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DELIBERA(:AO 

4.4 • PROTOCOLO DE COOPERA<;AO TECNICO-FINANCEIRO ENTRE 0 

MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E 0 ClAD-CENTRO DE INFORMA<;AO, 

MEDIA<;AO E ARBITRAGEM DE CONSUMO - Deliberar no sentido submeter a 
aprecia9a.o e aprovayao da Assembleia Municipal o presente.protocolo, ja aprovado pela 

Camara Municipal na retmiffo ordinaria do dia 29 de fevereiro. A Cfunara Municipal 

deliberou por unanimidade submeter a apreciatyao e aprova«;:ao da Assembleia 

Municipal. 

Reuniao de Camara Municipal de 29 de mar~o de 2016. 

A CHEFE DE DIVISAO/DAF, 

Sofia V elho/Dra. 
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DELIBERA<::AO 

4.16 - PROTOCOLO DE COOPERAC';AO TECNICO-FIN.clU.~"".&J ......... 

MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E 0 CIAB-CE 

MEDIA<;AO E ARBITRAGEM DE CONSUMO - Aprova~ao. A C§mara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo. 

Reuniiio de Camara Municipal de 29 de fevereiro de 2016. 

A CHEFE DE DIVISAOIDAF, 

Sofia Velho/Dra. 
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entre o 

Municipio de Ponte de lima, adiante designado por Municipio, com sede na Pra~a da Republica, 

Ponte de lima, neste ato representado por S. Exa. Eng.2 Victor Mendes, Presidente da Camara; 

eo 

CIAB - Centro de lnforma~ao, Medla~ao e Arbitragem de Consumo (Tribunal Arbitral de 

Consumo), NPC 504 214 505, adiante designado por CIAB-Tribunal Arbitral de Consume, com sede 

na Rua D. Afonso Henriques n.2 1, da cidade de Braga, neste acto representado pela Presidente da 

Administra~ao, Dra. Ana Margarida Ferreira da Silva. 

definidor das obrlga~oes que ambas as entidades assumem uma perante a outra. 

1. CONTEXTO 

A Constitui~ao da Republica Portuguesa assegura no seu artigo 60.2 os direitos dos consumidores, 

nomeadamente o direito a qualidade dos hens e servi~os consumidos, a forma~ao e a informa~ao, 

a protecc;ao da saude, da seguran~a e dos seus interesses econ6micos, bern como a reparac;ao de 

danos. Nessa sequencia, a Lei de Defesa de Consumidor (Lei n.2 24/96, de 31/07), atribui as 

autarquias locais urn papel importante na concretiza~ao dos direitos do consumidor consagrados 

constitucionalmente. Posteriormente, a Lei n.!:! 159/99, de 14 de Setembro, veio refon;ar o quadro 

de transferencia de atribui~oes e competencias para as autarquias no seu capftulo II, destacando a 

defesa do consumidor como atrlbuic;ao dos munidpios. Por seu turno, a Lei n.2 75/2013, de 12 de 
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setembro (regime juridico das autarquias locais), que lhe sucedeu, manteve a defesa do 

consumidor dentro do quadro das atribui~oes dos munidpios (cfr. alinea I) do art.Q 23.Q). Mais 

recentemente, a Lei n.2 144/2015, de 8 de setembro, que transpoe a Diretiva 2013/11/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, sobre a resolu~ao alternativa de 

litfgios de consume, estabelece o enquadramento jurfdico dos mecanismos de resolu~ao 

extrajudicial de litfgios de consumo, criando uma rede de arbitragem de consume a nivel nacional e 

estabelecendo os prindpios e regras que as entidades de resolu~ao alternativa de litigios (RAL) 

estao obrigadas a respeitar, destacando o relevante papel que estas entidades, onde pontificam os 

centros de arbitragem, passam a ter na resoluc;ao deste tipo de litigios, atraves dos procedimentos 

de RAL previstos: a mediac;ao, a concilia~ao e a arbitragem. 

