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-----------------------------------------------ATA N.º 48 --------------------------------------------------------  

-----REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES URBANOS DE COIMBRA -------------------------  

-----Em 29 de julho de 2022, pelas 17:45 horas, reuniu ordinariamente, na sala de reuniões do 

edifício sede dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, sito na Av. 

Conímbriga – Guarda Inglesa, em Coimbra, o Conselho de Administração dos mesmos Serviços, 

com a presença de todos os seus membros: ------------------------------------------------------------------  

-----Presidente – Vereadora Ana Maria César Bastos Silva -----------------------------------------------  

-----Vogal – Vereador Carlos Miguel Mantas Matias Lopes ----------------------------------------------  

-----Vogal – Vereador Miguel José Ferros Pimentel Reis da Fonseca------------------------------------  

-----Assistiu igualmente à reunião, para informação e consulta, a Diretora Delegada, Ana Isabel 

Pires Sousa da Silva Braga. ------------------------------------------------------------------------------------  

-----Secretariou a reunião a Diretora Delegada, Ana Isabel Pires Sousa da Silva Braga ---------------  

-----A Senhora Presidente declarou aberta a reunião, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:  

-----I – DIVISÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO -------------------------------------------------------------  

-----1. Interrupção da Linha Botânico no interior do Jardim Botânico para instalação de fibra ótica – Alteração 

ao percurso da linha ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----2. Acordo Coletivo de Empregador Público (ACEP nº 9/2022, de 20 de janeiro) – Análise do impacto dos 

novos critérios para execução das escalas de serviço dos assistentes operacionais que desempenham funções de 

agente único de transportes coletivos ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-----II – DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO ---------------------------------------------------  

-----1. Inventário material proveniente da Hasta Pública dos Serviços Municipalizados de Transportes 

Colectivos do Barreiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----2. Concurso Público Ref.ª CP3/42/2022 - Fornecimento e Comissionamento de carregadores rápidos, no 

âmbito da candidatura ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 

(POSEUR), com o código de operação POSEUR-01-1407-FC-000065 - Adjudicação e Aprovação da Minuta ----  

-----III – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ------------------------------------------------------  

-----1. Autorização para acumulação de funções públicas – Processo: 2022/250.20.602/19 -----------------------------  

-----2. Autorização para acumulação de funções privadas – Processo: 2022/250.20.602/20 ----------------------------  

-----1. APROVAÇÃO DE ATAS -------------------------------------------------------------------------------  
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-----Presente a ata número 47, da reunião ordinária de 26 de julho de 2022, cuja leitura foi 

dispensada em virtude de o texto ter sido previamente distribuído por todos os membros do 

Conselho de Administração, não havendo correções, foi de imediato aprovada e assinada por 

todos os membros.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-----2. BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA: -------------------------------------------------------------  

-----Foi presente o boletim de tesouraria relativo ao dia 28 de julho de dois mil e vinte e dois, que 

apresenta os seguintes valores: --------------------------------------------------------------------------------  

-----Saldo em Caixa: 18.727.80 € (dezoito mil, setecentos e vinte e sete euros e oitenta cêntimos). -  

-----Depósitos à Ordem: 606.756,77 € (seiscentos e seis mil, setecentos e cinquenta e seis euros e 

setenta e sete cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------  

-----O Conselho de Administração tomou conhecimento. -------------------------------------------------  

-----I – DIVISÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO --------------------------------------------------------------  

-----1. INTERRUPÇÃO DA LINHA BOTÂNICO NO INTERIOR DO JARDIM 

BOTÂNICO PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA – ALTERAÇÃO AO PERCURSO 

DA LINHA ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----A Diretora Delegada remeteu o processo para ratificação do CA. -----------------------------------  

-----O Conselho de Administração deliberou: ---------------------------------------------------------------  

-----Deliberação n.º 641/2022: --------------------------------------------------------------------------------  

-----Ratificado. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----2. ACORDO COLETIVO DE EMPREGADOR PÚBLICO (ACEP Nº 9/2022, DE 20 DE 

JANEIRO) – ANÁLISE DO IMPACTO DOS NOVOS CRITÉRIOS PARA EXECUÇÃO 

DAS ESCALAS DE SERVIÇO DOS ASSISTENTES OPERACIONAIS QUE 

DESEMPENHAM FUNÇÕES DE AGENTE ÚNICO DE TRANSPORTES COLETIVOS ---  

-----A Diretora Delegada remeteu o processo para reunião de CA. ---------------------------------------  

-----O Conselho de Administração deliberou: ---------------------------------------------------------------  

-----Deliberação n.º 642/2022: --------------------------------------------------------------------------------  

