
30 de outubro de2017

1. Autorizar a celebração de um Contrato de Presta-
ção de Serviço Público de Transporte Rodoviário
de Passageiros entre a Região Autónoma da Ma-
deira e a sociedade comercial "Companhia dos
Carros de São Gonçalo, S.4." que também inclui a
compensação financeira devida por obrigações de
serviço pirblico, respeitante ao ano económico de
2016,2017 e 2018 até à conclusão do plocedinen-
to concor¡encial para a atribr-rição do Serviço Pú-
blico, limitado a 31 101 12018.

2. Deteminar que a compensação flnanceira devida
por obrigações de serviço público a conceder à soci-
edade comercial "Companhia dos Car¡os de São
Gonçalo, S.4.", l1o montante global de
€ 1.960.368,89 (um milhão, novecentos e sessenta
mil, trezentos e sessenta e oito erros e oitenta e nove
cêntirnos), sendo que, em cada um dos anos econó-
micos, não excederá o montante de € 758 852,46
(setecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e cin-
quenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos).

3. A compensação financeira a que se ¡efere o n.o 2
será atribuída, e produz efeitos financeiros, cle
acordo com a programação que colìsta nos quadros
seguintes:

.Ano económico de 2017
Referente ao exercício
económico de 2016

€ | t38 278,12

Outubro 2017
Montante

c379 426,23
€,379 426,23
€ 158 852,46
(Un.: euros)

Novembro 2017

Referente ao exercício
económico de2017
Outubro 2017 ...........
Novembro 2017 ........
Soma

4. Aprovar a mimrta do Contrato de Prestação de Ser-
viço Pirblico de Transporte Rodoviário de Passa-
geiros, a qual fazendo parte integrante da presente
Resolução, f,rcará arquivada na Secretalia-Geral da
Presidência.

Mandatar o Vice-Presidente, Licenciado Pedro Mi-
guel Amaro de Bettencourt Calado, para, em repre-
sentação da Região Autónorna da Madei¡a, assinar o
referido Contrato de Prestação de Serviço Público.

Estabelecer que a despesa hxada no n.o 2, para o
ano de 2017, tem cabimento no orçamento da Se-
cretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura,
na Classificação Orçamental: Secretaria 46, Capi-
tulo 50, Divisão 01, Subdivisão 04, Classificação
Fnncional 3033, Classificação Económica
05.01.01.4S.00, Centro Financeiro M100607, Fon-
te de Financiamento 1ll, Programa 045, Medida
012, Projeto 50528.

As verbas necessárias para o ano económico de
2018, serão inscritas na proposta de orçamento da
Região Autónoma da Madei¡a para esse ano.

A importância fixada para o ano económico de
2018, poderá ser acrescida do saldo apr.rrado no ano
anterior.

Presidência do Governo Regional. - O VtcE-
-PRESTDENTE Do GovERNo R-EcloNAL, no exercício da
P¡esidência, Pedro Miguel Amaro de Bettencourl Calado
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Referente ao exercício
económico de 2018
Janeiro 2018 .........
Fevereiro 2018 ......
Março 2018 ...........
Abril20l8
Maio 2018
Junho 2018 ...........
JLrlho 2018
Soma .....................

Montante
€ 63 231 ,1t
€ 63 231,11
c 63 237,11
€.63 237,71
e 63 237,71
c 63 237,7r

s-7

.. € 63 237,7 |
€ 442.663,97
(Un.: euros)

dos tarifários, tendo para o efeito sido celebrados protoco-
los, com vigência anual, entre a Região e aquela empresa, o
írltinro dos quais relativos ao ano de 2015. 

'
Considerando que nos termos do artigo 4.' do Decreto

Legislativo Regional n." 31120161M, de 17 de agosto, o
pagamento de compensações por Obrigações de Serviço
Público relativas ao serviço público de transporte de passa-
geiros, cuja exploração tenha sido atribuída antes da entrada
en vigor do Regime Jurídico do Serviço Público de Trans-
porte de Passageiros, deve ser formalizado e regulado,
mediante Contrato de selviço público a celebrar entre a
Autoridade de Transportes competente e o Operador de
Serviço Público, durante o ano de 2016.

