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Aditamento ao

contrato de seruiço público de transporte rodoviário de passageiros na

REGÁO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Entre

Região Autónoma da Madeira

Rodoeste - Transportadora Rodoviária da Madeira, Lda.

Funchal, 24 de setembro de 2018
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Entre a Região Autónoma da Madeira, pessoa coletiva n.o 511 059 604, com sede na

euinta Vigia, Avenida do lnfante, N.o 1, 9004-547 Funchal, neste ato representada pelo Vice-

presidente, Dr. Pedro MiguelAmaro de Bettencourt Calado, adiante designada como Região

Autónoma da Madeira ou 1.4 Outorgante.

E

Rodoeste - Transportadora Rodoviária da Madeira, Lda., pessoa coletiva n.o 511 003

765, com sede na Rua do Esmeraldo, n.o 50 e 52, 9000-051 Funchal, neste ato representada

por Lucília Maria Ribeiro da Silva Fernandes, Hélder Paulo Freitas Pita Ferreira e Fernando

Marcelino Gonçalves da Silva Lopes, adiante designado como 2'" Outorgante.

-a-r,liante r{esionados. em coniunto oor Partes.'J-"'--t l- -

E considerando que:

Foi publicado no JORAM, ll Série, n! 221, o Despacho n.o 50712017 de 29 de dezembro,

que autorizou a manutenção, em regime de exploração provisória, de todos os títulos de

concessão para a exploração do serviço público de transporte de passageiros, por modo

rodoviário por um período adicional de sete meses até 31 de julho de 2018, mantendo tais

títulos e operadores os mesmos direitos e deveres, carreiras, itinerários, paragens, horários

e frequências, sistema de cobrança e tarifários que vigoravam a 31 de dezembro de 2017;

Foi igualmente publicado no JORAM, ll Série, n.o 113, de 31 de julho, o Despacho n.o

24612018, que autorizou a manutenção, em regime de exploração provisoria, de todos os

títulos de concessão para a exploração do serviço público de transporte de passageiros, por

modo rodoviário por um período adicional de dezassete meses até 31 de dezembro de 2019,

mantendo tais títulos e operadores os mesmos direitos e deveres, carreiras, itinerários,

paragens, horários e frequências, sistema de cobrança e tarifários que vigoravam a 31 de

julho de 2018,

A portaria n.o 14512018 publicada no JORAM, 1a Série, n.o 64, de 26 de abril, criou as

condições normativas e regulamentares para operacionalizar o funcionamento na Região

Autónoma da Madeira de um título de transporte destinado a todos os estudantes que

frequentam o ensino superior, designado por passe sub23@superior.tp, e que a Resolução

n: 24812018, de 26 de abril, aprovou a minuta de Acordo a celebrar com os operadores para

a implementação daquele passe na Região;

No âmbito dos referidos normativos ficou definido de que forma os operadores seriam

compensados financeiramente pela implementação do "passe sub23@superior.tp" na RAM,

compensação essa que tem influência direta nos proveitos do operador, influenciando, por

conseguinte, a fórmula de cálculo constante do anexo V do contrato em vigor, que tem que

ser revista de modo a acomodar esta nova realidade;
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É do interesse público que se salvaguarde a continuidade e se evitem roturas na prestação
do serviço público de âmbito intermunicipal e municipal às populações até à conclusão do
procedimento concorrencial para a atribuição do Serviço Público na Região Autón
Madeira, por forma a assegurar um período de tempo necessário à sua preparação
realizaçâo e conclusão, estimado, na presente data, até dezembro de 2019;

O contrato em vigor prevê expressamente, no número 3 da sua cláusula sexta, a
possibilidade dessa prorrogação dos títulos de concessão das carreiras, o que determina
igualmente que ao anexo Vl, seja aditada a verba necessária para cobrir as indemnizações
compensatórias entre agosto de 2018 e dezembro de 2019.

Assim,

A Região Autónoma da Madeira, com sede no Edifício do Governo Regional, à Av. Zarco,
Funchal, legalmente representada pelo Vice-Presidente, Dr. Pedro Miguel Amaro de
Bettencourt Calado, adiante designada por primeiro outorgante, e a empresa "Rodoeste -
Transportadora Rodoviária da Madeira, Lda.", sito à Rua do Esmeraldo, n.o S0 e 52, 9000-
051 Funchal, contribuinte número 511 003 765, legalmente representada pela Eng." Lucília
Maria Ribeiro da Silva Fernandes, Sr. Hélder Paulo Freitas Pita Ferreira e pelo Sr. Fernando
Marcelino Gonçalves da Silva Lopes, adiante designado por segundo outorgante, acordam
nos termos da Resolução n.o 580/2018, publicada no JORAM, I série, no 157, de24 de
setembro, a seguinte alteração ao anexo V e adenda ao anexo Vl do "Contrato de serviço
público de transporte rodoviário de passageiros na RAM" celebrado a 30 de outubro de2017.