0 CIAB-Tribunal Arbitral de Consumo e, par conseguinte um centro de arbitragem de conflitos de 

consume, que promove a realiza~ao de arbitragens de forma institucionalizada ao abrigo da Lei n.Q 

63/2011, de 14/12 e do Dec.- Lei n.Q 425/86, de 27/12, tendo sido autorizado pelo Despacho n.Q 

5479/2003 do Secretario Adjunto do Ministro da Justi~a, publicado na 22 Serie do DR n.Q 67, de 

20/03/2003. A competencia atualizada do CIAB-Tribunal Arbitral de Consume consta do Despacho 

n.Q 16992/2010, do Secretario de Estado da Justi~a da Modernizac;ao Administrativa, publicado na 

2!! seric do DR, n.Q 218, de 10/11/2010. 

0 Decreta-Lei n.Q 227/2012, de 25 de outubro, cria um conjunto de princfpios e regras a observar 

pelas instituic;oes de credito no acompanhamento e gestao de situa~oes de risco de incumprimento 

e na regulariza~ao extrajudicial das situac;oes de incumprimento respeitantes a contratos de credito 

e estabelece ainda a cria~ao de uma rede de apoio a clientes bancarios (RACE) no ambito da 
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preven~ao do incumprimento e da regulariza~ao extrajudicial das situa~oes de fncumprimento de 

contratos de credito (art.Q 23.2 e ss.), tendo o CIAB-Tribunal Arbitral de Consumo sido uma das 

primeiras entidades a integrar a referida rede, ap6s um processo de reconhecimento junto da 

Dire~ao-Geral do Consumidor e obten~ao de parecer previo do Banco de Portugal. 

lnterpretando os normativos legais referidos e apostado na melhoria da qualidade de vida da 

popula~ao, o Municfpio decidiu participar e integrar o CIAB-Tribunal Arbitral de Consume como 

entidade associada de pleno direito. 

Por seu lado, de acordo com o seu objecto estatutario, o CIAB-Tribunal Arbitral de Consume 

promove a resolu~ao de conflitos de consumo originados pela aquisi~ao de bens ou servi~os, bern 

como outros conexos com aqueles, nomeadamente os resultantes do projecto Casa Pronta, na sua 

area geogratica de abrang~ncia, correspondente atualmente aos municipios de: 

• Am ares; 

• Arcos de Valdevez; 

• Barcelos; 

• Braga; 

• Caminha; 

• Esposende; 

• Melgar;:o; 

• Mon~ao; 

• Montalegre; 

• Paredes de Coura; 
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• Ponte da Barca; 

• Povoa de Lanhoso; 

• Terras de Bouro; 

• Valen~a; 

• Viana do Castelo; 

• Vieira do Minho; 

• Vila Nova de Cerveira; 

• Vila Verde; 

bern como ao Municipio de Ponte de Lima, ap6s conclufdo o processo de ades~o com a assinatura 

do presente protocolo. Entre outras a~oes, o CIAB-Tribunal Arbitral de Consume: 

• Assegura o regular funcionamento de um Tribunal Arbitral; 

• Estabelece um servi~o de informa~ao jurfdica permanente para os utentes relativo aos seus 

direitos e obrigac;:oes nas rela~oes jurfdicas de consumo que empreendem; 

• Promove a instru~ao de processos resultantes de reclama~oes de consumos; 

• Promove a resoluc;:ao dos conflltos objeto das reclamac;:oes atraves dos procedimentos de 

RAL definidos par lei e que sao: a mediac;:ao, a conciliac;:ao e a arbitragem; 

• Fomenta a adesao das empresas de comercio e servic;:os as convenc;:oes a estabelecer no 

ambito do Tribunal Arbitral do Centro; 

• lnformar os consumidores sobre as seus direitos e deveres em materia de endividamento e 

de sobre-endividamento; 

• Apoiar e acompanhar os consumidores no processo de negociac;:ao entre estes e os Bancos, 

tendo em vista prevenir o incumprimento ou resolver as situac;:oes de incumprimento. 
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A cria~ao de uma estrutura aut6noma, consubstanciada atraves da constituic;ao de uma associa~ao 

privada sem fins lucrativos, em que atualmente as instituil;oes participantes associadas e/ou 

simplesmente protocoladas sao: 

• os munidplos de Amares, Arcos de Valdevez, Barcelos, Braga, Caminha, Esposende, 

Melgac;o, Monc;ao, Montalegre, Paredes de Coura, Ponte da Barca, P6voa de Lanhoso, 

Terras de Bouro, Valenc;a, Viana do Castelo, Vieira do Minho, Vila Nova de Cerveira e Vila 

