídos do regime de transportes esco lares os alunos que, por livre opção, escolham 

estabelecimentos de ensino que não seja o da respetiva área de residência, ca bendo ao encarregado 

de educação ou ao aluno suporta r os encargos com o transporte . 

Situações excecionais devidamente fundamentadas, que não se enquadrem nas situações acima 

descritas, serão analisadas e objeto de decisão por parte do Presidente da Câmara Municipal ou do 

Vereador com competências delegadas. 
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CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES 

Os circu itos especiais são gratuitos e, sempre que possível, assegurados por viaturas das Freguesias, 

mediante protocolo a ce lebrar com as mesmas e, esgotada essa possibilidade, por viatu ras alugadas 

pa ra o efeito através de concurso público. O encerramento de escolas e o subsequente 

reordenamento da rede escolar determinaram a necessidade de transporte dos alunos do l,Q ciclo 

para outros estabe lecimentos de ensino. Pretendendo assegurar a deslocação diá ria dos alunos pa ra 

os respetivos estabelecimentos de ensino, mantêm-se no ano letivo 2020/2021 vá rios circuitos 

especiais para transporte de alunos para as Esco las Básicas do concelho. 

Como a rede de transportes públicos do concelho não abrange ou se rve convenientemente algumas 

local idades, continuam no ano letivo 2020/2021, diversos circuitos complementares para transporte 

esco lar de alunos que frequent am Escolas Básicas do 2.Q e 3.Q Ciclos e Secundário e cuja distância 

entre a respetiva residência e os locais de paragem de autocarro é superior a 3km. Est a distâ ncia é 

definida entre a paragem de autocarro e a placa indicadora de local idade de residência do aluno. No 

caso de inexistência de pl aca , a distância é medida até ao primeiro número de porta da localidade e 

considerando o percurso mais curto. 

REGRAS E DEVERES NA UTILIZAÇÃO DOS CIRCUITOS ESPECIAIS 

Na utilização de circuitos especiais são observadas as seguintes regras. 

O Município de Ponte de lima envia aos estabe lecimentos de ensino as fichas de inscrição 

durante o mês de fevereiro; 

É da responsabi lidade dos estabelecimentos de ens ino a divulgação dos requisitos necessários 

junto dos encarregados de educação tendo em vista o cumprimento dos procedimentos para que 

os alunos possam beneficiar do transporte; 

O Serviço de Educação efetua a aná lise e ava li ação das fichas e informa os estabe lecimentos de 

ensino sobre quais os alunos que irão usufrui r dos circuitos especiais. 

A listagem dos alunos que irão usufruir de transporte escolar apoiado pela Auta rqui a é remetida 

às entidades que asseguram os vá rios circuitos especia is. 

Aos encarregados de educação compete: 

Respeita r o horário est abelecido para a partida e para a chegada da viatura. Se o aluno não se 

encontrar na paragem no horário estabelecido, a carrinha/ autocarro prosseguirá, fica ndo o 

enca rregad o de educação responsáve l pelo seu transporte até ao estabelecimento de ensino; 

Indicar quem faz a entrega e a receção dos educandos no local de pa ragem. O/a vigilante do 

autocarro esco lar poderá so licitar a identificação a quem receba a criança. Se não estiver 
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ninguém a aguardar pela criança esta permanecerá no autocarro regressando ao 

estabelecimento de ensino, onde deverão os encarregados de educação dirigir-se. 

Aos alunos compete respeitar as regras do transporte escolar: 

Colocar o cinto de segurança; 

Não ingerir qua lquer tipo de alimento nas viaturas; 

Respeitar as orientações e recomendações do vigi lante e motorista. 

Caso as regras definidas não sejam cumpridas, poderá esta autarquia suspender o transporte do 

aluno. 

Os circuitos especia is efetuam-se de manhã (viagem de ida) e à tarde (viagem de regresso) . 

SUSPENSÃO OU ANULAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 

o Município de Ponte de lima pode suspender ou anu lar o transporte escolar dos alunos que: 

Deixem de frequentar o estabelecimento de ensino, reprovem por fa ltas, sejam suspensos 

(durante o período de suspensão) ou expu lsos. 

Uti lizem indevidamente ou de forma irresponsável os transportes, nomeadamente quando 

pratiquem atos de vandalismo. 

Durante o percurso da viagem desrespeitem as normas de segurança do transporte esco lar e 

manifestem comportamentos agressivos para os demais utilizadoresj desrespeitem as 

orientações e recomendações do vigilante e/ou motorista, colocando em causa a segurança do 

transporte. 

OUTROS APOIOS 

O Município de Ponte de lima apoia, na sua totalidade, o passe de utentes portadores de deficiência 

residentes no concelho de Ponte de lima que frequentam as várias unidades de reabilitação da 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Menta l (APPACDM), nomeadamente 

Centro de Reabilitação de Ponte de lima, Ponte da Barca e Viana do Castelo. 

Por incompatibilidade de horários no transporte de carreira pública, é assegurado através de circuito 

especia l, o transporte de alguns utentes portadores de deficiência que frequentam o Centro de 

Reabi litação da APPACDM de Ponte de Barca, entre a sua residência e a Central de Camionagem em 

Ponte de lima. 

É ainda suportado o transporte em viatura adaptada de um utente portador de deficiência e com 

mobil idade reduzida, entre a respetiva residência e a Associação dos Amigos da Pessoa Especial 

limiana (AAPEL), em Arcozelo. 
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PREVISÃO DE ALUNOS A TRANSPORTAR 

o presente Plano foi elaborado pelo Município de Ponte de Lima com base nos elementos fornecidos 

pelos Agrupamentos de Escolas, nas tabelas de preço dos bilhetes simples, praticadas pelas 

empresas, encargos de anos anteriores com os circu itos especia is desenvolvidos pelas juntas ou 

adjudicados a empresas de transporte e considerando os dados do ano letivo em curso. 

O número total de alunos que se prevê ser abrangido por este plano é de 2262, assim distribuídos: 

• 1.Q ciclo - 561 

• 2. Q e 3.Q ciclos - 1222 

• Secundário regular - 448 

O número total de utentes dos diversos palas da APPACDM, bem como AAPEL previstos: 31 

• Carreiras públicas - 26 

• Circuitos complementares - 5 

CUSTOS TOTAIS DA REDE DE TRANSPORTES ESCOLARES 

O custo total previsto pa ra a Rede de Transportes Escolares é de 1589 308,80 €, assim discriminado: 

• Carreiras públicas - 995384,00 € 

• Circuitos especiais - 545 465,40 € 

• APPACDM - Carreiras públicas - 29 920,00 € 

• APPACDM/AAPEL - Circuitos complementares - 18 539,40 € 

NOTAS FINAIS 

Devem-se tornar compatíveis os horár ios escolares com os da oferta dos transportes escolares. No 

entanto, o desfasamento de alguns horários, nomeadamente horário de entrada/saída no início da 

tarde, com um número muito reduzido de alunos a transportar em determinados percursos, origina 

constrangimentos aos alunos e às empresas. 

