
 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO 

MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL NA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALENTEJO LITORAL ATRIBUÍDAS À CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÁCER DO SAL 

PELA LEI N.º 52/2015, DE 9 DE JUNHO, RELATIVAS AO REGIME JURÍDICO DO 

SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

 

-ADENDA- 

  



CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGACÃO DE COMPETÊNCIAS NO 

ÂMBITO DO REGIME JURÍDICO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS 

-ADENDA- 

ENTRE: 

PRIMEIRO OUTORGANTE - Município de Alcácer do Sal (adiante designado 

abreviadamente por Município), NIPC 502 150 319, com sede na Praça Pedro Nunes, 7580-

125 Alcácer do Sal, representado neste ato por Manuel Vítor Nunes de Jesus, na qualidade 

de Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, com poderes para o ato, e em 

execução da deliberação da Câmara Municipal de Alcácer do Sal de 10-03-2022, e da 

deliberação da Assembleia Municipal de Alcácer do Sal, de 25-03-2022, adiante designada 

por entidade delegante; 

E 

SEGUNDO OUTORGANTE – CIMAL - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral 

(adiante designada abreviadamente por CIMAL), com sede no Largo Manuel Sobral, Edifício 

GAT, 7570-132, Grândola, pessoa coletiva n.º 509075541 aqui representada por Vítor 

Manuel Chaves de Caro Proença, na qualidade de Presidente do Conselho Intermunicipal, 

com poderes para o ato, e em execução da deliberação do Conselho Intermunicipal da 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral de 16-02-2022, adiante designada por 

entidade delegada; 

Adiante designados, em conjunto, por Partes. 

Considerando que: 

A. A Lei n.º 52/ 2015, de 9 de junho, aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público de 

Transporte de Passageiros (abreviadamente designado por RJSPTP), estabelecendo o 

regime aplicável ao planeamento, organização, operação, atribuição, fiscalização, 

investimento, financiamento, divulgação e desenvolvimento do serviço 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, em conformidade 

com o disposto no Regulamento (CE) nº.1370/2007; 

B. Os municípios são as autoridades de transportes competentes quanto aos serviços 

públicos de transporte de passageiros municipais, conforme consta do artigo 6.º do RJSPTP 

e as Comunidades Intermunicipais são as autoridades de transportes competentes quanto 

aos serviços públicos de transporte de passageiros intermunicipais que se desenvolvam 

integral ou maioritariamente na respetiva área geográfica, conforme disposto no artigo 7.º do 

RJSPTP; 

C. Ao abrigo disposto no artigo 10.º do RJSPTP, e em conformidade com os artigos 

116.º a 123.º e 128.º a 130.º da Lei n.º75/2013, de 12 de dezembro, o Município de Alcácer 

do Sal delegou na CIMAL as suas competências enquanto Autoridade de Transportes 

públicos municipais de passageiros, celebrando com esta Comunidade Intermunicipal, para 

o efeito, o Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, (doravante, 

“Contrato”) datado de 16 de julho de 2019; 

D. A recomendação apresentada pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes no 

seu Parecer Prévio Vinculativo n.º 0714-CA/2022 relativo ao “Serviço público de transporte 

de passageiros no circuito urbano de Alcácer do Sal – Nónio”, no seu número 155. 

E. À data de celebração do presente aditamento encontra-se a decorrer o concurso 

público internacional para a seleção de operador para a exploração do serviço público de 

transporte rodoviário de passageiros no Alentejo Litoral, o qual não contempla a realização 

de serviços de transportes urbanos no município de Alcácer do Sal; 

F. Pretende o município implementar uma rede de serviços de transportes públicos 

urbanos, que assegure deslocações internas ao aglomerado urbano, o qual pretende 

explorar diretamente com recursos (viaturas e motoristas) do município, pelo que deverá 

assumir a sua competência enquanto autoridade de transportes para estes serviços; 

G. Com o presente aditamento ao contrato, pretende-se ainda estabelecer regras de 

colaboração para o planeamento e integração das redes e serviços de transportes urbanos, 

municipais e intermunicipais, com origem/destino ou atravessamento no aglomerado de 

Alcácer do Sal; 

H. O presente aditamento contribui para a promoção da inclusão social da população 

residente no Município de Alcácer do Sal, pela melhoria da oferta de transportes públicos da 



população residente no perímetro deste aglomerado populacional, permitindo o acesso da 

população a serviços de transporte público regulares e que dele dependem para garantir as 

suas necessidades básicas de mobilidade; 

I. De acordo com a alínea e), do número 1, da Cláusula Vigésima Quinta, as Partes 

podem acordar na modificação do Contrato nos termos da legislação aplicável. 

Deste modo, acordam as partes outorgantes na celebração da presente adenda ao contrato 

de Delegação de Competências ao abrigo e para efeitos do artigo 10.º do RJSPTP nos 

termos seguintes: 

(…) 

Cláusula Sexta – A 

Articulação da rede urbana Nónio com a rede de transporte público intermunicipal 

1. As Partes obrigam-se a colaborar de boa fé no planeamento das redes de transporte público 

rodoviário de passageiros da respetiva competência com vista a assegurar a satisfação das 

necessidades de transporte dos utilizadores, e bem assim a promover a articulação e integração 

de redes de molde a potenciar a melhoria do serviço e a redução dos custos. 

2. Cada uma das Partes é responsável por exercer as atribuições que lhe são cometidas enquanto 

autoridade de transportes nos termos do RJSPTP no que se refere aos serviços de transporte 

urbanos, municipais e intermunicipais que sejam da sua competência nos termos da cláusula 

anterior, designadamente no que se refere ao planeamento dos serviços de forma a garantir a 

sustentabilidade económica e financeira dos mesmos. 

3. Para efeitos do disposto no ponto anterior, as partes comprometem-se a articular o planeamento 

e a exploração das redes e serviços de transportes, obrigando-se a comunicar entre si, por 

escrito, eventuais alterações aos serviços com origem/destino ou atravessamento do aglomerado 

urbano de Alcácer do Sal, e a responder num prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data 

de receção da comunicação. 

4. Excetuam-se do disposto no número anterior situações urgentes em que esteja em causa 

nomeadamente o risco de interrupção dos serviços de transporte, devendo nesse caso a Parte 

que tomar a decisão sem consultar previamente a outra Parte diligenciar no sentido de dar 

cumprimento aos objetivos deste Acordo e de identificar, em coordenação com a outra Parte, 

eventuais alterações que se revelem necessárias. 



 

 (…) 

Cláusula Décima Oitava – A 

Exercício das Competências Delegadas pelo Município para a Implementação e 

Gestão de Serviços de Transportes Urbanos 

O Município de Alcácer do Sal assumirá o exercício regular das competências como 

Autoridade de Transportes Municipal para o planeamento, contratualização e gestão dos 

serviços de transporte público urbano no aglomerado de Alcácer do Sal. 

A presente adenda entra em vigor no primeiro dia útil após a publicação no sítio da internet 

do Instituto da Mobilidade e Transportes, I.P. (IMT). 

Grândola, 11 de Abril de 2022 

Em representação do primeiro Outorgante, Município de Alcácer do Sal 

O Vice-Presidente do Município de Alcácer do Sal, 

Manuel Vítor Nunes de Jesus 

 

 

_______________________________________________ 

 

Em representação do Segundo Outorgante, CIMAL - Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Litoral 

O Presidente do Conselho Intermunicipal, 

Vítor Manuel Chaves de Caro Proença 

 

 

 

_______________________________________________ 
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