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_Eng.o Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima TORNA PÚBLICO, nos termos e para efeitos do disposto no 

artigo 56° do Anexo I da Lei nO 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reunião da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima rea lizada em 13 de julho de 2020 e aprovada a 27 de julho de 

2020. _____ __________________ _ 

_ _ Para constar e para os devidos efeitos se lavra o presente edital, que vai 

ser afixado nos lugares de estilo e no site do Município de Ponte de Lima, 

www.cm-pontedelima.pt. _ ________ ___________ _ 

Ponte de Lima, 27 de julho de 2020. 
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Victor Mendes (Eng.O) 
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13 de julho de 2020 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 13 de julho de 2020 

Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engª Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 

Drª Ana Maria Martins Machado 
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EngQ Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.ª Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Início da Reunião: Quinze horas 

Encerramento: 

Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr.~ Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: M~ Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ............... ...... Euros 7.151.534,32 € 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 

/ 
/ 

IÍ 



13 de julho de 2020 3 

PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

_ O Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra, propôs um voto de 

louvor aos atletas do Clube Náutico de Ponte de Lima Bruno Brasileiro e César Soares, que se 

sagraram campeões nacionais de maratona, em canoagem, na prova que decorreu no 

Centro de Alto rendimento de Montemor. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o voto de louvor proposto, devendo ser dado conhecimento. O Senhor Vereador Dr. 

Abel Lima Baptista não participou na discussão e votação do voto proposto, declarando-se 

impedido. ________________________________________________________ __ 

_ Intervenção dos Vereadores: _______________________________ _ 

_ O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista no uso da palavra apresentou em conjunto 

com a Senhora Vereadora Dr. ª Maria João Sousa o requerimento que fica anexo à presente 

ata como documento número um e se considera como fazendo parte integrante da presente 

para todos os efeitos. 

_ A Senhora Vereadora Dr." Maria João Sousa, no uso da palavra questionou a Câmara 

sobre os seguintes assuntos: ponto de situação do projeto "Cultura para Todos"; como é 

possível garantir que não vai haver aglomerado de pessoas no Festival "Ponte de Lima uma 

Surpresa"; as questões colocadas no email enviado sobre a central de betuminoso, ainda 

não obtiveram resposta; iluminação decorativa; arranjo que está a ser efetuado no areal tem 

ou não a ver com as filmagens que estão a decorrer hoje; vão ou não haver três feiras 

francas no período das Feiras Novas. 

_ O Senhor Presidente e os Senhores Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

convenientes. ______________________________ __ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluções 

acerca dos assuntos dela constantes. ____________________________ _ 

_ (01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos números 3 e 4 do citado artigo, deliberou por unanimidade aprovar a ata da 

reunião realizada a 29 de junho de 2020, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. _______________________ __ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES __________________ __ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 122/84 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 122/84 - Lote nº 1, na Rua do Monte Pequeno, Lote nº 1, nº 30 na 
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Freguesia da Ardegão, Freixo e Mato - Requerente: Manuel de Sousa Felgueiras -

Promoção de consulta aos proprietários por edital, conforme o disposto no nº 3 do art.º 6º 

do RME. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade promover a consulta aos 

proprietários por edital, conforme o disposto no n2 3 do art. 2 62 do RM E, Processo de 

Loteamento nº 122/84 - Pedido de alteração ao alvará de loteamento nº 122/84, Lote nº 1, 

na Rua do Monte Pequeno, Lote nº 1, nº 30 na Freguesia da Ardegão, Freixo e Mato -

Requerente: Manuel de Sousa Felgueiras. 

_2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 2/19 - Local: Rua Capela de Santo Abdão e Rua 

do Santuário da Senhora da Boa Morte - Requerente: Marco Paulo Santos Fernandes -

Aprovação do projeto de arquitetura. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o projeto de arquitetura do processo de loteamento n.2 2/19, sito na Rua Capela de 

Santo Abdão e Rua do Santuário da Senhora da Boa Morte, do requerente Marco Paulo 

Santos Fernandes. 