Horários de funcionamento dos estabelecimentos de ensino (escolas sede) 

EB António Feijó 

Manhã - entra da: 08:30 h / sa ída : 13:25 h 

Tarde - entrada: 13:30 h / saída: 18:25 h 

EBI de Freixo 

Manhã - entrada: 08:30 h / saída: 13:10 h 

Tard e - entrada: 13:15 h / saída: 17:55 h 

EB 5 de Arcozelo 

Manhã - entrada: 08:30 h / saída: 13:25 h 

Tarde - entrada: 13:40/ saída: 16:55 h 

EB/ da Corre/hã 

Manhã - ent rada: 08:30 h / sa ída: 12:40 h 

Tarde - entrada: 12:40 h / saída : 17:50 h 
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Secundária de Ponte de Lima 

Manhã - entrada: 08:30 horas / saída : 13:25 horas 

Tarde - entrada: 13:35 horas / sa ída : 18:25 horas 

Empresas transportadoras que servem a rede de transportes escolares do concelho de Ponte de 

Lima e respetivas linhas: 

Linha 

Auto Viação Cura, Lda. 

Auto Viação Minho, Lda. 

AVIC - Transcunha - Transportes Rodoviários de Viana, Lda . 

Empresa de Transportes Courense, Lda. 

Esteves Braga e Andrea, Lda. 

Minho Bus - Transportes do M inho, Sociedade Unipessoal, Lda. (Grupo Transdev) 

Rodoviária d'Entre Douro e Minho, S.A. (Grupo Transdev) 

Ovnitur - Viagens e Turismo, Lda. 

UTS - Viagens e Serviços, S.A. 

AUTO VIAÇÃO CURA 

Ponte de Lima (Centro Coordenador de Transportes) - Vi lar Base com O/O em: Ponte de 
Lima - Terminal e Vilar do Monte/Largo 

Ponte de Lima (Centro Coordenador de Transportes) - Facha/Porteladia (Cruz. EN) Base com 
O/O em: Ponte de Lima - Terminal e Facha 

Ponte de Lima (Centro Coordenador de Transportes) - Beiral do Lima (Vila Chã) Base com 
O/O em: Ponte de Lim a - Terminal e Vila Chã (Lavacido Cruzt.) 

Estorãos (Pica)- Arcozelo (Agrupamento de Escolas) Base com O/O em: Estorãos (Pica) e 
Agrupamento de Escolas Arcozelo 

Ponte de Lima - Viana do Castelo (por Oarque) Base com O/O em: Ponte de Lim a - Termina l e 
Escola de Monserrate 

Ponte de Lima (CCT) - Viana do Castelo (Interface) Base com O/O em : Ponte de Li ma -
Terminal e Viana do Castelo - Terminal 

Arcos de Valdevez (CCT) - Ponte de Lima (CCT) Base com O/O em: Ponte da Barca - Centro V 
e Ponte de Lima - Terminal 

Arcos de Valdevez (CCT)- Viana do Cast elo (Interface) Base com O/O em: Ponte da Barca-
Centro e Ponte de Lima - Terminal 

Arcos de Va ldevez (CCT) - Viana do Castelo (Inter face) Base com O/O em: CCT Arcos de 
Vald evez e Ponte de Lima - Term inal 

Arcos de Va ldevez (CCT)- Viana do Castelo (Interface) Base com O/O em: CCT Arcos de 
Valdevez e Ponte de Lima - Termina l 
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AUTO VIAÇÃO MINHO 

Ponte de Lima - Viana do Castelo (CCT) Base em O/o em: Ponte de Lima - Terminal e Viana 

linha do Castelo - Terminal 

Paredes de Coura - Ponte de Lima Base com O/O em Ponte de Lima - Paredes de Coura 

AVie " TRANSeUNHA 

Seara - Ponte de Lim a Base com O/o em: Vitorino das Donas e Ponte de Lima - Terminal 

Ponte de Lima " Piã es Base com O/O em: Ponte de Lima " Terminal e Piães 1 

linha Freixo" Vilar das Almas Base com O/ O em: Freixo" Paço e Ponte de Lima - Vilar das Almas 
(Igreja) 

Viana do Castelo - Ponte de Lima 

eOURENSE 

Felgueiras (Moreira do Lima) " Arcozelo (esco la) - Ponte de Lima Base com O/O em: Moreira 
do Lima (esco la) e Ponte de Lima - Terminal 

linha Felgueiras (Moreira do Lima) - Arcozelo (escola) - Ponte de Lima Base com O/O em: Moreira 
do Lima (escola) e Agrupamento de Escolas - Arcozelo 

Paredes de Coura - Arcos de Valdevez - Ponte de Lima por Refoios 

ESTEVES BRAGA E ANDREA 

Rio Mau - Ponte de Lima Base com O/O em: Rio Mau e Ponte de Lima (Vila) 

linha 
Rio Mau - Ponte de Lim a Base com O/O em: Rio Mau e Ponte de Lima - Terminal 

Fornelos - Ponte de Lima Base com O/O em: Oliveira e Ponte de Lima (Vila) 

Braga " Ponte de Lima (ao abrigo do acordo de exploração com a Transdev) 

MINHO BUS/TRANSDEV 

Vilar das Almas" Ponte de Lima Base com O/ O em : Ponte de Lima" Vilar da Almas (Igreja) e 
Ponte de Lima" Termin al 

Sandiães - s. Ju lião Freixo Base com O/O em: Sa ndiães (Igreja) " Vila s das Almas e s. Julião de 
Freixo 2 

Sandiães - Ponte de Lima Base com O/O em: Sandiães (Igreja) " Vilas das Almas e Ponte de 
Lima" Terminal 

s. Julião Freixo " Ponte de Lima Base com O/O em: s. Ju lião de Freixo_2 e Ponte de Lima" 
Terminal 

s. Julião Freixo" Ponte de Lima Base com O/O em: s. Julião de Freixo e Ponte de Lima" 
Terminal 

s. Julião Freixo (Escola) " Fojo Lobal Base com O/O em: s. Julião de Freixo (Escola) e Fojo 
Lobal 

linha s. Julião Freixo (Escola)" Cabaços Base com O/ D em: S. Ju lião de Freixo (Escola) e Cabaços 

