
MllNICiPI,.. 

DELIBERA~AO 

4.7 - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGA<;AO DE COMPET~NCIAS -

TRANSPORTES ESCOLARES 2017/2018 - alunos do 22 e 3g ciclo, e secundarlo -

Aprova~ao. A Camara Municipal dellberou por unanlmidade aprovar as minutas do 

Contrato lnteradministrativo e respetivo anexo, para a delega~ao e exercfcio para as 

Juntas de Freguesia, da competencia a que se refere a alfnea gg) do numero 1 do artigo 

33Q do Anexo I, da Lei nQ 75/2013 de 12 de setembro, para assegurar o transporte 

escolar dos alunos no a no letivo 2017/2018. Mais deliberou por unanimidade 

submeter a apreciac;:ao e aprovac;:ao da Assembleia Municipal, em conformidade como 

disposto na alinea k) do numero 1 do artigo 25Q do Anexo I da Lei n!! 75/2013, de 12 de 

setembro. 

Reuniao de Camara Municipal de 20 de novembro de 2017. 

A CHEFE DE DIVISAO/DAF, 

~ vt\\-o 
Sofia Velho/Dra. 
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INFORMAtAO DESPACHO: 
Assunto: Proposta - Contrato interadministrativo 

- _ __9 \ .,. 
...-::;:;:-

de delega~ao de compet~ncias - Transportes --
escola res 2017/18 - a lunos do 2.Q, 3.Q ciclo e Q-c~ J~_5) 
secunda rio 6::.-~ ·- ~c>...- 4/ 
De: Servi~o de Educa<;ao Data: ... ode novembro de 2017 

' l . \ 1,-\+ 

Ex.mo Senhor Presidente, s 
Anexo as minutas dos Contratos para o transporte escolar de alunos do Vl e 3.2 ciclo e 

secundario a celebrar com as Juntas de Freguesia identificadas no quadro resumo, tam bern anexo, 

que resultam de situa~oes excecionais de falta de carreira publica que sirva estes alunos. 

Assim, devera o Senhor Presidente propor para aprovacao pela Camara Municipal e 

submissao a Assembleia Municipal, em conformidade com o estabelecido na alfnea k), do n.Q 1, do 

artigo 25.1!, da Lei n!il 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos de autoriza<;ao, as Minutas do 

Contrato lnteradministrativo e respetivo Anexo, para a delega<;ao e exercldo para a Junta de 

Freguesia da competencia a que se refere a alfnea gg), do n.!il 1, do artigo 33.2, da Lei n.2 75/2013, 

de 12 de setembro, nomeadamente e no presente caso, para assegurar o transporte dos alunos 

par delegac;:ao de competencias re lativas ao Transporte Escolar para o a no letivo 2017/2018. 

Deixo a considerac;:ao superior de V. Ex.~ 

A Assistente Tecnlca 

Antonia sa 

-. ..., 



CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DELEGA~AO DE COMPETENCIAS- Transportes escolares 2.2 /3.~ 
Ciclos e Secundario 

I·-....... 
Aplica~iio dos valores de 

Valoranual I, Lev.antamento referenda TOTAL ANO 
Nec.essidade de Inns porte que resulta do <eordenamento da Rede necess4dades para 

tETIVO 
Eswlar/Objeto do Co.rrtrato - Cla.US'ula 1-1 do Contfllto 2017/2018 Numero de Km Valor a 

2017/2018 - 174 lnteradminlstrativo e meio utilu.ado para o efeito permrridos atribuir por 2017 · 66 dias 2018 - 108 di.as 
2.~ e 3.~ Ocloe pordia dia 

dias 
5ealndario 

Carrinha - alunos de Cabfli~O e Moreira do lima, que frequentam o 6.2 
Cabra<;iio e a no na Escola B;\sic~ da.s La go as, cujo l:r.lnsporte esta a sa efetuado na 

5 17 15,30 € 1.009,80 1.652,40 2.662,20 Moreira do li'11a carrinha da Junta de Cabra<;i~D e Moreira do lima. Estao a ser efetuadas 
duas vlagens diaiiamente 

Carrinba - alunos de !:storaDS, que frequentam D 6.2 anD na Escola 
Es.toriios Basica das L.age>as, cujo transpor:e esta a ser efetuado r.a carrinha da 3 13 11,70 € 772,20 1.263,60 2.035,80 

Junta de Estoriios. Estao a ser efetuadas duas viagens diariamellte 

Autocarro · ate<'ldendo ao aurnento no numero de aluncs do 2.~/3.2 I 
ticlo e sec.undario de Bertlandos e Santa Cornba a frequentar o 
Agrupamento de Escolas de Arc:ozelo, foi necessaria efetuar mais uma 
vlagern de ida e volta, diariamente. Es.ta viagem extra piiSSOU a ser 