_(03) OBRAS PÚBLlCAS ___________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO CIVICO DA GEMI EIRA" -

Aprovação do projeto, decisão de contratar, escolha do procedimento, peças do 

procedimento, fixação do critério de adjudicação do preço mais baixo, júri do 

procedimento, gestor do contrato e prazo de execução. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a decisão de contratar, a abertura do procedimento por concurso 

público, as peças do procedimento e prazo de execução em 8 meses. Mais deliberou por 

unanimidade optar pelo critério de adjudicação da proposta economicamente mais 

vantajosa na modalidade de "avaliação do preço" - proposta mais baixa, conforme artigo 

742, n.21, aI. b); designar como júri do procedimento os seguintes elementos: como 

Presidente a Senhora Vice-Presidente Eng)! Mecia Sofia Alves Correia Martins, como vogais 

efetivos, a Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de 

Castro Araújo, e o Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento, Eng.º Rogério Margalho 

Pereira; como vogais suplentes os Técnicos Superiores Eng.º João Fornelos e Eng. 2 Luís 

Miguel Pereira; designar como gestor do contrato o Eng.º Rui Melo. ________ _ 

_ 3.2 - OPERAÇÃO "MERCADO DA VILA - BENEFICIAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO MERCADO 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA" - COBERTURA ORÇAMENTAL - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade no âmbito Mercado da Vila - Beneficiação e 

Dinamização do Mercado Municipal de Ponte de Lima" submetida ao Anúncio 

002/ADRIL/10214/2019, "Cadeias curtas e mercados locais", que está garantida a inscrição 
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do investimento no orçamento e plano plurianual de investimentos da autarquia de 2020, 

aprovado pelo órgão deliberativo, em sessão ordinária de 13/07/2019, com as classificações 

abaixo discriminadas, com dotação suficiente para garantir a execução das componentes 

previstas na candidatura referida, no valor total de 97.00S,21€ (valor com IVA), conforme 

consta da informação prestada pela Chefe de Gabinete a 1 de julho de 2020. _____ _ 

_ 3.3 - EMPREITADA DE "CENTRO CIVICO DE POIARES - PARQUE DE ESTACIONAMENTO" 

- Aprovação do projeto, decisão de contratar, escolha do procedimento, peças do 

procedimento, fixação do critério de adjudicação do preço mais baixo, júri do 

procedimento, gestor do contrato e prazo de execução. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a decisão de contratar, a abertura do procedimento por concurso 

público, as peças do procedimento e prazo de execução em 120 dias. Mais deliberou por 

unanimidade não adjudicar por lotes, considerando que a unidade de execução é necessária 

para atingir a otimização do controle da coordenação da execução geral do contrato, 

cumprindo com o disposto no n. Q 2 do art.º 462 - A do Código dos Contratos púbicos; optar 

pelo critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa na modalidade de 

"avaliação do preço" - proposta de mais baixo preço, conforme artigo 74º, n.ºl, aI. b); 

designar como júri do procedimento os seguintes elementos: como Presidente a Senhora 

Vice-Presidente Eng.ª Mecia Sofia Alves Correia Martins, como vogais efetivos, a Chefe da 

Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo, e o 

Chefe da Divisão dos Serviços Urbanos, Eng. 2 Carlos Alberto Azevedo Lima; como vogais 

suplentes o Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento, Eng.º Rogério Margalho Pereira e o 

Técnico Superior Eng.º Armindo Brandão; designar como gestor do contrato o Assistente 

Técnico, Juvenal Coutinho. 

_3.4 - EMPREITADA DE "CENTRO CIVICO DE CABAÇOS E FOJO-LOBAL" - Aprovação do 

projeto, decisão de contratar, escolha do procedimento, peças do procedimento, fixação 

do critério de adjudicação do preço mais baixo, júri do procedimento, gestor do contrato e 

prazo de execução. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a decisão de 

contratar, a abertura do procedimento por concurso público, as peças do procedimento e 

prazo de execução em 120 dias. Mais deliberou por unanimidade não adjudicar por lotes, 

considerando que a unidade de execução é necessária para atingir a otimização do controle 

da coordenação da execução geral do contrato, cumprindo com o disposto no n.º 2 do art.º 

46º - A do Código dos Contratos Púbicos; optar pelo critério de adjudicação da proposta 

economicamente mais vantajosa na modalidade de "avaliação do preço" - proposta de mais 
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baixo preço, conforme artigo 742, n. 21, aI. b); designa r como júri do procedimento os 

seguintes elementos: como Presidente a Senhora Vice-Presidente Eng. - Mecia Sofia Alves 

Correia Martins, como vogais efetivos, a Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª 

Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo, e o Chefe da Divisão dos Serviços Urbanos, 