Poia res - s. Julião do Freixo Base com O/O em: Poiares e S. Julião de Freixo (Escola ) 

Gondufe " Ponte de Lima Base com O/O em: Gondufe e Ponte de Lima - Terminal 

Gemieira - Ponte de Lima Base com O/O em: Gemieira (Igreja) e Ponte de Lima - Terminal 

Freixo (Escola) - Vitorino Piães Base com O/O em: S. Julião de Freixo (Esco la) e Cruzeiro Piães 

Ardegão - s. Ju lião de Freixo (Escola) Base com O/O em: Ardegão 1 e S. J. de Freixo (Escola ) 

Balugães - Ponte de Lima com O/O em Balugães e Ponte de lima 

Braga - Viana do Castelo (Por Corvos) com O/O em Braga e Viana do Castelo 

Barcelos " Vilar das Almas 

Barcelos - s. Julião de Freixo 

Alvito s. Pedro (Igreja) - Corvos 
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REDMI TRANSDEV 

Portela - Ponte de Lima Base com ü/D em: Portela Piães e Ponte de Lima - Terminal 

Ponte de Lima - Labruja Base com ü/D em: Ponte de Lima - Terminal e Bandeira 

Ponte de Lima (Por Escola de Arcozelo) - Labruja Base com ü/D em: Ponte de Lima -

Terminal e Bandeira 

Ponte de Lima (Por Bárrio) - Labruja Base com ü/D em: Ponte de Lima - Terminal e Bárrio 

Ponte de Lima (Por Bárrio) - Labruja Base com ü/D em : Ponte de Lima - Terminal e Bandeira 

Panilima - Esco la de Arcozelo (E.B.,) Base com ü/D em: Faldejães Panilima e Agrupamento 
de Escolas - Arcoze los 

Cadém - S. Julião de Freixo (Escola) Base com ü/D em: Cadem 2 e S. Julião de Freixo (Esco la) 
Linha Ponte de Lima - Portela (Tamel) Base com ü/D em: Rua da Fonte e Ponte de Lima - terminal 

Braga - Viana do Castelo (Por Corvos) com ü/D em: Braga e Viana do Castelo 

Ponte de Lima - Mato Base com ü/D em: Ponte de Lima - Termina l e Mato 

Ponte de Lima - Ba lugães Base com ü/D em: Balugães e Ponte de Lima - Terminal 

Barce los - Ponte de Lima Escola com ü/D em: Barcelos (CCT) e Ponte de Lima - Termina l 

Barcelos - Ponte de Lima Base com ü/D em: Barcelos (CCT) e Ponte de Lima - Terminal 

Barcelos (Bagoeira) - Ponte de Lima Base com ü/D em: Bagoeira e Ponte de Lima - Terminal 

Braga - Ponte de Lima (ao abrigo da exp loração com EBA) 

Barce los - Ponte de Lima 

OVNITUR 
Ponte de Li ma - Escola Agríco la Base com ü/D em: Chouso 1 e Ponte de Lima - Terminal 

Linha Ponte de Lima - Corvos Base com ü/D em: Ponte de Lima - Terminal e Corvos 2 

Ponte de Lima - Chouso Base com ü/D em: Ponte de Lima - Term inal e Chouso 4 

UTS 
Ponte de Lima - Rebordões Souto Base com O/D em: Ponte de Lima - Terminal e Rebordões 

Linha 
Souto - Fontão 

Fontão - Ponte de Lima Base com O/D em: Ponte de Lima - Terminal e Rego - Igreja N" Sr" 
do Socorro 

o novo Regime Jurídico do Serviço Púb li co de Transportes de Passageiros, aprovado pela Lei n.º 

52/2015, de 09 de junho, estabe lece o regime ap licável ao planeamento, organização, operação, 

atribuição, fiscalização, investimento, financiamento, divulgação e desenvo lvimento do se rviço 

público de transporte de passageiros, por modo rodoviário, fluvial, ferroviário e outros sistemas 

guiados, incluindo o regime das obrigações de serviço público e respetiva compensação. Determina 

ainda que os municípios são as autoridades de t ransportes competentes quanto aos serviços públi cos 

de transporte de passageiros municipais e as comunidades intermun icipais são as autoridades de 

transportes competentes quanto aos serviços públicos de transporte de passageiros intermun icipais 

que se desenvolvam integral ou maioritariamente na respetiva área geográfica. 

Atua lmente, está em curso a preparação do lançamento do concurso para a concessão de 

transportes do Alto Minho (nível municipal, intermunicipal e inter-regional). Neste contexto, foi 

prorrogado o prazo de auto rização para a exploração de serviço público de transporte regular de 

Tel. 258 900 400 I Fax 258 900 410 I Praça da República 4990-062 - Ponte de Lima! geral@cm-pontedelirna.ptlwww.cm-pontedelima.pt 
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passage iros às empresas transportadoras que operam no concelho de Ponte de Lima. Esta 

prorrogação é válida até à data de entrada em vigor do contrato que resultar do procedimento 

público de transportes de passageiros do Alto M inho, nos termos da Lei n.º 52/2015, de 09 de junho. 

Para concluir, temos que ressalvar que o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2020/2021 

poderá ser alvo de alterações, em virtude da aplicação do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, 

e ainda o procedimento concursa l, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, para 

a concessão de transportes de passageiros em carreira pública do Alto Minho. 

Os anexos que se seguem fazem parte integrante do presente Plano de Transportes Escolares. 

Ponte de Lima, março de 2020 

Tel. 258900400 I Fax 258 900 410 I Praça da República 4990-062 - Ponte de Uma I geral@cm-ponledelima.pt l wl.'J\'1.cm-pontedelima.pl 
[pág . 9 de 91 