Fontiio 
efetuada pela junta de Fontao. Acresceram ainda os a!unos do 2.2/3.2 

26 80 80,00 € 5.280,00 8.640,00 13.920,00 ciclo de Fontii:o, S~ e 5 Pedro Arcos, bem come> alguns alunos residentes 
em FonliiD que freq uentam D 6 .2 a no na Escola Basica das Lagoas. A 
Junta de Fontao estii a eletuar esle transporte, utiliza.ndo o autocarro, 
entre as referidas fregueslas e os estabelecimentos de ensino que os 
alunos freque11tam. 

segundas e sextas-feiras 2011 -25 elias 2018 -42 elias 
TOTAL 2m. 7/2018 · 
67dias 

Autocarro - alune>s de Bertiandos, que frequentam o 6.9 a no na Es.cola 
Basica das lagoas, c.u,o transporte esta a ser efetuadD no autocarro da 

BertiandDS fr~ia de ·Bertiandos. Nas seguooas e sextas-feiras estes alunos tfm 3 13 13,00 € 325,00 546,00 871,00 
tarde IN res, pelo que a Junta de Bertiandos tern que efetuar um~ 
viagem extra 

Autocarro • a!unos de sa, que frequentam o 6.!1 ano na EscoJa Basoca 

sa daslllge>as, cujo transporte esta a ser efetuado no autocarro da 
5 11 11,00€ 275,00 462,001 737,00 

1freguesia de S;i. Nas segundas e sex.tas·felraS estes alunos tern tarde 
livres, pelo que a Junta de Sa tern que efetua r uma via~ em extra 

--

1 TOTAlf 7.66;,ooJ 12.~~00! 2o.226,oo 1 

03-11-2017 



MUNICIPIO DE PONTE DF: LIMA 

lNl(ORMA~AO UESPACHO: 

Assunto: Contratos intcradministrativus de ~ 
transportcs cscolat·es: ALUNOS DO 2.0 /3.0 t :,.0. 1o. J.p I~ 
CJCLO F. SF:CUNDARIO 

De: SerYi<,:o de Educac;Ao Data: '27 de outubro de 20 17 

h:.mo Senhor Vereador 

Dr. Paulo B:ureiro de Sousa 

Vcriticou-sc a ncccssidade de realizar diversos circuitos cspeciais de alunos do 2.0 /3.v eiclo e 

sccundario. inieinlmcnte nuo pre\ istos nos contratos interadministrativos de delegac;ao de 

competencias - Lransportcs cscolares. estabekcidos com as jLultas de freguesia a seguir 

mencionadas. 

As juntas indicadas Jisponibili7aram-se em colaborar. prcstando esle sen iyo de lmnsportc 

escolar. a saber: 

.JUNTA DE FREGUESTA DE FONTAO 

-- i\.tcnclcndo ao aumento no 111.m1ero de ailmos do 2.0 t:1.0 ciclo e secundtirio de 13eJ1iandos t' 

Santa Comba a frequentar o Agrupamento de Escolas de Arcozelo. roi nece<>sario dctuar 

mais uma 'iHgcm de ida e volta. diariamcntc. Esta viagcm extra pa-;sou a ser crctuada pela 

junta de Font~o. Acresceram ainda os alunos do 2.0 /3." ciclo de fontiio. Sa e S. Pedro 

Arcos. bem como alguns alunos rcsidcntes em FonH\o que frequentam o 6.<' ano na L:.scola 

l3asica da!:i Lagoas. 1\ Junta de Fontao estit a d'ctuar este lransporte. utilizando o autocarro. 

cnlre as relcriclas frcgucsias c os estabelecimentos de ensino qlle os alunos fi·~..:qut:ntam. 

I :stan a ser ctctuadas duas viagens diariamcntc. nnm total de 80 km/dia, perfazcndo 

HO,OO f'/dia . 

. JUNTA DE FllliGURSTA DE BEKTIANDOS 

- 03 alunos de lkrliandos. que frcqucntam o 6.<'> ana na Escola Bt\sica das Lagoas. cujo 

transportc csta n scr cfctuado no autocarro da l"regucsia de l3ertiandos. Nus segundas ~.: 

sextas-fciras estes alunos tem tarde livrcs. pclo que a Junta de Berli<mdus tem que cfctuar 

uma viagem extra. Assirn. nas segundas c scxtas-fciras cstao a ser cfetuados 13 l<m/dia, 

perf<lZendo 13,00 €/dia. 



.\lC'i1CiPTO DE PONTE DR LIMA 

.JUNTA 01~ FREGrESlA OE CABRA<;:AO E MORE1RA DO LrMA 

- 05 alunos de Cahra~a0 ~ \forcira do Lima. que frcqucnwm o 6.0 ano na r.scola Basica das 

Lagoas, cujo transport~ ~stu a ser ~lt:tuadn tw carrinha da Junta de Cahra~ao c Moreira do 

Lima. Eslao a scr cfetuadas duas viagens diariamcnte. num total de 17 km/diu, 

perfazcndo 15,30 €/dia . 