O Consell.ro de Governo, reunido ern plenário ern 26 de
outubro, face aos considerandos expostos e ao abrigo do
disposto no artigo 4.o do Decreto Legislativo Regional
n.'37120161}i4. de 17 de agosto que adapton à Região a Lei
n.'5212Q75, de 9 de junho e no artigo 38.'do Decreto Le-
gislativo Regional n." 42-N2016/M, de 30 de dezembro,
resolveu:

5.

6

7

8.

Soma

.Ano económico de 2018
Referente ao exercício
económico de2017
Janelro
Soma.

Montante
€.2s2 9s0,84
€ t26 41s,42
€.379 426,26
(Un.: euros)

€ 822.090,t7

Montante
€379 426,20
c379 426,20
(Un.: euros)

Resolução n.'81212017

Considerando que a Lei n.' 5212015, de 9 de junho
aprovon o Regime Jurídico do Serviço Público de Trans-
porte de Passageiros, estabelecendo o regime aplicável ao
planeamento, organização, operação, atribuição, fiscaliza-
ção, investimento, f,rnanciamento, divulgação e desenvoi-
vimento 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.

Considerando que nos termos do Regime Jurídico do Ser-
viço Público de Transporte de Passageiros, os Municípios são
as Autoridades de Transportes conrpetentes quanto aos servi-
ços públicos de transporte de passageiros de âmbito municipal
que se desenvolvam na respetiva í¡rea geográfìca.

Considerando que o Regime Jurídico do Serviço Públi-
co de Transporte de Passageiros foi adaptado à Região
Autónoma cla Madeira através do Decreto Legislativo Re-
gional n.o 37/20161M, de 17 de agosto, o qual veio clarificar.
a opção de assunção de competências atribuída aos Municí-
pios no artigo 14.'da Lei n.o 5212015, de 9 de junho, para
que todos os agentes envolvidos (Municípios, Região Au-
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€ I 360 290,07

tónoma da Madeira, operadores e passageiros) possam atuar
de acordo com um quadro de estabilidade e prèvisibilidade
relativamente às competências de cada um.

Considerando que nos termos do artigo 6.o do Decreto
Legislativo Regional ¡." 37120161M, de 17 de agosto, os
Munìcípios com linhas/carreiras RTA classihcadas como
munrcipais, comunicaram ao Governo Regional a sua opção
de não assumir as competências e atribuições que lhei fo-
ram concedidas pelo Regime JurÍdico do Serviço Público
de Transpofte de Passageiros, continuando nesse caso os
direitos, poderes e deveres que às nìesmas cabem a ser
alsegurados supletivamente pelo Governo Regional da
Madeira durante o ano de 2016.

Considerando que foram celebrados contratos
interadrjrinistrativos entre a Região Autónoma da Madeira e
os Municípios de Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta
do Sol, Calheta, Porto Moniz, São Vicente, Santana, Ma-
chico, Santa Cntz e Porto Santo com vista à delegação e
partilha de competências dos serviços públicos de trãnspor-
te de passageiros de âmbito municipal para os anos subse-
quentes a 2016, passando assim a Região Autónoma da
Madeira â assegurar a cornpetência relativa a estes serviços.

Considerando que nos termos do artigo 10.' da Lei
n." 5212015, de 9 de junho, a autoridade de transportes
competente pode, por razões de interesse público relévante
devidamente fundamentado, autorizar a manutenção dos
títulos de concessão para a exploração do serviço público
de transporte de passageiros por modo rodoviário atribuídos
ao abrigo do Reguiamento de Transportes em Automóvel,
aprovado pelo Decreto n! 37272, de 3l de dezembro de
1948 (RTA), em regime de exploração provisória, não
podendo o respetivo prazo de vigência terminar, em caso
algum, após 3 de dezembro de 2019.

Considerando que o transporte público rodoviário de
passageiros constitui o modo de transporte coletivo mais
difundido e usado na Região Autónoma da Madeira.