Eng. 2 Carlos Alberto Azevedo Lima; como vogais suplentes o Chefe da Divisão de Estudos e 

Planeamento, Eng. 2 Rogério Margalho Pereira e o Técnico Superior Eng.2 Armindo Brandão; 

designar como gestor do contrato o Assistente Técnico, Juvenal Coutinho. ______ _ 

_ 3.5 - EMPREITADA DE "REDE VIÁRIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA - RUA DE 

CHOUSO, RUA DA CORREDOURA, RUA DA PENAS, RUA DO SEIXAL, RUA DA PORTElINHA E 

RUA DE SANJOANES (EM 1253) - FREGUESIA DE SERDEDElO" - Adjudicação e aprovação 

da Minuta do Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar todas as 

propostas constantes do Relatório Final, adjudicando a empreitada de "Rede Viária 

Municipal de Ponte de Lima - Rua de Chouso, Rua da Corredoura, Rua da Penas, Rua do 

Seixal, Rua da Portelinha e Rua de Sanjoanes (Em 1253) - Freguesia de Serdedelo", à 

empresa Narom SL, Sucursal em Portugal, pelo valor total de 449.496,25 euros 

(quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e seis euros e vinte e cinco 

cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor. Mais deliberou por unanimidade aprovar a 

minuta do contrato. __________________________ _ 

3.6 - EMPREITADA DE "REDE VIÁRIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA - MANUTENÇÃO 

DE REDE VIÁRIA DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA" - Adjudicação e aprovação da Minuta 

do Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar todas as propostas 

constantes do Relatório Final, adjudicando a empreitada de " Rede Viária Municipal de Ponte 

de Lima - Manutenção de Rede Viária do Concelho de Ponte de Lima", à empresa Sebastião 

da Rocha Barbosa, Lda., pelo valor total de 229.656,00 euros (duzentos e vinte nove mil 

seiscentos e cinquenta e se is euros), mais IVA à taxa legal em vigor. Mais deliberou por 

unanimidade aprovar a minuta do contrato. _________________ _ 

3.7 - EMPREITADA DE "CONTROLO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS AQUÁTICAS, 

NO RIO LIMA" - Aprovação do relatório final e da minuta do contrato. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar todas as propostas constantes do Relatório Final, 

adjudicando a empreitada de "Controlo de Espécies Exóticas Invasoras Aquáticas, no Rio 

Lima", à empresa Alexandre Barbosa Borges, S.A., pelo valor total de 455.799,22 eure~_ 

(quatrocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove euros e vinte e dois 
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cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor. Mais deliberou por unanimidade aprovar a 

minuta do contrato. __________________________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 4.1- PDA - PROCEDIMENTO DE DELIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE BEIRAL DO LIMA E 

SERDEDELO - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta de Procedimento de Delimitação Administrativa de Beiral do Lima e Serdedelo. 

Mais deliberou por unanimidade remeter à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal. 

_4.2 - PDA - PROCEDIMENTO DE DELIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE GONDUFE -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta de 

Procedimento de Delimitação Administrativa de Gondufe. Mais deliberou por unanimidade 

remeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 

_4.3 - FREGUESIA DE ARDEGÃO, FREIXO E MATO - Comparticipação financeira 

destinada à obra de "Construção de Parque de Estacionamento do Cemitério de Freixo". A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira até 

ao montante máximo de 141.618,23 € (cento e quarenta e um mil, seiscentos e dezoito 

euros e vinte e três cêntimos), à Freguesia de Ardegão, Freixo e Mato, destinada a 

comparticipar a obra de "Construção de Parque de Estacionamento do Cemitério de Freixo", 

a transferir para a Freguesia, conforme a execução da obra, mediante informação dos 

serviços técnicos do Município, aprovando a execução dos trabalhos. _______ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DE BÁRRIO E CE PÕES - Comparticipação financeira destinada à obra 

de "Construção de muros de suporte na Rua da Fonte e Rua dos Barreiros". A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até 

ao montante máximo de 5.253,36 € (cinco mil, duzentos e cinquenta e três euros e trinta e 

seis cêntimos), à Freguesia de Bárrio e Ce pões, destinada a comparticipar a obra de 

"Construção de muros de suporte na Rua da Fonte e Rua dos Barreiros", a transferir para a 

Freguesia, após a conclusão dos trabalhos, mediante informação dos serviços técnicos do 