. JlJNTA DE FREGUESIA DF. E.STORAOS 

03 alunos de Estoraos, que frequcntam o 6.0 ano na Escola 13asica das Lagoas. cujo 

transporte esta a ser cfctuado na carrinha da Junta de bton'\os. E~tao a scr efeluadas cltms 

\'iagens diariam~:nle. num total de 13 km/dia, pcrfazcndo ll,70 €/diH. 

JUNTA DE FREGUESIA DE SA 

- 05 alunos ue ~a. que frequenlam o 6.'' ano na Escola !3asica das Lagoas. cujo transpurte 

csta a st!r el'ctuado no mttocarro da fi·cguesia de S{t. Nas scgundas c sr.!xtas-fcirns estes 

alunos tcm tal'de li\ res. pdo que a .Junta de S<llem qui! cfcntar uma viagcm extra. Assim. 

nas scgundas e sc:xtas-fciras cstao a sm· cfctuados 11 km/dia, pcrfazcndo 11,00 €/dia 

Deixo a considerat;an superior. 

A Assistcnte Tecnicn 

Antonia Sa 



MINUTA 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

DELEGAtAO DE COMPET~NCIAS- TRANSPORTES ESCOLARES 2017/2018 

2.2/3.2 CICLOS/SECUNDARIO 

Considerando que: 

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

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

jurfdico da transfer~ncia de competencias do Estado para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais e aprova o regime jurfdico do associativismo autarquico; 

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

se concretlza 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 municipios nas freguesias; 

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

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

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

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

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

das populac;oes destas, em especial no ambito 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 Eng.Q Victor Manuel Alves 

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

designado por primeiro outorgante, 

E 

A Freguesia 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 lnteradministrativo , e em nome dos 6rgaos autarquicos a que presidem, 

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

de __) __j_e __) __)_ , respetivamente) de delegac;ao de competencias da camara 
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Municipal de Ponte de Lima para a Junta de Freguesia de Fontao, que se regera pelo disposto 

nas clausulas seguintes: 

Clausula l.i! 

Objeto 

0 presente contrato tem por objeto a definl<;ao das condi<;oes de delegac;ao e exercfcio, para a 

Junta de Freguesia, da competencia a que se refere a alfnea gg) do n.2 1 do artigo 33.2 da lei 

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

transporte de: 

• Transporte dos alunos do 2.Q/3.Q ciclos 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 junta 

de Fontao. Acresceram ainda os alunos do 2.2/3.2 ciclo de Fontao, Sa e S. Pedro Arcos, 

bem como alguns alunos residentes em Fontao que frequentam o 6.Q ano na Escola 

Basica das Lagoas. A Junta de Fontao esta a efetuar este transporte, utilizando o 

autocarro, entre as referidas freguesias e os estabelecimentos de ensino que os alunos 

frequentam. Estao a ser efetuadas duas viagens diariamente. 

Clausula 2.!! 

Obriga~6es 

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

clausula anterior, as seguintes: 

a) Transportar os alunos mendon ados na Clausula anterior, durante o a no letivo 2017/2018, 

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 altera<;oes introduzidas pel a Lei n.Q 17 I A/2006, de 26 

de Maio e Decreto -Lei n.ll 255/2007, de 13 de Julho, nos artigos que lhe s~o apllcaveis. 

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

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

Clausula 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: 
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Aplica~ao dos valores de referenda I 

N.2 de Km percorrldos por dla Valor a atrlbulr por dia 

Autocarro 80 80,00 { 

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

execu~ao par parte da Junta de Freguesia e respetiva validac;;ao par parte dos Servi~os de 

Educa~ao. 

Clausula 4.!! 

Vigen cia 

0 presente contrato produz efeitos durante o ana letivo 2017/2018, de acordo com o 

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

previa mente. 

Clausula 5.!! 

lncumprlmento 

1 -Sem prejufzo 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 obriga~oes 

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

3.!!. 

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

nomeadamente a revoga~ao nlio pode originar quebra ou descontinuidade da prestac;:ao do 

servi~o publico. 

Clausula G.ii! 

Modiflca~~o 

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 au par alterac;;ao superveniente 

das circunstancias. 

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

contrato. 
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Clausula 7 ,l! 

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 um controlo direto na gestao do servi~o; 

b}Acompanhar localrnente o funcionamento do servi~o; 

c) Fiscallzar 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.2 2 da Clausula 3.!!. 

Clausula S.l! 

Duvldas interpretativas 

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

Municipal. 

Clausula 9.!! 

Casas omlssos 

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

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

tal nao for possivel, par 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,__} __j _ 

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 as Escolas Basicas 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 par criterios de efici~ncia, eficckia 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 crianc;:as; Trata-se de Escolas localizadas em Freguesias com alguma dispersao 

geogratica e a inexistencia de circuitos especiais ou carreiras publicas e/ou honirios 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 tambem considerando, no presente 

ambito, o transporte dessas mesmas cria nc;:as. 