Considerando que a mobilidade espacial é uma necessi-
dade básica e fundamental dos cidadãos e que, por isso,
conf,rgura um seniço de interesse geral.

Considerando que é próprio do transporre público de
passageiros, e é por lal rnotivo que é considerado serviço
público sujeito a conhatualização, constituir uma garantia
últirna para a população de que para determinados ðestinos
e localidades existirá transporte assegurado, independente-
mente das flutuações que em cada viagem se relistem no
número de passageiros transportados

_ Considerando que o funcionamento das carreiras regulares
de transporte pirblico rodoviário de passageiros apresenta as
seguintes características de um serviço públìco: a universalida-
de, a regularidade, a continuidade e a adaptabilidade.

Considerando que a realização desté serviço de interesse
geral determina a necessidade de imposição pelo Estado de
obr.igações.específicas de serviço pUblico ài entidades pri-
vadas ou públicas que o têm vindo a assegurar ao longo ãos
anos, tais como itine¡ários, horários e tarifários.

Considerando que tais imposições administrativas reve-
lam uma elevada preocupação com o nível de serviço pú-
blico, sendo necessário salvaguardar, igualmente, o interès-
se comercial das entidades que prestam esse serviço.

Considerando que o transþorte público rodoviário de
passageiros é uma atividade não só Social como economi-
camente sensível.

Considerando que a orografia acentuada do território da
Região Autónoma da Madeira obsta a que o mercado preste
umserviço de transporte pirblico rodoviário de passaleiros
oe toffna lnclustva e por um preço que se possa considerar
como sendo compatível com o interesse pú6lico.

Considerando que a utilização do trañsporte público tem
implicações diretas na diminuição da poluição, úma vez que

menos veículos a notor são utilizados para a locomoção de
pessoas.

. Considerando. que incumbe ao Governo da Região Au-
tónoma da Madeira a promoção do bem-estar sociãl e eco-
nómico e da qualidade de vida de toda a população, sendo
primordial continùar a proporcionar aos cidadãoi transpor-
tes eficazes, rápidos e seguros.

Considerando que a operadora tem vindo a assegurar o
serviço público de transporte de passageiros, prõstando
Obrigações de Serviço Público relativas aó nível dã olefia e
dos tarifários, tendo para o efeito sido celebrados protoco-
los, com vigência anual, entre a Região e aquela empresa, o
último dos quais relativos ao ano de 2015.

Considerando que nos termos do artigo 4.o do Decreto
Legislativo Regional n." 37120161M, de 17 de agosto, o
pagamento de compensações por Obrigações de Serviço
Público relativas ao serviço público de transporte de passa-
geiros, cuja exploração tenha sido atribuída aites da eirtrada
em vigor do Regime Jurídico do Serviço Público de Trans-
porte de Passageiros, deve ser forrnalizado e regulado,
mediante Contrato de serviço público a celebrar entre a
Auto¡idade de Transportes competente e o Operador de
Serviço Púbiico, durante o ano de 20l6

O Conselho de Govemo, reunido em plenário em 26 de
outubro, face aos considerandos expostos e ao abrigo do
di¡p,o_s!o- _nq ?rt¡So 4.i do Decreto Legislativo Regional
n.'3712016/M. de 17 de agosto que adaptou à Região a Lei
n." 5212015, de 9 de junho e no ãrtigo 38.' do Decreto Le-
gislativo Regional n.' 42-N2016lM, de 30 de dezembro
resolveu:

1. Autorizar a celebração de um Contrato de Presta-
ção de Serviço Pútblico de Transporle Rodoviário
de Passageiros entre a Região Attónoma da Ma-
deira e a sociedade comeròial 'lSociedade de Au-
tomóveis da Madeira, S.A. (SAM)" que também
inclui-a compensação financeira devida por obriga-
ções de serviço público, respeitante ao ãno ecoñó-
mico de 2016,2011 e 2018 até à conclusão do pro-
cedimento concorrencial para a atribuição do Ser-
viço Público, lirnitado a 31/0i l20lB.