Município, aprovando a execução dos trabalhos. _______________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA - "Programa de Apoio à 

Redução Tarifária - Transporte Público de Passageiros 2020" - Aprovação das Medidas e 

Minutas dos Protocolos a celebrar com os operadores de transportes. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal 
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de 2 de julho de 2020, "Programa de Apoio à Redução Tarifária - Transporte Público de 

Passageiros 2020", as medidas e as minutas dos Protocolos a celebrar com os operadores de 

transportes. ___________________________ _ 

_ 5.2 - PROPOSTA DE REDUÇÃO DO TARIFÁRIO DAS MENSALIDADES DE MARÇO A MAIO, 

NO SERViÇO DE RESERVA ANUAL DE ESPAÇO DO PARQUE DE CAMPISMO DA QUINTA DE 

PENTIEIROS DEVIDO À COVID-19 - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta do Chefe da Unidade de Recursos Naturais e Rurais, Eng. 2 

Gonçalo Rodrigues, de 22 de junho de 2020, de redução do tarifário das mensalidades de 

março a maio, no Serviço de Reserva Anual de Espaço do Parque de Campismo da Quinta de 

Pentieiros devido à covid-19. 

_5.3 - PROTOCOLO ENTRE A AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA I.P. E 

O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA, PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO ATRAVÉS 

DE CHAVE MÓVEL DIGITAL - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o protocolo entre a Agência para a Modernização Administrativa I.P. e o Município 

de Ponte de Lima, para a disponibilização de autenticação através de chave móvel digital. _ 

_ 5.4 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O MUNiCíPIO DE 

PONTE DE LIMA E A A.D.A.M. - ÁGUAS DO ALTO MINHO, S.A. - Aprovação da Minuta. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos 

Senhores Vereadores Dr. Abel Lima Baptista e Dr.~ Maria João Sousa. O Senhor Vereador Dr. 

Abel Lima Baptista ditou para a ata a seguinte declaração de voto: "Voto contra porque 

estamos a subsidiar a empresa, e não estamos a ser pagos pela empresa." _____ _ 

_ 5.5 - CONSULTA PÚBLICA DO PROJETO "LINHA DUPLA PONTE DE LIMA - FONTE FRIA, 

TROÇO PORTUGUÊS, A 400KV" - AIA 3295 - Pronúncia. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade considerando os fundamentos constantes do documento que fica anexo à 

presente ata como documento número dois e se considera como fazendo parte integrante 

da presente para todos os efeitos, considerando que face às alternativas colocadas, a opção 

2 a que corresponde o corredor preferencial é a opção adequada, sendo frontalmente 

contra a opção 1 que atravessa o Concelho de Ponte de Lima, com a salvaguarda da 

manutenção do corredor TOl em paralelo com a linha "Pedralva - Vila Fria B" até ao limite 

do Concelho. 

_ 5.6 - PLAYGROUND - Solicita autorização para reservar toda a área do recinto da 

feira para a realização de uma filmagem publicitária para a Santa Casa da Misericórdia, 

para promoção de um novo jogo de apostas que será filmado de Norte a Sul do País -
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Ratificação do despacho proferido pela Senhora Vice-Presidente a 8 de julho de 2020, de 

autorização da ocupação solicitada com isenção de taxas. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade nos t ermos e para os efeitos do disposto no número 3, do artigo 35º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pela Senhora 

Vice-Presidente da Câmara Municipal a 8 de julho de 2020, ato praticado ao abrigo do 

despacho n. º 16/2017 proferido pelo Senhor Presidente a 20 de outubro de 2017, de 

autorização da ocupação solicitada pela PLAYGROUND, com isenção de taxas no va lor total 

de 36.773,75€ (trinta e seis mil, setecentos e setenta e três euros e setenta e cinco 

cêntimos), ao abrigo da autorização genérica deliberada pela Assembleia Municipal, na 

sessão de 14 de dezembro de 2019. ____________________ _ 

_ (06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS ________________ _ 

_ 6.1- ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PONTE DE LIMA 

- Atribuição de subsídio extraordinário. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima um subsídio 

extraordinário no montante de 15.000,00€ (quinze mil euros). __________ _ 

_ (07) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57º, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata dest a 

reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. 

_ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente da Câ mara 

declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas. 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, va i ser assinada. __ _ 

o p= deilte, 

> <1;::\ 
-

A Secretária, 
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Senhor Presidente da Câmara 

Segundo informação que veio a público, designadamente no site do Município de Ponte de Lima, 

vai decorrer entre os dias 14 de julho e 14 de agosto, um conjunto de espetáculos com artistas 

das mais diversas áreas culturais, a que chamam "Ponte de Lima é uma surpresa", num 

investimento do Município de 60 OOO€. 

No passado dia 1 de junho discutimos, nesta reunião de câmara, uma proposta de apoio à 
economia local, apresentada pelos eleitos de Ponte de Lima Minha Terra - PLMT, onde 

proponhamos "Criar uma linha de apoio, no valor de 10 OOO€, destinada a apoiar as associações 

culturais do concelho a manterem atividade, nomeadamente a fazer divulgação da sua atividade 

através de plataformas online, exemplo Spotify, Apple Music, Bandcamp e o SoundCloud, 

abrindo assim também uma nova janela de oportunidade para as suas atividades", que o senhor 

presidente e vereadores do CDS-PP rejeitaram com algumas justificações na vossa declaração 

de voto. 

No caso concreto justificaram a recusa de apoiar, em 10 OOO€, os "atores" locais que trabalham 

a cultura no concelho, com a seguinte justificação "A proposta apresentada no ponto 8, relativa 

à linha de apoio destinada a associações culturais do concelho, esse apoio já está garantido, pois 

foram atribuídos subsídios no montante global de 73.000,00 € para a realização de eventos que 

sejam possíveis de concretizar perante as atuais limitações". 

Com essa justificação seria de esperar que fossem criadas condições para que os grupos 

musicais, as associações de teatro amador, os grupos folclóricos, as escolas de música viessem 

a apresentar-se ao público limiano e aos visitantes do concelho. Mas ingenuidade nossa, no final 

o que fazem é contratar um conjunto de profissionais e fazer um conjunto de espetáculos, 

gastando à cabeça 60 OOO€. 

Notamos que nesse naipe de artistas apenas lá está um artista do concelho de Ponte de Lima

o violinista limiano João Silva, não é reservado nenhum espaço para a representação de outros 

limianos. O João Silva é merecedor da nossa maior promoção, divulgação e carinho, mas tantos 

deveria ter espaço seja na música, na representação, no canto, na dança, etc. A cultura limiana 

afinal não é uma surpresa. Surpresa é a gestão do Município de Ponte de Lima 

Aqui chegados queremos perguntar: 

1- Os 60 OOO€ referidos dizem respeito a que pagamentos? 

2 - Esses 60 OOO€ já incluem licenças e direitos de autor? Se não incluem, qual o valor que será 

pago por essas licenças e direitos de autor? 

3 - Além dos pagamentos em "cash", o caché inclui também outras prestações, como por 

exemplo alimentação, dormidas, transportes, etc.? Se sim qual o custo dessas prestações em 

espécie? 

4 - Para a realização destes espetáculos que custos tem a autarquia com aluguer de som, luz, 

palcos e outros equipamentos? 

5 - Quais são os custos de divulgação com flyer's, cartazes e outros? 

6 - Quais os custos com a segurança para a realização destes espetá cu los? 



7 - Sendo a organização feita pelo Município de Ponte de Lima, quantos trabalhadores estarão 

afetos a estes espetáculos e qual o custo de horas extras ou noturnas a que (obviamente) têm 

direito? 

Senhor Presidente. 

Requeremos que nos forneça todas as informações com os respetivos valores em documento 

escrito, bem como cópia dos contratos celebrados com cada um dos artistas ou seus agentes. 

Ponte de Lima, 13 de julho de 2020. 

Os vereadores Ponte de Lima Minha Terra - PLMT 

Abel Baptista 

Maria João Sousa 
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~ MUNICÍPIO PONTE 0 ~A 
'TCltfllA ftlCA 011. flUMANIDAUlt 

PROPOSTA 

Pér.3: Câmara Municipal 

De: Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima 

Data: 02/07/2020 

Assunto: Programa de Apoio à Redução Tarifária - Transporte Publico de Passageiros 2020 

1. O Despacho n.2 1234-A/2019, de 4 de fevereiro, veio regular o Programa de Apo· - · edução Tarifária 

nos Transportes Públicos (PART) previsto no Artigo 234.2 da Lei n.2 71/2018, de 31 de dezembro - Lei do 