0 fato de nao existir o servi~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 utilita~ao de 

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

servic;:o, pelo menos ate ao ponte 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 

2017/2018, foi diagnosticada a seguinte necessidade ao nfvel do transporte de a lunas do 2.2 e 

3.Q ciclos e secunda rio: 

• Transporte dos alunos do 2.Q/3.g ciclos e secundchio 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 junta 

de Fontao. Acresceram ainda os alunos do 2.'~/3.Q ciclo de Fontao, Sa e S. Pedro Arcos, 

5/ 6 



t I I t 

bem como alguns alunos residentes em Fontao que frequentam o 6.Q ano na Escola 

Basica das Lagoas. A Junta de Fontao esta a efetuar este transporte, utilizando o 

autocarro, entre as referidas freguesias e os estabelecimentos de ensino que os alunos 

frequentam. Estao a ser efetuadas duas viagens diariamente. 

3. Recursos Financeiros 

Os Valores de Refer~ncia 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 exercicio anterior dessas mesmas competencias, com as necessarias 

atualiza«;oes. 

0 valor relativo ao transporte de crian~as efetuado por carrinhas da Junta de Freguesia tem 

como refer~ncia a Tabela pratlcada 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 efetuado por autocarros tem 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 crianc;:as que frequentam o 2.!! e 3,Q Ciclos e 

secundarlo 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 casos seguira o mesmo criteria dos 

anteriores, ou seja, o tipo de veiculo utilizado e o numero de Km que a Junta de Freguesia tem 

que realizar para garantir esse servi~o por dia. 

Tlpo de veiculo Valor por Km/dla 

Carrinha 0,90€ 

Autocarro 1,00€ 

Conclusao: 

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

a inexist~ncia de recursos, por parte da C~mara 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 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

DELEGA~AO DE COMPETENCIAS- TRANSPORTES ESCOLARES 2017/2018 

2.9 , 3.9 CICLOS 

Considerando que: 

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

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

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

entidades intermunicipais e aprova o regime jurfdico 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~§o de 

competencias dos municipios 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<;ao da 

situas;ao especffica e do principia da subsidiariedade, conforme anexo A; 

A concretiza~ao da delegas;ao de compet~ncias nas freguesias deve ocorre nos termos do 

artigo 131.Q da Lei 759 /2013, de 12 de setembro, em todos os domfnios dos interesses pr6prios 

das popula~5es 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, bern como o fundamento legal para o apoio no ambito dos 

transportes publicos, recomenda que o prazo contratual coincida como 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.9 Victor Manuel Alves 

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

designado por primeiro outorgante, 

E 

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

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

outorgante, 

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

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

de ___) __j_e ___) ___)_, respetivamente) de delega~ao de competencias da Camara 
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Municipal de Ponte de Lima para a Junta de Freguesia de Bertiandos, que se regera pelo 

disposto nas clausulas seguintes: 

Cliiusula 1.~ 

Objeto 

o presente contra to tem por objeto a defini~ao das condi~oes de delega!;ao e exercfcio, para a 

Junta de Freguesia, da competencia a que se refere a aHnea gg) do n.2 1 do artigo 33.Q da lei 

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

transporte de: 

• 03 alunos de Bertiandos, que frequentam o 6.!1 ano na Escola Basica das Lagoas, cujo 

transporte esta a ser efetuado no autocarro da freguesia de Bertiandos. Nas segundas e 

sextas-feiras estes alunos teem tarde livre, pelo que a Junta de Bertiandos tern que efetuar 

uma via gem extra. 

Clausula 2.!! 

Obriga'roes 

1 -Constituem obriga<;5es da segunda outorgante, no ambito da competencia referida na 

clausula anterior, as seguintes: 

a) Transportar os alunos mencionados na Clausula anterior, durante o a no letivo 2017/2018, 

de acordo com o calendario escolar; 

b) Assegurar que o transporte dos alunos e efetuado em confo rrnidade com a Lei n.2 

13/2006, de 17 de Abril e respetivas altera~oes introduzidas pela Lei n.!! 17/A/2006, de 26 

de Maio e Decreto -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 co ncretiza~ao. 

Chiusula 3,!! 

Afeta'rao dos Recursos 

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

Anexo A, sao OS seguintes: 

Apllca~ao dos valores de referenda 

N,2 de Km percorridos por dia Valor a atribuir por dia 

Autocarro 13 13,00 { 
-
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2 -0 pagamento sera feito mensalmente ap6s envio ao Municipio dos respetivos mapas de 

execu~ao par parte da Junta de Freguesia e respetiva va lidac;:ao par parte dos Servi~os de 

Educa9ao. 

Clausula 4,!! 

Vigencia 

0 presente contrato produz efeitos durante o a no letivo 2017/2018, de acordo com o 

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

previa mente. 