Verde, bem como o municipio de Ponte de Lima, a partir da presente data; 

• as associa~oes de defesa dos consumidores: DECO- Associac;ao Portuguesa para a Defesa 

do Consumidor, UGC- Uniao Geral de Consumidores; 

• as associa~6es empresarlals: ACB - Associac;ao Comercial de Braga, a ACIB - Associac;ao 

Comercial e Industrial de Barcelos; a ACICE - Associa~ao Comercial e Industrial do Concelho 

de Esposende; a AIM - Associac;ao Industrial do Minho; a AEVC - Associac;ao Empresarial de 

Viana do Castelo. 

• a Universidade do Minho, 

• a Dire~ao-Geral do Consumidor, e 

• o Ministerio da Justi~a, via DGPJ (Dire~~o-Geral da PoHtica de Justi~a), 

vieram conferir ao CIAB-Trlbunal Arbitral de Consume uma identidade que lhe permite desenvolver 

uma atividade propria. 
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Neste §mbito, a Administrac;:ao do Centro conta com o apoio das diversas entidades integradoras 

da Associac;:ao que suporta o CIAB-Tribunal Arbitral de Consume, para que lhe seja possfvel 

empreender uma gestae financeira equilibrada, dispondo de capacidade e de recursos para 

implementar a missao e objectives que se predispuseram a prosseguir. 

No que a administrac;:ao central directa e indirecta diz respeito, o apoio financeiro e assegurado 

pelo Ministerio da Justi~a, via Direc;:ao-Geral da Polftica de Justic;:a e pela Direc;:ao~Geral do 

Consumidor. 

Quantos aos municipios, para alem da Lei de Defesa do Consumidor, e a Lei n.2 75/2013, de 12 de 

setembro, que justifica o seu envolvimento e apoio ao CIAB-Tribunal Arbitral de Consume. 

2. OBJECTIVOS DO PROTOCOLO DE COOPERAy\0 T~CNICO-FINANCEIRO 

Assegurar a popula~ao de Ponte de Lima o acesso facil, rapido, seguro, proximo e gratuito a urn 

meio de resolur;ao alternativa de litfgios que permita o exerdcio efetivo dos direitos do 

consumidor. 

Apoiar tecnica e financeiramente a atividade do CIAB, em conformidade com o previsto nos 

Estatutos do Centro. 
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3. OBRIGAc;OES ASSUMIDAS POR AM BAS AS PARTES: 

3.1. 0 CIAB-Trlbunal Arbitral de Consumo compromete-se perante o Municipio a: 

• Manter o regular funcionamento do Tribunal Arbitral; 

• Estabelecer urn servic;:o de informac;:ao jurfdica permanent e para os utentes do Tribunal 

Arbitral de Consumo e da RACE; 

• lnformar os utentes do Tribunal Arbitral sobre os seus direitos e obrigac;:i5es nas rela~oes 

jurldicas que empreendem; 

• lnstruir os processos resultantes das reclamac;:oes de consumo remetidas ao Centro e 

encaminhar para as entidades competentes os que tenham natureza criminal ou de contra-

ordena!;ao; 

• Promover a resoluc;:ao de conflitos objecto de reclama~ao atraves da media!;ao, conciliac;:ao 

e arbitragem; 

• Fomentar a adesao das empresas do Municfpio as conven~oes a estabelecer no ambito do 

Tribunal Arbitral do Centro; 

• Enviar periodicamente para os servi~os do municipio, informac,:ao relevante sobre Direito do 

Consumo; 

• Apoiar a analise, dos consumldores locais que solicitem o apoio da Rede de Apoio ao 

Consumidor Endividado, a luz do Decreto-Lei n.2 227/2010, de 25 de outubro, no §mbito 
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das propostas apresentadas pelas institui~oes de credito no ambito do PARI e do PERSI, 

nomeadamente quanto a adequac;ao de tais propostas a sua situac;ao financeira, objetivos e 

necessidades e efetuar o seu acompanhamento aquando da negociac;:ao das propostas com 

as instituic;oes de credito; 

• Prestar outras informac;:oes em materia de endividamento e de sobre-endividamento aos 

consumidores locais, designadamente em termos de melhoria da sua literacia financeira; 

• Apoiar os consumidores na avaliac;:ao da sua capacidade de endividamento, a luz dos 

elementos que estes apresentem para o efeito. 