ITINERÁRIO Valor/viagem Valor/dia 
ALUNOS 

Custo Diário Dias letivos 
CUSTO TOTAL 

ORIGEM DESTINO 
Básico Secundário Básico Secundário 

5ANTA CRUZ DO LIMA PONTE DE LIMA 2,25€ 4,50€ 12 O 54,00 € - € 170 9180,00 € - € 

GANDRA PONTE DE LIMA 2,15€ 4,30€ 46 O 197,80 € - € 170 33626,00 € - € 

5ERDEDELO PONTE DE LIMA 2,IS€: 4,30€ 16 O 68,80 € - € 170 11 696,00 € - € 

BEIRAL DO LIMA PONTE DE LIMA 2,25 € 4,SO€ 12 O 54,00 € - € 170 9180,00 € - € 

GONDUFE PONTE DE LIMA 2,35 € 4,70€ 12 O 56,40 € - € 170 9588,00 € - € 

GEMIEIRA PONTE DE LIMA 2,15 € 4,30€ 23 O 98,90 € - € 170 16813,00 € - € 

RIBEIRA PONTE DE LIMA 1,45 € 2,90€ 45 O 130,50 € - € 170 22185,00 € - € 

Para a EB 
BOALHO$A PONTE OE LIMA 2,60€ 5,20€ 10 O 52,00 € - € 170 8840,00 € - € 

António Feijó 
ARCA PONTE DE LIMA 1,05 € 2,10€ 2 O 4,20€ - € 170 714,00 € - € 

ANAI5 PONTE DE LIMA 2,25 € 4,50€ 46 O 207,00 € - € 170 35190,00 € - € 

QUEIJADA PONTE DE LIMA 2,15 € 4,30€ 9 O 38,70 € - € 170 6579,00 € - € 

REBORDÕE550UTO PONTE DE LIMA 2,15€ 4,30€ 50 O 215,00 € € 170 36550,00 € - € 

FEIT05A PONTE DE LIMA 1,05€ 2,lO€ 16 O 33,60 € - € 170 5712,00€ - € 

REBORDÕE5 5ANTA MARIA PONTE DE LIMA 2,15€ 4,30€ 51 O 219,30 € - € 170 37281,00€ - € 

BEIRAL DO LIMA (VILA CHÃ) PONTE DE LIMA 2,45€ 4,90€ 2 O 9,80€ - € 170 1666,00€ - € 

FORNEL05 PONTE DE LIMA l,gO i 3,80€ 64 O 243,20 € - € 170 41344,00 € - € 

VITORINO DOS PIÃES PONTE DE LIMA 2,35 € 4,70€ 1 O 4,70€ - € 170 799,00 € - € 

ARCü2ELO PONTE DE LIMA 1,45 € 2,90€ O 7 - € 20,30 € 170 € 3451,00 € 

5ANTACüMBA PONTE OE LIMA 1,45€ 2,90€ O 1 - € 2,90€ 170 - € 493,00 € 

5Á PONTE DE LIMA 1,90€ 3,80€ O 1 - € 3,80€ 170 - € 646,00 € 

S. PEDRO DE ARCOS PONTE DE LIMA 1,85€ 3,70€ O 1 - € 3,70€ 170 - € 629,00 € 

BÁRRIO E CEPOE5 PONTE DE LIMA 2,25€ 4,50€ O 6 - € 27,00 € 170 - € 4590,00 € 

REFOI05 DO LIMA PONTE DE LIMA 2,25€ 4,50€ O 2 - € 9,00€ 170 - € 1530,00 € 

CALHEIR05 PONTE DE LIMA 2,15€ 4,30€ O 5 - € 21,50 € 170 - € 3655,00 € 

5ANTA CRUZ DO LIMA PONTE DE LIMA 2,25 € 4,50€ O 7 - € 31,50 € 170 - € 5355,00 € 

GANDRA PONTE DE LIMA 2,15€ 4,30€ 7 15 30,10 € 64,50 € 170 5117,00€ 10965,00 € 

5ERDEOELO PONTE OE LIMA 2,15 € 4,30€ O 7 - € 30,10 € 170 - € 5117,00 € 

BEIRAL DO LIMA PONTE DE LIMA 2,25 € 4,50€ O 9 - € 40,50 € 170 - € 6885,00 € 

GONDUFE PONTE DE LIMA 2,35 € 4,70€ O 6 - € 28,20 € 170 - € 4794,00 € 

GEMIEIRA PONTE DE LIMA 2,15 € 4,30 € O 3 - € 12,90 € 170 - € 2193,00 € 

RIBEIRA PONTE DE LIMA 1,45 € 2,90€ 8 15 23,20 € 43,50 € 170 3944,00 € 7395,00 € 

BOALH05A PONTE OE LIMA 2,60€ 5,20€ O 2 - € 10,40 € 170 - € 1768,00 € 

MATO PONTE DE LIMA 2,80€ 5,60€ O 3 - € 16,80 € 170 - € 2856,00 € 

CALVELO PONTE DE LIMA 2,GOí 5,20€ O 11 - € 57,20 € 170 - € 9724,00 € 

ANAI5 PONTE DE LIMA 2,25€ 4,50€ 4 18 18,00 € 81,00 € 170 3060,00 € 13 770,00 € 

QUEIJADA PONTE DE LIMA 2,15€ 4,30€ O 8 - € 34,40 € 170 - € 5848,00 € 
Para a Escola 