Clausula s.e 

lncumprimento 

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

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

previstas neste contrato podera determinar o ajustamento dos recursos referidos na clausu la 

3.11. 

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

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

servi~o publico. 

Clausula 6.ll 

Modificas;ao 

1 -Podera haver Iugar a modificas:ao do contrato, quando se verifique a exlst~ncia de erro nos 

pressupostos que estiveram na base da celebra9ao do mesmo au par alteras;ao superveniente 

das circunstancias. 

2 -A modificas;ao obedece ao mesmo forma lismo legal previsto para a celebra~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 servl~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 execu~ao referidos 

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

Clausula 8,!! 

Duvldas lnterpretatlvas 

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

Municipal. 

Clausula 9,!! 

Casos omissos 

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

disposto na Lei n.2 75/2013, de 12 de Setembro, ou 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 ap5em a sua assinatura, cada 

uma delas com as competencias necessarias ao ato. 

Ponte de Lima,___}__} _ _ 

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 Munldpio de Ponte de Lima 

A conclusao e entrada em funcionarnento de todos os Centres Educativos que estavarn 

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 gradualrnente ao 

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

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

entre a resid~ncia 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 considerando, no presente 

§mbito, o transporte dessas mesmas crianc;as. 

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

residem nos lugares mais afastados e tendo presente que a soluc;§o 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 ponte 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 

2017/2018, foi diagnosticada a seguinte necessidade ao nfvel do transporte de alunos do 2.Q e 

3.Q ciclos: 

• 03 alunos de Bertiandos, que frequentam o 6.g ano na Escola Basica das Lagoas, cujo 

transporte esta a ser efetuado no autocarro da freguesia de Bertiandos. Nas segundas e 

sextas-feiras estes alunos teem tarde livre, pelo que a Junta de Bertiandos tem que efetuar 

uma viagem extra. 
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3. Recursos Flnancelros 

Os Valores de Refer~ncia 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 relative ao transporte de crian~as 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 relative ao transporte de crian~as efetuado por autocarros tem 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 majorados em 11% desse valor. 

0 fato de nao existir o servi~o publico para as crian~as que frequentam o 2.2 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 casas seguira o mesmo criteria dos anteriores, ou seja, o tipo 

de vefculo utilizado eo numero de Km que a Junta de Freguesia tem que rea lizar para garantir 

esse servi~o par dia. 

Tipo de vefculo Valor por Km/dia 

Carrinha 0,90€ 

Autocarro 1,00€ 

Conclusao: 

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

a inexist~ncia de recursos, par parte da C~mara Municipal, no sentido de garantir viaturas 

diarias para execuc;:ao deste servi~o; 

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

DELEGA~AO DE COMPET~NCIAS ~ TRANSPORTES ESCOLARES 2017/2018 

2.2/3.2 CICLOS 

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 

jurfdico da transfer~ncia de competencias do Estado para as autarquias locals e para as 

entidades intermunicipais e aprova o regime jurfdico 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 §mbito da delega~ao de 

competencias dos munidpios 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 

situas;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.Q, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, em todos os domfnios dos interesses pr6prios 

das popula~oes destas, em especial no ~mbito dos servis;os e das atividades de proximidade e 

do apoio direto as comunidades locals; 

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 como ana letivo. 

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

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

Mendes, que outorga na qualidade de Presidente da C~mara Municipal de Ponte de Lima 

designado por primeiro outorgante, 

E 

A Freguesia Cabra~ao e Moreira do Lima representada pelo Exmo. Senhor Carlos Alberto 

Coelho de Matos Pinheiro, que outorga na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia 

Cabras:ao e Moreira do Lima, designada por segunda outorgante, 

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

ap6s autoriza~ao expressa das respetivas Assembleia Municipal e de Freguesia (deliberas:oes 

de _/ _/_e _/ _!_, respetivamente) de delega~ao de competencias da Camara 
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Municipal de Ponte de Lima para a Junta de Freguesia Cabrac;:ao e Moreira do Lima, que se 

regen§ pelo disposto nas clausulas seguintes: 

Clausula l.D 

Objeto 

0 presente contrato tem por objeto a definic;:ao das condic;:oes de delegac;:ao e exercfcio, para a 

Junta de Freguesia, da competencia a que se refere a alfnea gg) do n.Q l do artigo 33.2 da Lei 

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

transporte de: 

• OS alunos de Cabrac;:ao e Moreira do Lima, que frequentam 6.!i! ana na Escola Basica 

das Lagoas, cujo transporte esta a ser efetuado pela Junta de Cabrac;:ao e Moreira do 

Lima. Estao a ser efetuadas duas viagens diariamente. 

Clausula V! 