3.2. 0 Municipio compromete-se perante o CIAB-Tribunal Arbitral de Consumo a: 

• Colaborar na publicac;:ao e divulgac;:ao de informac;:ao sobre a atividade do CIAB-Tribunal 

Arbitral de Consumo; 

• Apoiar a dinamizac;:ao de campanhas especfficas de informac;:ao aos munfcipes sobre o CIAB-

Tribunal Arbitral de Consumo e sobre a sua atividade; 

• Remeter ao Centro as reclamac;:oes que lhe sejam apresentadas e cujo conteudo caiba no 

ambito da atividade e competencia do Tribunal Arbitral do Centro; 

• Ceder, mediante solicitac;ao previa do CIAB-Tribunal Arbitral de Consumo, instalac;:oes para 

proceder a realizac;ao de reunioes de mediac;ao, conciliac;ao e arbitragem e disponibilizar-se 

Tel :t58 900 40C 1 F-ox 2~a 9UO 410 1 Pm!f<! d~ Rcpubl:ca 499C D&L Ponte de: 1rra 1 gml(!!)rrr pontadolil'la.pt 1 www cm-pontadalirr p1 lvag 8 de 1:.!] 



,,. r ..... ,.. r_ ~iNTRO DE INFOflloiA~AO. MIDJA~AQ IAKIIITIU\GIM DE CON!IJMO 

para localmente colaborar com o Centro na resoiU<;ao dos processes, servindo de elo de 

ligac;ao com os utentes. 

• Conceder anualmente ao CIAB-Tribunal Arbitral de Consumo, com inicio no ano seguinte 

(2017) ao da assinatura do presente protocolo, uma comparticipac;ao financeira, sob a 

forma de subsfdio n~o reembolsavel, em conformidade com o On;:amento aprovado em 

Assembleia Geral para cada ana, nos seguintes moldes: 

a) 0 valor da comparticipa9ao financeira acordado para o anode 2017 e no montante de 

3.363.00€; 

b) Este valor reflecte uma relac;ao de proporcionalidade entre as diversos munidpios que 

integram o CIAB fundamentada na populac;ao residente em cada municipio de acordo 

com os censos de 2011, podendo ser alterada essa relac;ao, futuramente, face a 

evoluc;ao demografica que venha a ocorrer; 

c) A integrac;ao de outros munidpios no CIAB-Tribunal Arbitral de Consumo, deve ser 

tomada em conta na elaborac;ao dos orc;amentos futures, tendo em atenc;:ao as 

economias de escala que se venham a registar; 

d) 0 valor referido supra sera anualmente acrescido do valor da quotizac;ao anual, referida 

na aHnea d) do art.2 9.2 dos Estatutos, identico para todas as entidades (250€); 

e) A transferencia do subsidio referido supra, processar-se-a em duas prestac;oes 

semestrais de igual valor, com vencimento no terceiro mes de cada urn dos semestres 

do ana a que disserem respeito. 
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4. DIPOSI~CES ESTATUTARIAS RELEVANTES 

As disposi~oes dos Estatutos do CIAB-Tribunal Arbitral de Consume com relevancia para o presente 

protocolo sao as seguintes: 

"Artigo 72 (6rg5os) 

1. 0 Centro tern os seguintes 6rgaos Socials: 

a) A Assembleia Geral, constitufda por todos os seus associ ados; 

a) A Administra~~o constiturda porum presidente e quatro vice- presidentes, urn dos 

quais com a fun~ao de tesoureiro, eleitos em Assembleia Geral; 

b) 0 Conselho Fiscal, constiturdo por urn presidente e do is vogais, eleitos pel a 

Assemblela Geral; 

c) 0 Conselho Tecnico-Financeiro, de natureza consultiva, constitufdo pelos 

subscritores do Protocolo de Coopera~ao Financeira a celebrar com o Centro e que 

sera dirigido por um presidente e dois vice - presidentes, urn dos quais com fun~;ao 

de secretario; 

2. A Assembleia Geral e conduzida pela respectiva Mesa, a qual sera constitufda por urn 

presidente e dois vice-presidentes, urn dos quais com fun~;ao de secretario. 