2. Determinar que a conpensação financeira devida
por obrigações de serviço público a conceder à so-
ciedade comercial "Sociedade de Automóveis da
$gdeiqa, S A: (SAM)", no montante global de
€.2.3.42.721,79 (dois milhões, trezentos e quarenta
e dois mil, setecentos e vinte e um euros e setenta e
nove cêntimos), sendo que, em cada um dos anos
económicos, não excederá o montante de
€ 906.860,05 (novecentos e seis mil, oitocentos e
sessenta euros e cinco cêntimos).

3. A compensação financeira a que se refere o n.,' 2
será ¿tribuída, e produz efeitos financeiros, de
acordo com a programação que consta nos qua-
dros seguintes:

.Ano económico de 2017
Referente ao exercício
económico de2016
Outubro 2017
Novembro 2017
Soma ..

Referente ao exercício
económico de2017
Outubro 2017 .............
Novembro 2017 .............

Montante
c 453.430,02
€ 453,430,03
€ 906.860,05
(Un.: euros)

Montante
€.302.286,68
c \st.143,34
€, 453.430,02
(Un.: euros)

Soma.......



30 de oufubro de2017

.Ano económico de 2018
Referente ao exercício
económico de 2017

janeiro 201 8 ...................
Soma ..,,,.......

Referente ao exercício
económico de 2018
Janeiro 2018 ..................
Fevereiro 20 I 8 ..............
Março 2018
Abril20l8
Maio 2018
Junlo 2018
Julho 2018
Soma

gional n.o 37120161M, de l7 de agosto, o qual veio clarificar
a opção de assunção de competências atribuída aos Municí-
pios no_ artigo l4.o da Lei n.o 52/2015, de 9 de junho, para
que todos os agentes envolvidos (Municípios, Região 

-Au-

tónoma da Madeira, operadores e passageiios) possam atuar
de acordo cotll ulrì quadro de estabilidade e previsibilidade
relativamente às compelências de cada unr.

Considerando que nos termos do artigo 6.o do Decreto
Legislativo Regional n.' 37120161}i4, de 17 de agosto, os
Municípios com linhas/carreiras RTA classificadas como
municipais, comunicaram ao Governo Regional a sua opção
de não assumir as competências e atribuições que lhes fo-
ram concedidas pelo Regime Juridico do Selviço Público
de Transporte de Passageiros, continuando nesse caso os
direitos, poderes e deveres que às mesmas cabem a ser
assegurados supletivamente pelo Governo Regional da
Madeira durante o ano de 2016.

Consiclerando que foram celebrados contratos
interadministrativos entre a Região Autónoma da Madeira e
os Municípios de Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta
do Sol, Calheta, Porlo Moniz, São Vicente, Santana, Ma-
chico, Santa Cruz e Porto Santo com vista à delegação e
partilha de competências dos serviços públicos de transpor-
te de passageiros de âmbito municipal para os anos subse-
quentes a 2016, passando assim a Região Autónoma da
Madeira a assegurar a competência relativa a estes serviços.

Considerando que nos termos do arligo i0.o da Lei
tt." 5212015, de 9 de junho, a autoridade de transporles
competente pode, por razões de interesse público relevante
devidamente flindamentado, autorizar a manutenção dos
títulos de concessão para a exploração do serviço público
de transporte de passageiros por modo rodoviário atribuídos
ao abrigo do Regulamento de Transportes em Automovel,
aprovado pelo Decreto n.' 31272, cle 3l de dezemb¡o de
1948 (RTA), em regirne de exploração provisória, não
podendo o respetivo prazo de vigência terminar, eln caso
algum, após 3 de dezembro de 2019.

Considerando que o transporte pirblico rodoviário de
passageiros constitui o modo de transporte coletivo mais
difundido e usado na Região Autónorna da Madeira.

Considerando que a rlobilidade espacial é uma necessi-
dade básica e fundamental dos cidadãos e que, por isso,
configura um serviço de interesse geral.