Obriga~oes 

1 -Constituem obrigac;:oes da segunda outorgante, no §mbito da competencia referida na 

clausula anterior, as seguintes: 

a) Transportar os a lunas mencionados na Clausula anterior, durante o a no letivo 2017/2018, 

de acordo como 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 alterac;:5es lntroduzidas pela Lei n.2 17/A/2006, de 26 

de Maio e Decreta -Lei n.2 255/2007, de 13 de Julho, nos artigos que lhe s~o 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~ao dos Recursos 

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

Anexo A, sao os seguintes: 

Aplica~ao dos valores de refer~ncla 

N.S! de Km percorrldos por dia Valor a atribuir por dia 

Carrinha 17 15,30 { 
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2 -0 pagamento sera feito mensa lmente ap6s envio ao Municipio dos respetivos mapas de 

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

Educa~ao. 

Clausula 4,!! 

Vlg~ncia 

0 presente contrato produz efeitos durante o a no letivo 2017/2018, de acordo com o 

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

previamente. 

Clausula 5.il 

lncumprimento 

1 -Sem prejufzo da possibilidade de suspensao ou de reso lu~ao 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.!!. 

2 -A suspens~o do contrato ou a cessa~ao do rnesmo, por qualquer das suas formas, 

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

servi~o publico. 

Clausula 6.1! 

Modificas;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 par a ltera~ao superveniente 

das circunstancias. 

2 -A mod ifica~ao obedece ao mesmo forma llsmo legal previsto para a celebra~ao deste 

contra to. 

Clausula 7 ,l! 

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) Flscalizar o cumprimento das norrnas do presente contrato. 
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2 -Para o efeito, a Junta de Freguesia submete mensalmente os mapas de execu~ao referidos 

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

Ch~usula 8.2 

Duvidas interpretativas 

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

Municipal. 

Ch:iusula 9.!! 

Casos omissos 

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

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

tal nao for possivel, par 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 , _/ _/ __ 

Os Outorgantes, 

Pela C§mara Municipal Pela Junta de Freguesia 
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Transportes Escolares- Fundamenta~ao 

Anexo A 

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 servil;o prestado. 

Z. 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 necessario assegurar o 

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

geografica e a inexist~ncia de circuitos especiais ou carreiras publicas e/ou hon:\rios adequados 

entre a resid~ncia dos alunos e as Escolas, as respetivas Juntas de Freguesia disponibil izaram

se a colaborar na presta~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 tambem considerando, no presente 

§mbito, o transporte dessas mesmas crianc;as. 

0 fato de nao existir o servic;:o publico para as crianc;as que frequentam o 2.9 e 3.9 Cicio e que 

residem nos lugares mais afastados e tendo presente que a solw;: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 

2017/2018, foi diagnosticada a seguinte necessidade ao nfvel do transporte de a lunas do 2. 2 e 

3.9 ciclos: 

• 05 alunos de Cabrac;ao e Moreira do Lima, que frequentam 6.2 ana na Escola Basica 

das Lagoas, cujo transporte esta a ser efetuado pela Junta de Cabrat;ao e Moreira do 

Lima. Estao a ser efetuadas duas viagens diariamente. 
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3. Recursos Financelros 

Os Valores de Refer~ncia 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 s~o aqueles ja assumidos pelas Juntas 

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

atualiza~oes. 

0 valor relativo ao transporte de crian~as efetuado por carrinhas 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 SO Km. 

0 valor relative 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 2.2 e 3.2 Cicio e que 

residem nos lugares em causa e tendo presente que a soluc;:ao alternativa, a utllizac;:~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 crite ria 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. 

Tlpo de veiculo Valor por Km/dia 

Carrinha 0,90€ 

Autocarro 1,00€ 

Conclusao: 

Existe malar efic<kia e eficiencia na execu~ao do servic;:o, pelas Juntas de Freguesia, atendendo 

a inexistencia de recursos, por parte da C§mara 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 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

DELEGA~AO DE COMPET~NCIAS p TRANSPORTES ESCOLARES 2017/2018 

2.!~ I 3,!? CICLOS 

Considerando que: 

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

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

juridico da transferencia de compet~ncias do Estado para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais e aprova o regime juridico 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 munlcfpios nas freguesias; 

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

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

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

A concretizac;§o da delegac;ao de compet~ncias nas freguesias deve ocorre nos termos do 

artigo 131.!? da Lei 75°/2013, de 12 de setembro, em todos as domfnios dos interesses pr6prios 

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

do apoio direto as comunidades locals; 

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 como ana letivo. 