Orçamento do Estado para o ano de 2019. Posteriormente, 

• o Decreto-Lei n.2 1-A/2020, de 3 de janeiro, veio revogar aquele despacho e dar continuidade em 

2020 ao PART; 

• o compromisso de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) em 55 % até 2030, em 

relação com as emissões de 2005, em alinhamento com a trajetória de neutralidade adotada no 

Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.2 107 /2019, de 1 de julho; 

O setor dos t ransportes, que em Portugal é responsável por 24 % do valor total de emissões de GEE, 

deverá contribuir com uma reduçã_o de 40 % das suas emissões até 2030, o_que, designadamente, implica 

uma alteração dos padrões de mobilidade da população a favor do transporte público. 

Deste modo, o PART visa atrair passageiros para o transporte coletivo, apoiando as autoridades de 

transporte com uma verba anual, que lhes permita operar um criterioso ajustamento tarifário e da oferta, 

no quadro das competências que lhes são atribuídas pela Lei n.2 52/2015, de 9 de junho, na sua redação 

atual; 

Neste sentido o Decreto-Lei n.!! 1-A/2020, de 3 de janeiro, veio consagra r o regime jurídico subjacente ao 

PART, que permita a sua melhor articulação e execução pelas autoridades de transporte e que assegure a 

continuidade do programa, iniciado em 2019; 

Assim, este programa visa atrair passageiros para o transporte público, apoiando as Autoridades de 

Transporte com uma verba anual, que lhes permita operar um criterioso ajustamento tarifário e da 

oferta, no quadro das competências que lhes são atribuídas pe la Lei n.!! 52/2015, de 9 de Junho. 

Te! 258 900 400 • Fax 258 900 41 o • Preça da República , 4990062 Ponte de Lima • gerel@cmpontedelima.pt-wy,rw.en,.pontedelimapt 

-, 



Nos termos do n.2 3 do artigo 52 do Decreto-Lei n.2 1-A/2020, de 3 de janeiro as CIM procedem à 

repartíção das dotações pelas autoridades de transporte existentes no seu espaço territorial, tendo em 

consideração, designadamente, a oferta em lugares quilómetro associados aos serviços de transporte por 

estas geridos. 

A definição e a implementação das ações de redução tarifária são da competência das respetivas 

autoridades de transportes de CIM, nos termos da Lei n.!! 52/2015, de 9 de Junho, na sua redação atual. 

Uma parcela não inferior a 60 %, destina-se a financiar as medidas de apoio à redução tarifária previstas 

no artigo 3.!! do Decreto-Lei n.2 1-A/2020, de 3 de janeiro, devendo o valor remanescente ser aplicado no 

aumento da oferta de serviço e na extensão da rede. 

As verbas do PART destinadas a apoiar a redução tarifária não podem ser utilizadas para compensar os 

descontos existentes anteriores a 2019, atribuídos pelas autoridades de transporte ou operadores. Nos 

termos da lei n!! 52/2015, de 9 de Junho, no seu artigo 23º o instrumento para as Autoridade de 

Transportes procederem ao financiamento dos Operadores funda-se nas obrigações de serviço público 

que são estabelecidas através de ato ao regulamento do órgão executivo da autoridade de transportes, 

dispensando-se, neste último caso, a obrigação de contratos de serviço publico para este efeito. 

Propõe-se: 

A verba disponível através do PART para 2020 seja utilizada para a implementação das seguintes medidas 

que visam de uma forma global e de acordo com o art.!! 32 do DL n!! 1-A/2020) o apoio à redução tarifária 

transversalmente a todos os utentes: 

1 - Gratuitidade do transporte escolar para todos os alunos do ensino secundário passando a ser 

atribuída, entre setembro e dezembro de 2020, ou seja logo que retomada a normalidade destes 

transportes, uma comparticipação em 100 % do custo do passe a todos os alunos do ensino secundário, 

desde que os mesmos não sejam objeto de comparticipações ou bolsas, por frequência de cursos que 

sejam financiados e comparticipem este tipo de transporte, ou seja, um aumento de 50% para todos os 

alunos do ensino secundário. Esta medida implica, de acordo com a estimativa apresentada em Anexo 1, 

uma comparticipação complementar para 2020 no valor de 35 834,22 € dos quais 3 257,66 € (10%) serão 

assumidos pelo Município e 32 576,56 € (90%) comparticipados através do PART. Fica também desde já 

decidido que a ser dada continuidade à dotação do PART para 2021, esta será uma das medidas a ser 

apresentada pelo Município nos termos e procedimentos aplicáveis. 