Considerando que é próprio do transporte público de
passageiros, e é por tal motivo que é considerado serviço
público sujeito a contratualização, constituir uma garantia
úitima para a população de que para determinados destinos
e localidades existirá transporte assegurado, independente-
mente das flutuações que èm cada vìagern se registern no
número de passageiros transportados.

Considerando que o funcionamento das ca¡reiras regula-
res de transporte público rodoviário de passageiros apresenta
as seguir.rtes características de um serviço público: a univer-
salidade, a regularidade, a continuidade e a adaptabilidade.

Considerando que a realização deste serviço de interesse
geral determina a necessidade de imposição pelo Estado cle
obrigações específicas de serviço público às entidades pri-
vadas ou públicas que o têm vindo a assegurar ao longo dos
anos, tais como itinerários, horários e ta¡ifários.

Considerando que tais imposições administrativas reve-
lam uma elevada preocupação com o nível de serviço pú-
blico, sendo necessário salvaguardar, ignahnente, o inter-es-
se comercial das entidades que prestam esse serviço.

Considerando que o transporte público rodoviário de
passageiros é r,rma atividade não só social como economi-
camente sensível.

Considerando que a orografia acentuada do te¡ritório da
Região Autónoma da Madeira obsta a que o mercado preste
um sen/iço de transporte público rodoviário de passageiros
de forma inclusiva e por um preço que se possa considerar
como sendo compatível com o interesse público.

l;
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€ 982.431,72

Montante
€ 453.430,03
€ 453.430,03
(Un.: euros)

Montante
€.1s s71,67
€7s s71,67
€.7s s71,61
€75 571,67
€.75 57t,67
cls s11,61
€75 s11,67

€ 529.001,69
(Un.: euros)

4. Aplovar a rninuta do Contrato de Prestação de Ser-
viço Pirblico de Transporte Rodoviário de Passa-
geiros, a qual fazendo parte integrante da presente
Resolução, hcará arquivada na Secretaria-Gerai da
Plesidência.

5. Mandatar o Vice-Presidente, Licenciado Pedro Mi-
guel Amaro de Bettencorut Calado, para, em repre-
sentação da Região Autónoma da Madeira, assinar o
¡eferido Contrato de Prestação de Serviço Público.

6. Estabelecer que a despesa fixada no n.o 2, para o
ano de 2017, tem cabimento no orçamento da Se-
cretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura,
na Classificação Orçamental: Secretaria 46, Capi-
tulo 50, Divisão 01, Subdivisão 04, Classifrcação
Funcional 3033, Classificação Económica
05.01.03.4S.00, Centro Financeiro M100607, Fon-
te de Financiamento 111, Programa 045, Medida
012, Projeto 50528.

7. As verbas necessárias para o ano económico de
2018, serão inscritas na proposta de orçamento da
Região Autónoma da Madeira para esse ano.

8. A importância fixada para o ano económico de
2018, poderá ser acrescida do saldo apurado no ano
anterior.

Presidência do Governo Regional. - O VlcE-
-PRESIDENTE Do GovERNo REGIoNAL, no exercício da
Presidência, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado

Resolução n." 813/2017

Considerando que a Lei n.' 5212015, de 9 de junho
aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público de Trans-
porte de Passageiros, estabelecendo o regime aplicável ao
planeamento, organização, operação, atribuição, fi scaliza-
ção, investimento, financiamento, divulgação e desenvol-
vimento do serviço público de transporle de passageiros,
por modo rodoviário, fluvial, fer¡oviário e outios sistemas
guiados, incluindo o regime das Obrigações de Serviço
Pirblico e respetiva compensação.

Considerando que nos termos do Regime Jurídico do
Serviço Público de Transporte de Passageiros, os Municípios
são as Autoridades de Transportes competentes quanto aos
serviços públicos de transporte de passageiros de âmbito
municipal que se desenvolvam na respetiva área geográfica.

Considerando que o Regirne Juridico do Serviço Públi-
co de Transporte de Passageiros foi adaptado à Região
Autónoma da Madeira através do Decreto Legislativo Re-