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

0 Municfpio de Ponte de Lima, representado pelo Exmo. Senhor Eng.!? Victor Manuel Alves 

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

designado por primeiro outorgante, 

E 

A Freguesia de Estoraos pe lo Exmo. Senhor Carlos Alberto Cerqueira Gonc;:alves, que outorga 

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

outorgante, 

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

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

de _j _j_e ___} ___} _, respetivamente) de delegac;:ao de competencias da Camara 
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Municipal de Ponte de Lima para a Junta de Freguesia de Estoraos, que se regera pelo disposto 

nas cl<~usulas seguintes: 

Clausula l.ll 

Objeto 

0 presente contrato tem por objeto a defini~,;ao das condi~oes de delega~ao e exercfcio, para a 

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

n.!1 75/2013, de 12 de setembro, nomeadamente e no presente caso, para assegurar o 

transporte de: 

• 03 alunos de Estori3os, que frequentam o 6.2 ano na Escola Basica das Lagoas, cujo 

transporte esta a ser efetuado pela Junta de Estori§os. Estao a ser efetuadas duas 

viagens diariamente. 

Clausula VI 

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 a no letivo 2017/:2018, 

de acordo como 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 altera~oes introduzidas pel a Lei n.2 17 I A/2006, de 26 

de Maio e Decreta -Lei n.2 255/2007, 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 refer~ncia estipulados no 

Anexo A, sao OS seguintes: 

Apllca~ao dos valores de referenda 

N.!1 de Km percorridos por dia Valor a atribuir p ordla 
1-

Carrinha 13 11,70 { 
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2 -0 pagamento sera feito mensalmente ap6s envio ao Municipio dos respetivos mapas de 

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

Educa~ao. 

Clausula 4.!! 

Vigencia 

0 presente contra to produz efeitos durante o a no letivo 2017/2018, de acordo com o 

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

previa mente. 

Clausula S.i! 

lncumprlmento 

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

previstos no artigo 123.!1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o incumprimento das obriga~oes 

previstas neste contrato pod era determinar o ajustamento dos recursos referidos na cia usula 

3.!!. 

2 -A suspensao do contrato ou a cessa~ao 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~;io 

1 -Podera haver Iugar a modifica(;ao do contrato, quando se veriflque 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 

contrato. 

Clausula 7.!! 

Acompanhamento 

1 -A Ci3mara Municipal acompanhara o cumprimento deste contrato e verifica ra da sua 

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

a) Exercer um controlo direto na gestae do servi(;o; 

b)Acompanhar localmente o funcionamento do servi(;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 execu~ao referidos 

no n.2 2 da Clausula 3.~. 

Clausula 8.!! 

Duvidas lnterpretativas 

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

Municipal. 

Clausula 9.!! 

Casos omissos 

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

disposto na Lei n.2 75/2013, de 12 de Setembro, au outra l egisla~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 , _} __} __ 

Os Outorgantes, 

Pela C§mara 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 reorganiza~ao dos transportes escolares que foi sendo feita gradualmente ao 

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

qualidade do servi~o prestado. 

z. 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 

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 presta~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 tambem considerando, no presente 

tlmbito, o transporte dessas mesmas crian~as. 

0 fato de nao existir o servi<;:o publico para as crian~as que frequentam o 2.2 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 ponto de acesso ao transporte publico. 

Para a lt~m das necessidades detetadas que levaram a celebra<;:ao do Contrato 

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

2017/2018, foi diagnosticada a seguinte necessidade ao nfvel do transporte de alunos do 2.9 e 

3.9 ciclos: 

• 03 alunos de Estoraos, que frequentam o 6.9 ano na l:scola Basica das Lagoas, cujo 

transporte esta a ser efetuado pela Junta de Estoraos. Estao a ser efetuadas duas 

viagens diariamente. 
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3. Recursos Financeiros 

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

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

Freguesia, carrinhas ou autocarros, para servir a 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 competencias, com as necessarias 

atualiza~oes. 

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

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

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

0 valor relativo ao transporte de crianc;:as efetuado por autocarros tem como referencia a 

Tabe la 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 a servic;:o publico para as crianc;:as que frequentam o 2.2 e 3.e 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 a Munidpio atraves das Juntas de Freguesia garante esse 

servic;:o. 0 Valor a aplicar nestes casas seguirci o mesmo criteria dos anteriores, ou seja, a tipo 

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

esse servi<;o por dia. 

Tipo de verculo Valor por Km/dla 

Carrinha 0,90€ 

Autocarro 1,00€ 

Conclusao: 

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

a inexistencia de recursos, por parte da C§mara 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 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

DELEGACAO DE COMPETENCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2017/2018 

2.2/3.2 CICLOS 

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 locals e para as 

entidades intermunicipais e aprova o regime jurid ico do associativismo autarquico; 

Decorre do regime juridico contido no mencionado diploma que a delegac;:~o 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;:~o de 

competencias dos munidpios nas freguesias; 

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

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

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

A concretizac;:ao da delegac;: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 populac;:oes destas, em especial no ambito dos servic;:os e das atividades de proximidade e 

do apoio direto as comunidades locals; 

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 como 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 Sa, representada pelo Exmo. Senhor Eng.2 Silvio Manuel da Rocha Martins que 

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

outorgante, 

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

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

de __/ _j_e _/ _}_, respetivamente) de delegac;:ao de compet~ncias da Camara 
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Municipal de Ponte de Lima para a Junta de Freguesia de Sa, que se regera pelo disposto nas 

clausulas seguintes: 

Clausula 1.!! 