REBORDÕE550UTO 4,30€ 34,40 € 170 731,00 € 5848,00 € 
Secundária 

PONTE DE LIMA 2,15€ 4,30€ 1 8 

FElT05A PONTE DE LIMA 1,05 € 2,10€ 6 8 12,60 € 16,80 € 170 2142,00 € 2856,00 € 

FRIA5TELA5 PONTE DE LIMA 2,60€ 5,20€ O 5 - € 26,00 € 170 - € 4420,00 € 



FOJO-LOBAL PONTE DE LIMA 2,3S€ 4,70€ O 3 - € 14,10 € 170 - € 2397,00 € 

REBORDÓES SANTA MARIA PONTE DE LIMA 2,lS€ 4,30€ 5 20 21,50 € 86,00 € 170 3655,00 € 14620,00 € 

VI LAR DAS ALMAS PONTE DE LIMA 3,20€ 6,40€ O 3 - € 19,20 € 170 - € 3264,00 € 

SANDIÃES PONTE DE UMA 3,35 € 6,70€ O 2 - € 13,40 € 170 - € 2278,00 € 

POIARES PONTE DE LIMA 2,4S€ 4,90€ O 8 - € 39,20 € 170 - € 6664,00 € 

NAVIÓ E VITORINO DOS PIÃES PONTE DE LIMA 2,35 € 4,70€ O 18 - € 84,60 € 170 - € 14382,00 € 

FACHA PONTE DE LIMA 2,15 € 4,30€ O 19 - € 81,70 € 170 - € 13 889,00 € 

SEARA PONTE DE LIMA 1,90€ 3,80€ O 2 - € 7,60€ 170 - € 1292,00 € 

CORRELHÃ PONTE DE LIMA l,4S€ 2,90€ O 47 - € 136,30 € 170 - € 23171,00€ 

VITORINO DAS DONAS PONTE DE LIMA 2,15 € 4,30€ O 20 - € 86,00 € 170 - € 14620,00 € 

FACHA INTERIOR PONTE DE LIMA 2,15 € 4,30€ O 4 - € 17,20 € 170 - € 2924,00 € 

FREIXO PONTE DE LIMA 2,80€ S,60€ O 16 - € 89,60 € 170 - € 15232,00 € 

MOREIRA DO LIMA E CABRAÇ PONTE DE LIMA 2,15 € 4,30€ O 3 - € 12,90 € 170 - € 2193,00 € 

FORNELOS PONTE DE LIMA 1,90€ 3,80€ 7 30 26,60 € 114,00 € 170 4522,00 € 19380,00 € 

FONTÃO PONTE DE LIMA 2,lS€ 4,30€ O 1 - € 4,30€ 170 - € 731,00 € 

CABAÇOS PONTE DE LIMA 2,4S€ 4,90€ O 10 - € 49,00 € 170 - € 8330,00 € 

GAIFAR PONTE DE LIMA 2,95 € S,90€ O 6 - € 35,40 € 170 - € 6018,00 € 

ARCOZELO ARCOZELO 1,05 € 2,10€ 44 10 92,40 € 21,00 € 170 15708,00 € 3570,00 € 

SÁ ARCOZELO 2,2S€ 4,SO€ 12 3 54,00 € 13,50 € 170 9180,00 € 2295,00 € 

ESTORÃOS ARCOZELO 2,4S€ 4,90€ 12 1 58,80 € 4,90€ 170 9996,00€ 833,00 € 

VILAR DO MONTE ARCOZELO 2,35 € 4,70€ 4 O 18,80 € - € 170 3196,00€ - € 

BÁRRIO E CEPÓES ARCOZELO 1,05 € 2,10€ 27 7 56,70 € 14,70€ 170 9639,00 € 2499,00 € 

LABRUJA ARCOZELO 1,90€ 3,80€ 14 1 53,20 € 3,80€ 170 9044,00 € 646,00 € 
Para a EBS de 

1,90€ 3,80€ 73 18 277,40 € 68,40 € 170 47158,00 € 11628,00 € REFOIOS DO LIMA ARCOZELO 
Arcozelo 

2,90€ 11 145,00 € 31,90 € 170 24650,00 € 5423,00 € CALHEIROS ARCOZELO 1,45€ 50 

BRANDARA ARCOZELO 1,OS€ 2,10€ 15 3 31,50 € 6,30€ 170 S3SS,00€ 1071,00 € 

MOREIRA DO LIMA E CABRAÇ ARCOZELO 2,4S€ 4,90€ 33 6 161,70 € 29,40 € 170 27489,00€ 4998,00 € 

RENDUFE ARCOZELO 2,4S€ 4,90€ 2 3 9,80 € 14,70 € 170 1666,00 € 2499,00 € 

CALHEIROS (LASTRAL) ARCOZELO 2,25 € 4,SO€ 1 O 4,SO€ - € 170 765,00 € - € 

LABRUJÓ ARCOZELO 2/2S€ 4,SO€ 2 O 9,OO€ - € 170 1530,00 € - € 

FACHA CORRELHÃ 2,15 € 4,30€ 58 O 249,40 € - € 170 42398,00 € - € 

SEARA CORRELHÃ 1,05 € 2,10€ 20 O 42,00 € - € 170 7140,00€ - € 
Para a EB da 

CORRELHÃ CORRELHÃ 2,10€ € 
Correlhã 

1,05 € 2 O 4,20 € - 170 714,00 € - € 

VITORINO DAS DONAS CORRELHÃ 1,45€ 2,90€ 40 O 116,00 € - € 170 19720,00 € - € 

FACHA INTERIOR CORRELHÃ 1,90€ 3,80€ 8 O 30,40 € - € 170 5168,00 € - € 

MATO FREIXO 1,05 € 2,10€ 9 O 18,90 € - € 170 3213,00€ € 

CALVELO FREIXO 1,45 € 2,90€ 31 O 89,90 € - € 170 15283,00 € - € 

FRIASTELAS FREIXO 1,45 € 2,90 € 22 O 63,80 € - € 170 10 846,00 € - € 

FOJO-LOBAL FREIXO 1,35 € 2,70€ 7 O 18,90 € - € 170 3213,00 € - € 



VILAR DAS ALMAS FREIXO 1,90 € 3,80€ 18 O 68,40 € - € 170 11 628,00 € - € 

Para a EB de 
SANDIÃES FREIXO 1,05 € 2,10€ 16 O 33,60 € - € 170 5712,00 € - € 

Freixo 
POIARES FREIXO 1,90€ 3,80€ 29 O 110,20 € - € 170 18734,00 € - € 

FREIXO (PAÇÔ) FREIXO 1,05€ 2,10€ 14 O 29,40 € - € 170 4998,00€ - € 
VITORINO DOS PIÃES FREIXO 1,90€ 3,80€ 63 O 239,40 € - € 170 40698,00 € - € 

ARDEGÃO FREIXO 1,05 € 2,10€ 6 O 12,60 € - € 170 2142,00 € - € 

CABAÇOS FREIXO 1,90€ 3,BO€ 11 O 41,80 € - € 170 7106,00 € - € 

GAIFAR FREIXO 1,05 € 2,10€ 8 O 16,80 € - € 170 2856,00 € - € 

NAVIÓ FREIXO 1,4S€ 2,90€ 9 O 26,10 € - € 170 4437,00 € - € 

Para a EBS de S. PEDRO DE ARCOS LANHESES 1,90€ 3,80€ 8 6 30,40 € 22,80 € 170 5168,00 € 3876,00 € 

Lanheses I FONTÃO ILANHESES I 1,05 € I 2,lO€ 32 5 67,20 € I 10,50 € I 170 11424,00 € 1785,00 € 