3. A elei~ao dos mandates dos 6rgaos sociais e de quatro a nos. 

4. A elei~ao para os 6rgaos sociais do Centro deve realizar-se no prazo maximo de tres 

meses ap6s a realiza~ao das elei~oes autarquicas. 

Artigo 9~ (Compet@ncla da Assembleia Geral) 

Compete a Assembleia Geral: 

a) Eleger e destituir os titulares dos 6rg~os da Associa~ao, em reuniao especialmente 

convocada para esse fim, com excep~ao do Conselho Tecnlco-Financeiro, previsto na 

alrnea c) do numero um do artigo setimo; 

b) Apreciar e votar anualmente, sob proposta da Administra9~0, no mes de Novembro, 

o Plano de Actividades e o Or~amento para o ano civil seguinte e, no m@s de Mar~o, 
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o Relat6rio de Actividades e de Execuc;ao Financeira referente ao exercicio 

transacto; 

c) Deliberar sabre eventual compensac;ao dos membros dos Orgaos Socials, ouvido o 

Conselho Tecnico-Financeiro bern como sabre a retribui<;ao do Director Executive; 

d) Deliberar sabre o montante das quotizac;oes anuais dos associados, mediante 

proposta da Administrac;ao, bern como aceitar dos associados os bens, servic;os e 

direitos a afectar ao patrim6nio do Centro; 

e) Deliberar sabre as condic;oes de admissao e exclusao dos associados e proceder a 
ratificac;ao dos novas associados; 

f) Deliberar sabre as alterac;oes dos Estatutos; 

g) Deliberar sabre as alterac;oes ao Regulamento do Tribunal Arbitral do Centro; 

h) Fixar o seu pr6prio regulamento; 

i) Pronunciar-se sabre qualquer assunto que lhe seja proposto, nos termos dos 

Estatutos e exercer as demais atribuic;oes resultantes da lei. 

Artigo 102 (Funcionamento da Administra~ao) 

1. A Administrac;ao deve ser integrada par representantes das autarquias, dos associados de 

natureza associativa e do conjunto das demais instituic;oes, devendo ser assegurada a 

presenc;a de associados sedeados em tres munidpios diferentes. 

2. A Administrac;ao reune ordinariamente trimestralmente e extraordinariamente sempre 

que solicitada par qualquer dos seus membros ou pelo Director Executive do Centro. 

3. A Administrac;ao, sempre que as suas reunioes visem questoes de natureza financeira ou 

sabre o Plano de Actividades e Orc;amento, podera convocar e ouvir em tais reunioes o 

Conselho Tecnico-Financeiro, que porem, nao tera direito a voto. 

Artigo 132 (Competencias do Conselho Tecnlco Flnanceiro) 

Compete ao Conselho Tecnico- Financeiro: 

a) Apreciar e eventualmente emitir parecer sabre o Relat6rio de Actividades e de 

Execuc;ao Financeira de cada a no civil, bern como sabre o Orc;:amento a aprovar pela 
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Assembleia Geral para o ano civil seguinte, sob proposta da Administrac;:ao e nos 

termos do Protocolo de Cooperac;:ao Financeira. 

b) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja solicitado nos termos destes 

EstatutOSi 

c) Nomear os seus representantes nas reunioes da Administrac;:§o 

Artigo 159 (Financiamento do Centro de Arbitragem) 

0 financiamento anual da Associac;:ao, para alem das quotas, sera o que resultar do Protocolo de 

Cooperac;:ao Financeira a outorgar entre ela e os departamentos da Administrac;:ao com a tutela das 

areas do consumo, comercio e da justic;:a, autarquias, Associac;:ao Comercial de Braga e, 

eventualmente, quaisquer outras entidades publicas ou privadas sem fins lucrativos." 

0 presente protocolo, foi elaborado em duplicado, valendo cada uma das vias como original, 

destinando-se uma a cada uma das partes protocoladas, sendo cada via composta por catorze 

paginas, todas devidamente rubricadas, com excec;:ao da ultima, que e assinada, como prova da 

firme vontade das partes no seu cumprimento. 

Ponte de Lima, 16 de Marc;:o de 2016 

0 Prlmeiro Outorgante 

Eng.!:! Victor Manuel Alves Mendes 

0 Segundo Outorgante 

Ora. Ana Margarida Ferreira da Silva 
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