-----Tomar conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------  

-----II – DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO --------------------------------------------  
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-----1. INVENTÁRIO MATERIAL PROVENIENTE DA HASTA PÚBLICA DOS 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO BARREIRO --  

-----A Diretora Delegada emitiu o despacho, concordo com a proposta de regularização do 

material que deverá entrar em stock, por fazer parte da nossa codificação, bem como o controlo 

através de uma folha Excel, do material que veio para o qual não temos referência, nem preço 

unitário. Colocou à consideração superior. ------------------------------------------------------------------  

-----O Conselho de Administração deliberou: ---------------------------------------------------------------  

-----Deliberação n.º 643/2022: --------------------------------------------------------------------------------  

-----Proceder em conformidade com a metodologia proposta. ----------------------------------------  

-----2. CONCURSO PÚBLICO REF.ª CP3/42/2022 - FORNECIMENTO E 

COMISSIONAMENTO DE CARREGADORES RÁPIDOS, NO ÂMBITO DA 

CANDIDATURA AO PROGRAMA OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE E 

EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS (POSEUR), COM O CÓDIGO DE OPERAÇÃO 

POSEUR-01-1407-FC-000065 - ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA -------------  

-----A Diretora Delegada remeteu, para aprovação, proposta de Adjudicação e Aprovação da 

Minuta do Contrato referente ao Concurso Público Ref.ª CP3/42/2022 - Fornecimento e 

Comissionamento de carregadores rápidos, no âmbito da candidatura ao Programa Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), com o código de operação 

POSEUR-01-1407-FC-000065. Se esta proposta obtiver acolhimento deverá ser remetida à 

Câmara Municipal para adjudicação e aprovação da minuta. Colocou à consideração superior. -----  

-----O Conselho de Administração deliberou: ---------------------------------------------------------------  

-----Deliberação n.º 644/2022: --------------------------------------------------------------------------------  

-----Concordar com a proposta apresentada. Remeter o presente processo ao Sr. Presidente 

da Câmara Municipal de Coimbra a fim de submeter a aprovação da Câmara Municipal a 

adjudicação do procedimento, ao concorrente Kilometer Low Cost, S.A., para o 

fornecimento e comissionamento de carregadores rápidos, pelo valor de 369.780,82€, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e nas demais condições fixadas nas peças do 

procedimento e na proposta. ---------------------------------------------------------------------------------  

-----III – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ------------------------------------------------  
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-----1. AUTORIZAÇÃO PARA ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS – 

PROCESSO: 2022/250.20.602/19 ---------------------------------------------------------------------------  

-----A Diretora Delegada remeteu o pedido de acumulação de funções públicas, na área da 

docência no ensino superior. Considero que o pedido deve ser autorizado, tendo por base a 

informação dos SRH. Colocou à consideração superior. ---------------------------------------------------  

-----O Conselho de Administração deliberou: ---------------------------------------------------------------  

-----Deliberação n.º 645/2022: --------------------------------------------------------------------------------  

-----Autorizar a acumulação de funções, nos termos propostos. --------------------------------------  

-----2. AUTORIZAÇÃO PARA ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES PRIVADAS – 

PROCESSO: 2022/250.20.602/20 ---------------------------------------------------------------------------  

-----A Diretora Delegada emitiu o despacho, tendo por base a informação da Seção de Recursos 

Humanos, proponho que o pedido de acumulação do trabalhador, seja deferido. Colocou à 

consideração superior. ------------------------------------------------------------------------------------------  

-----O Conselho de Administração deliberou: ---------------------------------------------------------------  

-----Deliberação n.º 646/2022: --------------------------------------------------------------------------------  

-----Autorizar a acumulação de funções. ------------------------------------------------------------------  

-----IV – DELIBERAÇÕES: --------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Todas as deliberações tomadas nesta reunião foram aprovadas por unanimidade. ----------------   

-----V – APROVAÇÃO EM MINUTA DESTA ATA A FIM DE PRODUZIR EFEITOS 

IMEDIATOS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

-----Todas as deliberações integrantes da presente ata foram aprovadas em minuta. -------------------  

-----VI – ENCERRAMENTO:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

-----Às 18:25 horas, a Senhora Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se 

lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos membros do Conselho de Administração 

presentes e por mim, Ana Isabel Pires Sousa da Silva Braga que a subscrevo. -------------------------  

 

A Presidente do Conselho de Administração 

 

_________________________________________ 

(Ana Maria César Bastos Silva) 
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O Vogal do Conselho de Administração 

 

_________________________________________  

(Carlos Miguel Mantas Matias Lopes) 

 

O Vogal do Conselho de Administração 

 

_________________________________________  

(Miguel José Ferros Pimentel Reis da Fonseca) 

 

A Diretora Delegada 

 

_________________________________________ 

 (Ana Isabel Pires Sousa da Silva Braga) 
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