1155 434 698088,00€ 297296,00 € 

995384,OO€ 

ITINERÁRIO ORIGEM Valor/dia UTENTES 
Custo Custo Dias 

DESTINO 
Viagem Diário Letivos 

CUSTO TOTAL 

PONTE DE LIMA PONTE DA BARCA 2,95 € 3 8,85€ 17,70 € 220 3894,00 € 

RIBEIRA PONTE DA BARCA 2,60€ 1 2,60€ S,20€ 220 1144,00 € 

ARCOZELO PONTE DE LIMA 1,45€ 2 2,90€ 5,80€ 220 1276,00 € 

MOREIRA DO LIMA PONTE DE LIMA 2,lS€ 3 6,4S€ 12,90 € 220 2838,00 € 

LABRUJA PONTE DE LIMA 2,25€ 2 4,50€ 9,00€ 220 1980,00 € 

CALHEIROS PONTE DE LIMA 2,15 € 1 2,lS€ 4,30€ 220 946,00 € 

SANTA CRUZ DO LlM PONTE DE LIMA 2,25 € 1 2,25 € 4,50€ 220 990,00 € 

BEIRAL DO LIMA PONTE DE LIMA 2,25 € 1 2,25 € 4,50€ 220 990,00 € 

REBOROÕES SOUTO PONTE DE LIMA 2,15€ 1 2,15 € 4,30€ 220 946,00 € 
Polos da APPACDM 

FRIA$TELAS PONTE DE LIMA 2,60€ 1 2/60í 5,20€ 220 1144,00 € 

FACHA PONTE DE LIMA 2,15 € 1 2,15 € 4,30€ 220 946,00 € 

VITORINO DAS OONA PONTE DE LIMA 2,35 € 1 2,35 € 4,70€ 220 1034,00 € 

FREIXO PONTE DE LIMA 2,80€ 1 2,80€ 5,60€ 220 1232,00 € 

CABAÇOS PONTE DE LIMA 2,45€ 1 2,45€ 4,90€ 220 1078,00 € 

PONTE DE LIMA VIANA DO CASTELO 3,60€ 3 10,80 € 21,60 € 220 4752,00 € 

MATO VIANA DO CASTELO 3,80€ 1 3,80€ 7,GO€ 220 1672,00 € 

POIARES VIANA DO CASTELO 3,35 € 1 3,35 € 6,70€ 220 1474,00 € 

FREIXO VIANA DO CASTELO 3,60€ 1 3,60€ 7,20€ 220 1584,00 € 

26 29920,00 € 



CIRCUITOS ESPECIAIS -ITINERÁRIOS 
ALUNOS 

Custo Diário 
Dias 

Básico I Secundário Letivos 
CUSTO TOTAL 

VITORINO DAS DONAS 1 FACHA - ESCOLA BÁSICA 30 1 ° 81,00 € 170 13 770,00 € 

FACHA 1 FACHA - ESCOLA BÁSICA 1 41 1 ° 1 192,00 € 1701 32640,00 € 

SEARA 1 FACHA - ESCOLA BÁSICA 1 28 1 ° 63,00 € 1701 10710,00 € 

ARCOZELO (Freiria/Sr Luz/Presa/Boavista) IARCOZELO - ESCOLA BÁSICA 38 1 ° 80,00 € 1701 13 600,00 € 

LABRUJA ICEPÕES - PARAGEM AUTOCARRO 8 1 O I 50,40€ 1701 8568,00 € 

CALHEIROS IARCOZELO - ESCOLA BÁSICA 1 23 1 O 1 67,73 € 1701 11514,10 € 

CALHEIROS (LASTRAL/ESMORIGO) ICALHEIROS/Rua de Calheiros 1 1 1 O 27,00 € 1701 4590,00 € 

BÁRRIO E CE PÕES IARCOZELO - ESCOLA BÁSICA 40 1 O 106,00 € 1701 18020,00 € 

LABRUJÓ, RENDUFE E VILAR DO MONTE ICEPÕES - PARAGEM AUTOCARRO 2 1 O 51,30 € 1701 8721,00 € 

BÁRRIO E CEPÕES ICEPÕES - PARAGEM AUTOCARRO 6 1 ° 19,80 € 1701 3366,00 € 

REFOIOS DO LIMA IREFOIOS DO LIMA - ESCOLA BÁSICA 25 1 O 103,88 € 1701 17659,60 € 

REFOIOS DO LIMA (RANHADOS) IREFOIOS DO LIMA - ESCOLA BÁSICA 2 1 ° 14,40 € 1701 2448,00€ 

BRANDARA IREFOIOS DO LlMA- ESCOLA BÁSICA 2 1 O 18,00 € 1701 3060,00 € 

FONTÃO 1 ESTORÃOS - ESCOLA BÁSICA DAS LAGOAS 16 1 O 166,40 € 1701 28288,00 € 

BERTIANDOS 1 ESTORÃOS - ESCOLA BÁSICA DAS LAGOAS 8 1 O 80,00 € 1701 13 600,00 € 

CABRAÇÃO E MOREIRA DO LIMA 1 ESTORÃOS - ESCOLA BÁSICA DAS LAGOAS 15 1 O 76,50 € 1701 13 005,00 € 

ESTORÃOS 1 ESTORÃOS - ESCOLA BÁSICA DAS LAGOAS 3 1 O 18,00 € 1701 3060,00 € 

S. PEDRO DE ARCOS 1 ESTORÃOS - ESCOLA BÁSICA DAS LAGOAS 9 1 O 46,80€ 170 7956,00 € 

SANTA COMBA 1 ESTORÃOS - ESCOLA BÁSICA DAS LAGOAS 113 1 O 1 61,20 € 1 1701 10404,00 € 



SÁ 1 ESTORÃOS - ESCOLA BÁSICA DAS LAGOAS 1 5 1 ° 1 40,50 € 1 1701 6885,00 € 

BEIRAL DO LIMA IGANDRA - ESCOLA BÁSICA 1 12 1 ° 1 90,00€ 1 1701 15300,00 € 

GONDUFE IGANDRA - ESCOLA BÁSICA 1 9 1 ° 1 75,60 € 1 1701 12852,00 € 

SANTA CRUZ DO LIMA IGANDRA - ESCOLA BÁSICA 1 6 1 ° 1 100,00 € 1 1701 17000,00 € 

REBORDÕES SANTA MARIA IFEITOSA - ESCOLA BÁSICA 1 18 1 ° 1 80,00 € 1 1701 13 600,00 € 

FORNELOS/QUEIJADA/REB. SOUTO IFORNELOS - ESCOLA BÁSICA DO TROVE LA 1 40 1 ° 1 249,40 € 1 1701 42398,00 € 

ANAIS 1 FORNELOS - ESCOLA BÁSICA DO TROVE LA 1 30 1 ° 1 80,81€ 1 17°1 13 737,70 € 

GEMI EIRA/SERDEDELO IRIBEIRA - ESCOLA BÁSICA 1 22 1 ° 1 112,00€ 1 17°1 19040,00 € 

BOALHOSA 1 RIBEIRA - ESCOLA BÁSICA 1 5 1 ° 1 61,20 € 1 1701 10 404,00 € 

FRIASTELAS IFREIXO - ESCOLA BÁSICA I 16 1 ° 1 108,00 € 1 1701 18360,00 € 

ARDEGÃO, FREIXO E MATO 1 FREIXO - ESCOLA BÁSICA 1 12 1 ° 1 97,20 € 1 1701 16524,00 € 

GAIFAR/SANDIÃES/VILAR DAS ALMAS IFREIXO - ESCOLA BÁSICA 1 21 1 ° 1 145,00 €.I 1701 24650,00 € 

CALVELO IFREIXO - ESCOLA BÁSICA 1 25 1 ° 1 98,10€1 170[ 16677,00 € 

NAVIO E VITORINO DOS PIÃES/CABAÇOS E FOJO-LOBAL IVITORINO DOS PIÃES - ESCOLA BÁSICA 1 30 1 ° 1 155,00 € 1 1701 26350,00 € 