Objeto 

0 presente contrato tem por objeto a defini~ao das cond i~oes de delegac;:ao e exerdcio, para a 

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

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

transporte de: 

• OS alunos de Sa, que frequentam o 6.9 ano na Escola Basica das Lagoas, cujo transporte 

esta a ser efetuado no autocarro da freguesia de Sa. Nas segundas e sextas-feiras estes 

alunos teem tarde livre, pelo que a Junta de Sa tem que efetuar uma viagem extra. 

Clausula 2.~ 

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 2017/2018, 

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 a ltera~oes introduzidas pel a Lei n.ll 17 f A/2006, de 26 

de Maio e Decreta -Lei n.S? 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.!! 

Afeta~ao dos Recursos 

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

Anexo A, sao OS seguintes: 

Aplica~~o dos valores de referfncia 

N.!! de Km percorridos por dia Valor a atrlbulr por dia 
-

Autocarro 11 11,00€ 
-
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2 -0 pagamento sera feito mensalmente ap6s envio ao Municipio dos respetivos mapas de 

execu~ao por parte da Junta de Freguesia e respetiva validac;:ao por parte dos Servic;:os de 

Educa~ao. 

Clausula 4.!! 

Vigencia 

0 presente contrato produz efeitos durante o a no letivo 2017/2018, de acordo com o 

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

previamente. 

Clausula 5.1! 

lncumprimento 

1 -Sem prejufzo da possibilidade de suspensao ou de resoluc;: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 

3.1!-

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

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

servic;:o publico. 

Clausula 6.!! 

Modiflca~:io 

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 au por alterac;:ao superveniente 

das circunsta ncias. 

2 -A modificac;: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 

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; 

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 execu~ao referidos 

no n.2 2 da Clausula 3 . ~ . 

Clausula 8,!! 

Duvldas interpretativas 

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

Municipal. 

Clausula 9.!! 

Casos omlssos 

Os casos omissos decorrentes da aplicac;ao deste contrato serao decididos por aplica~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 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 , __) _/ _ _ 

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 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, eficckia e garantia de 

qualidade do servic;:o prestado. 

2. Necessldade 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 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 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 considerando, no presente 

ambito, o transporte dessas mesmas crianc;:as. 

0 fato de nao existir o servic;:o publico para as crianc;:as que frequentam o V! 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 ah~m das necessidades detetadas que levaram a celebrac;:ao do Contrato 

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

2017/2018, foi diagnosticada a seguinte necessidade ao nfvel do trans porte de alunos do 2.!'1 e 

3.Q ciclos: 

• OS alunos de Sa, que frequentam o 6.Q ano na Escola Basica das Lagoas, cujo transporte 

esta a ser efetuado no autocarro da freguesia de Sa. Nas segundas e sextas-feiras estes 

alunos teem tarde livre, pelo que a Junta de Sa tern que efetuar uma viagem extra. 
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3. Recursos Financeiros 

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

transporte, ou seja os percursos a efetuar e os melo 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 efetuado por carrinhas da Junta de Freguesia tem 

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

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

0 valor relativo ao transporte de crianc;:as efetuado por autocarros tem como referencia a 

Tabela praticada pela Direc;: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 servh;o publico para as crianc;:as que frequentam o 2.2 e 3,!! 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 

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

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

esse servic;o por dia. 

Tipo de veiculo Valor por Km/dla 

Carrinha 0,90€ 

Autocarro 1,00€ 

Conclusao: 

Existe maior eficacia e efici~ncia 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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- D E C L A R A 9 A 0 -

Declare que TRANSPORT8S ESCOLARES - CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 2° E 3° CICLO E SECUNDARIO- ANO 2017/2018, tern 
cabimento no or~amento do ano corrente na seguinte rubrica : 

OrgAnica - 0103 ORGAoS DA AUTARQUIA 

Capitulo - 04 TRANSFERENCIAS CORRENTES 

Grupo - 05 ADMINISTRAyA.O LOCAL 

Artigo - 01 CONTINENTE 

Numero - 02 FREGUESIAS 

Alinea - 09 OUTRAS 

com a dota~ao global de 576.000 , 00 eo saldo existente nesta data e de 
23 . 282,76 . 

Mais dec lare que ficou ca t iva na respectiva conta corren te a 
verba no valor de 7. 662,00 (SETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS EUROS). 

Ponte de Lima, 17 de NOVEMBRO de 2017 

~oordenadora Tecnica, 

~"-~----~~~ 

Tel :>sa 900 400 F~:~x 258 ~00 410 • f'ro<;o do ReplJhhcA · 4990062 Ponto::: de 1 imo · gc:rol@c;rrrpont.cdeht111!:1.1Jt www.cm·pontedc:Jima.pt 
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