Artigo í.o

Alteração ao anexo V

O anexo V ao "Contrato de serviço público de transporte rodoviário de passageiros na RAM"
celebrado a 30 de outubro de 2017 é alterado nos termos seguintes:

"ANEXO V

CRITERIOS DE CALCULO E PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS COMeENSAÇóES
poR oBRlcAÇÕES DE SERVTÇO PUBL|CO - VALOR PROVSóR|O

1. Forma de cálculo, processamento e valor da indemnização compensatória

1.1 ( )1.1.1 ( )1.1.2 Os Proveitos/Rendimentos Operacionais a consíderar são os que
decorrem da prestação dos serviços de interesse geral no âmbito das carreiras
concessionadas. Para o efeito, não serão considerados os valores relativos às
lndemnizações compensatórias concedidas pela primeira outorgante, as
compensações de outras entidades públicas, designadamente, as relacionadas
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com o passe sub23@superior.tp os ajustamentos, provisões, imparidades e

aumentos de justo valor (contas SNG: 75 - Subsídios à exploração, única e

exclusivamente os concedidos pela Primeira Outorgante no âmbito do presente

protocolo, 76 - Reversões; e 77 - Ganhos por Aumentos de Justo Valor, bem

como os contabilizados na conta SNC 7888 (Outros Proveitos/Rendimentos Não

Especificados).

1.1.3 ( )
1.1.4 ( )
1.1.5 ( )

Artigo 2.o

Adenda ao anexo Vl

O anexo Vl ao "Contrato de serviço público de transporte rodoviário de passageiros na RAM",

celebrado a 30 de outubro de 2017, é aditado de forma a que nele fiquem refletidas, além

das compensações financeiras já previstas, as que forem devidas entre agosto de 2018 e

dezembro de 2019, nos termos seguintes:

.,ANEXO VI

VALOR FINAL DE COMPENSAÇÓES POR OBRIGAÇOES DE SERVIÇO PUBLICO -
AJUSTAMENTOS

Salvaguarda

1.1. O plafond de indemnizações compensatórias a pagar ao conjunto dos Operadores

de Serviço Público, excluindo a Horários do Funchal, Transporles Públicos, S.4.,

que prestam o serviço público de transporte de passageiros na Região Autónoma

da Madeira, não excederá o montante global anual indicado na tabela seguinte,

sendo este, para todos os efeitos, o montante máximo a pagar ao conjunto das

empresas do setor para efeitos do disposto no n.o 3 do artigo 39.o do Decreto

Legislativo Regional n.o 42-N2016/M, de 30 de dezembro e no artigo 35.o do Decreto

Legislativo Regional n.o 212018/M, de 9 de janeiro, alterado pelo Decreto Legislativo

Regional n.o 1212018/M, de 6 de agosto.

1.2()
1.3 ( )
1.4 ( )
1.5 ( )
1.6 ( )
1.7 ( )

2
3
4
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Funchal, aos24 de setembro de 2018

Em representação da

Região Autónoma da Madeíra

O Vice-presidente

Jfr,Íoeste
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. PARA O COFRE DA SECçAO REGIONAL

DO T. DE CONTAS DA MADEIRA: . . € 4*5?E4l
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1.2.(...)

1.3.As indemnizações compensatórias provisórias a pagarà 2.4 Outorgante no ano de
2017,2018 e 2019, têm o valorglobal de 1 599407,80€ (um milhão, quinhentos e
noventa e nove mil, quatrocentos e sete euros e oitenta cêntimos)."

Artigo 3.o

Gabimento

A despesa emergente da presente adenda e alteração ao "Contrato de serviço público de
transporte rodoviário de passageiros na RAM" tem cabimento no orçamento da Vice-
Presidência, tendo sido atribuído o compromisso n.o CyS1814271.

Esta alteração/adenda ao Contrato é feita dois na
posse da Região Autónoma da Madeira e
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Visado pela Decisão n.o

da

Pedro Amaro Bettencourt
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em substituição

Nuno A. Gonglvesl
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Ano Montante globalanual
( .) (.)
( ( .)
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2018 2.252.036,15€
2019 2.252.036,15€

O Juiz

Fernando Ma da Silva Lopes