ESTORÃOS (Mãos e Cerquido) 1 ESTORÃOS (IGREJA) 1 3 1 ° 1 31,50 € 1 1701 5355,00 € 

REFOIOS (Vacariça/Bemposta/S.Mamede) 1 REFOIOS DO LIMA (TOURÃO) 1 7 1 1 1 45,00 € 1 1701 7650,00 € 

CABRAÇÃO IMOREIRA DO LIMA (OUTEIRO) 1 2 1 ° 1 30,60 € 1 1701 5202,00 € 

MOREIRA DO LIMA (FELGUEIRAS) IMOREIRA DO LIMA (OUTEIRO) 1 ° 1 1 1 15,30 € I 1701 2601,00 € 

FONTÃO/ARCOS (BERTIANDOS/S.COMBA) IARCOZELO (EB S) 1 20 1 6 1 80,00 € 1 1701 13 600,00 € 



BERTIANDDSjS.COMBA (FONTÃOjARCOS) IARCOZELO (EB S) 1 20 1 6 1 90,00€ 1 170 15300,00 € 

FELGUEIRAS (Cuzamento) IARCOZELO (EB S) 15 ° l00,OO€ I 170 17000,00 € 

628 14 545465,40 € 

UTENTES APPACDM 
CABAÇOSjCORRELHÃ/VILAR DAS ALMAS I CENTRAL DE CAMIONAGEM I 4 I ° I 39,75 € 1 2201 8745,00 € 

VILAR DO MONTE IARCOZELO (FREI RIA) 1 1 1 ° 1 44,52 € 1 220 9794,40 € 

I 5 J I 18539,40 € 
-

Escolas 
Alunos 

Custo Total 
abrangidas 

Transportad REDE/Custo Anual 
Aluno/Ano 

os 

)Circuitos Especiais 10 647 564004,80 € 871,72€ 
!Transportes Públicos 6 1615 1 025 304,00 € 634,86 € 

2262 1 589 308,80 € 



TRANSPORTES PÚBLICOS 

ITINERÁRIO OPERADOR LOCALIDADES SERVIDAS 

Auto Viação Cura, Lda ANAIS 

Auto Viação Minho, Lda ARCA 

Esteves Braga & Andrea, Lda BEIRAL DO LIMA 

Ovnítur - Viagens e Turismo, lda BEIRAL DO LIMA (VILA CHÃ) 

Transcunha - Transportes Rodoviários de Viana, lda BOALHOSA 

Transdev Norte (REDM/Minho Bus) FEITOSA 

UTS - Transportes Turísticos, lda FORNELOS 

Para a EB António Feijó 
GANDRA 

GEMIEIRA 

GONDUFE 

QUEIJADA 

REBORDÕES SANTA MARIA 

REBORDÕES SOUTO 

RIBEIRA 

SANTA CRUZ DO LIMA 

SERDEDELO 

Auto Viação Cura, Lda ANAIS 

Auto Viação Minho, Lda ARCOZELO 

Empresa de Transportes Courense, lda BÁRRIO E CEPÕES 

Esteves Braga & Andrea, Lda BEl RAL DO LIMA 

Ovnítur - Viagens e Turismo, lda BOALHOSA 

Transcunha - Transportes Rodoviários de Viana, Lda CABAÇOS 

Transdev Norte (REDM/Minho Bus) CALHEIROS 

UTS - Transportes Turísticos, lda CALVELO 

CORRELHÃ 

FACHA 

FACHA INTERIOR 

FEITOSA 

FOJO-LOBAL 

FONTÃO 

FORNELOS 

FREIXO 

FRIASTELAS 

GAIFAR 

GANDRA 

Para a Escola Secundária GEMIEIRA 

GONDUFE 

MATO 

MOREIRA DO LIMA E CABRAÇÃO 



NAVIÓ E VITORINO DOS PIÃES 

POIARES 

QUEIJADA 

REBORDÕES SANTA MARIA 

REBORDOES SOUTO 

REFOIOS DO LIMA 

RIBEIRA 

S. PEDRO DE ARCOS 

SÁ 

SANDIÃES 

SANTA COMBA 

SANTA CRUZ DO LIMA 

SEARA 

SERDEDELO 

VI LAR DAS ALMAS 

VITORINO DAS DONAS 

Auto Viação Cura, Lda ARCOZELO 

Auto Viação Minho, lda BÁRRIO E CEPÕES 

Empresa de Transportes Courense, Lda BRANDARA 

Transdev Norte (REDM/Minho Bus) CALHEIROS 

CALHEIROS (LASTRAL) 

ESTORÃOS 

Para a EBS de Arcozelo LABRUJA 

LABRUJÓ 

MOREIRA DO LIMA E CABRAÇÃO 

REFOIOS DO LIMA 

RENDUFE 

SÁ 

VILAR DO MONTE 

Auto Viação Cura, Lda CORRELHÃ 

Transcunha - Transportes Rodoviários de Viana, lda FACHA 

Para a EB da Correi hã Transdev Norte (REDM/Minho Bus) FACHA INTERIOR 

SEARA 

VITORINO DAS DONAS 



ARDEGÃO 

CABAÇOS 

CALVELO 

FOJO-LOBAL 

FREIXO (PAÇÔ) 

FRIASTELAS 

Para a EB de Freixo Transdev Norte (REDM/Minho Bus) GAIFAR 

MATO 

NAVIÓ 

POIARES 

SANDIÃES 

VILAR DAS ALMAS 

VITORINO DOS PIÃES 

Para a EB5 de lanheses Auto Viação Cura, Lda 
I FONTÃO 

S. PEDRO DE ARCOS 

Auto Viação Cura, Lda ARCOZELO 

Auto Viação Minho, Lda BEIRAL DO UMA 

Empresa de Transportes Courense, Lda CABAÇOS 

Transcunha ~ Transportes Rodoviários de Viana, lda CALHEIROS 

Transdev Norte (REDM/Minho Bus) FACHA 

FREIXO 

FRIASTELAS 

Polos da APPACDM 
LABRUJA 

MATO 

MOREIRA DO UMA 

POIARES 

PONTE DE UMA 

REBORDÕES SOUTO 

RIBEIRA 

SANTA CRUZ DO UMA 

-- --- --- ---
,VITORINO DAS DONAS 

CIRCUITOS ESPECIAIS 

ITINERÁRIO I OPERADOR I LOCALIDADES SERVIDAS 

Vitorino das Donas - Escola Básica da Facha I Freguesia de Vitorino das Donas I Freguesia de Vitorino das Donas 

Facha - Escola Básica da Facha I Freguesia da Facha I Freguesia da Facha 

Seara - Escola Básica da Facha I Freguesia da Seara I Freguesia da Seara 



Arcozelo (Freiria/Sr.e da Luz/Presa/Boavista) - Escola Básica de Arcozel0 I Freguesia de Arcozelo I Freguesia de Arcozelo 

Labruja - Cepões (paragem (paragem circuito Bárrio e Cepões) !Freguesia da Labruja ! Freguesia da Labruja 
, 

Calheiros - Escola Básica de Arcozelo ! Freguesia de Calheiros Freguesia de Calheiros 

Bárrio e Ce pões - Escola Básica de Arcozelo _I Empresa de transportes 
Freguesias de Bárrio e Cepões, Labruja e 

Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte 

Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte - Cepões (paragem circuito Bárrio e Ce pões) _IFreguesia de Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte 
Freguesia de Labrujó, Rendufe e Vilar do 

Monte 

Bárrio e Ce pões (S. Gens e zonas mais afastadas) - Ce pões (paragem circuito Bárrio e I Freguesia de Bárrio e Ce pões Freguesia de Bárrio e Cepões 
Ce pões) 

Refoios do Lima - Escola Básica de Refoios do Uma ! Empresa de transportes I Freguesia de Refoios do Lima 

Ranhados (Refoios do Lima) - EB de Refoios do Lima I Freguesia de Refoios do Lima Freguesia de Refoios do Lima 

Brandara - Escola Básica de Refoios do Lima I Freguesia de Brandara I Freguesia de Brandara 

Fontão - Escola Básica das Lagoas (Estorãos) _IEmpresa de transportes I Freguesia de Fontão 

Bertiandos - Escola Básica das Lagoas (Estorãos) I Freguesia de Bertiandos Freguesia de Bertiandos 

Cabração e Moreira do Lima - Escola Básica das Lagoas (Estorãos) .. IFreguesia de Cabração e Moreira do Lima Freguesia de Cabração e Moreira do Lima 

Estorãos - Escola Básica das Lagoas (Estorãos) I Freguesia de Estorãos Freguesia de Estorãos 

S. Pedro d' Arcos - Escola Básica das Lagoas (Estorãos) IFreguesia de S. Pedro de Arcos Freguesia de S. Pedro de Arcos 

Santa Comba - Escola Básica das Lagoas (Estorãos) _IFreguesia de Santa Comba I Freguesia de Santa Comba 

Sá - Escola Básica das Lagoas (Estorãos) I Freguesia de Sá Freguesia de Sá 

Beiral do Lima - Escola Básica da Gandra IFreguesia de Beiral do Lima I Freguesia de Beiral do Lima 

Gondufe - Escola Básica da Gandra I Freguesia de Gondufe Freguesia de Gondufe 

Santa Cruz do Lima - Escola Básica da Gandra ] Freguesia da Gandra Freguesia de Santa Cruz 

Rebordões Santa Maria - Escola Básica da Feitosa ]Freguesia de Rebordões Santa Maria J Freguesia de Rebordões Santa Maria 



Fornelos e Queijada/Rebordões Souto - Escola Básica do Trovela (Fornelos) [FregUeSia de Fornelos e Queijada 
[:reguesias de Fornelos e Queijada e Rebordões 

Souto 

Anais - Escola Básica do Trovela {Fornelos} I Empresa de transportes I Freguesia de Anais 

Gemieira/SerdedeJo - Escola Básica da Ribeira I Freguesia da Ribeira IFreguesias de Gemieira e Serdedelo 

Boa lhos a - Escola Básica da Ribeira I Freguesia da Boalhosa I Freguesia da Boalhosa 

Friastelas - Escola Básica de Freixo I Freguesia de Friastelas I Freguesia de Friastelas 

Ardegão, Freixo (paçô)e Mato - Escola Básica de Freixo I Freguesia de Ardegão, Freixo e Mato I Freguesia de Ardegão, Freixo e Mato 

Garfar, Sandiães e Vilar das Almas - Escola Básica de Freixo IAssociação de Freguesias do Vale do Neiva IAssociação de Freguesias do Vale do Neiva 

CalveJo - Escola Básica de Freixo I Freguesia de CalveJo I Freguesia de Calvelo 

Navió e Vitorino dos Piães, Cabaços e Fojo Lobal - Escola Básica de Vitorino de Piães [FregUeSia de Navió e Vitorino dos Piães 
I ~regUeSiaS de Navió e Vitorino dos Piães e 

Cabaços e Fojo-Lobal 

Estorãos (Mãos e Cerquido) - Estorãos (Igreja/paragem autocarro) I Freguesia de Estorãos I Freguesia de Estorãos 

Refoios do Uma (Vacariça/Bemposta/S. Mamede) - Reforos do Uma (Tourão) I Freguesia de Refoios do Lima IFreguesia de Refoios do Lima 

Cabração - Moreira do Lima (Outeiro) 1 Freguesia de Cabração e Moreira do Uma I Freguesia de Cabração e Moreira do Uma 

Moreira do Lima (Felgueiras) - Moreira do Uma (Outeiro) I Freguesia de Cabração e Moreira do Lima I Freguesia de Cabração e Moreira do Uma 

Calheiros (LastraIjEsmorigo) - Calheiras ( Rua de Calheiros) I Freguesia de Calheiras 1 Freguesia de Calheiros 

Bertiandos/Santa Comba (Fontão/Arcos) - EB S de Arcozelo I Freguesia de Bertiandos I Freguesia de Bertiandos 

Fontão/Arcos (Bertiandos/Santa Comba) - EB S de ArcozeJo I Freguesia de Fontão I Freguesia de Fontão 

FELGUEIRAS (Cuzamento) - EB S de ArcozeJo I I Freguesia de Arcozelo 

Entre CABAÇOS/CORRELHÃ (de 2.' a 6.' leira)!VlLAR DAS ALMAS (2.' leira de manhã e II d' . 
, Empresa e taxIs 

6.ê feira a tarde) e a Central de Camionagem 
[FregUeSiaS de Vilar das Almas e Correlhã 

Entre VILAR DO MONTE E ARCOZELO (AAPEL - jove~_~m transporte adaptadO} ............... J=mpresa de táxis 
I Freguesia de Labrujó, Rendufe e Vilar do 

Monte 
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