2- Garantir um desconto de 40% na aquisição de passes sociais com origem em Ponte de Lima 

(Munidpio de onde residem e/ou habitam, ou em casos devidamente justificados, o munidpio do local de 

origem da primeira viagem do dia), independentemente do destino. Esta medida Implica uma 

comparticipação para 2020 no valor da medida de 25 000,00 € dos quais 2 272, 73 € (10%) serão 

assumidos pelo Município e 22 727,27 € (90%} comparticipados através do PART. Para a estimativa deste 

valor foi considerada a informação enviada pelos Operadores e tratada pela CIM alto Minho, 

relativamente à receita mensal obtida com a venda dos passes sociais que ronda os 12.500,00 €, 40% 

corresponderão a 5.000,00 € mensais para a implementação da medida em Ponte de Lima. 

Esta medida será ativada logo que concretizados os Protocolos com os Operadores e até ao final de 2020, 

prevendo-se a sua execução para os últimos 5 meses do ano. 

Fica também desde já decidido que, a ser dada continuidade à dotação do PART para 2021, esta será uma 

das medidas a ser apresentada pelo Município nos termos e procedimentos aplicáveis. 

3-Assumir que o custo associado às compensações decorrentes da situação epidemiológica que motivou 

a declaração do estado de emergência, nos termos do Decreto-Lei n.º 14-C/2020, de 7 de abril, será 

compensado pela Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima permitindo desta forma a 

reativação das carreiras garantido os Serviços Mínimos Essenciais, entre o período de 18/05/2020 a 

11/09/2020, no valor global da medida de 145 920,58 € dos quais 13 265,51 € (10%} serão assumidos pelo 

Município e 132 655,07 € (90%) comparticipados através do PART, conforme as linhas e valores estimados 

em Anexo 2 (admitindo~se uma margem de erro de 2%}. 

Ponte de Lima, 2 de julho de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal, 

"Ji Eng.º Victor Mendes 

Anexo 1 - Estimativa Setembro a Dezembro de 2020 - Comparticipação a 100% dos Passes dos Alunos do 
Secundário (50% adicionais) 
Anexo 2 - Estimativa da reativação das carreiras garantido os Serviços Mínimos Essenciais- maio a setembro 2020 
Anexo 3 - Cabimento Prévio da despesa do Município 
Anexo 4 - Minuta dos Protocolos a celebrar com Operadores que irão executar 3 medidas 
Anexo 5 - Minuta dos Protocolos a celebrar com Operadores que irão executar 2 medidas 



MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA 
Programa de Apoio à Redução Tarifária -Transporte Publico de Passageiros 2020 

Anexo 1-Estimativa Setembro a Dezembro de 2020 - Comparticipação a 100% dos Passes dos Alunos do Secundário (50% adicionais) 

setembro a dezembro 2020 
Arcozelo Secundária Lanheses Total (100%) Total 50% 

AV Cura 3 930,30 € 14 973,75 € 772,20 € 19 676,25 € 9838,13€ 
AVMinho 1 390,95 € 509,85 € .~='i·: 1 900,80 € 950,40 € :·, 

Courense 4 966,50 € 4 966,50€ 2 483,25 € 
EBA 8 815,95 € 8 815,95 € 4 407,98 € 
Minho Bus 23 872,80 € 23 872,80 € 11 936,40 € 
Ovnitur 1 371,15€ 1 371,15€ 685,58 € 
REDM 6 232,40 € : 6 946,60€ 3 473,30 € 
Transcunha 1 994,85 € 1 994,85€ 997,43 € 
UTS 2 123,55 € 2123,55€ 1061,78€ 

59 894,30 € 71 668,45 € 35 834,23€ 

Alunos 
Secundária 323 
Arcozelo 53 
Lanheses 5 

381 



MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA 

Programa de Apoio à Redução Tarifária -Transporte Publico de Passageiros 2020 

Anexo 2- Estimativa da reativação das carreiras garantido os Serviços Mínimos Essenciais - maio a setembro 2020 

Operador linha Início 
Dias úteís Total 

km/dl1 
maio junho julho agosto setembro dias 

Ponte de Uma · Vian~ do Castelo (por Darque) 18 de maio :o 20 23 21 9 83 :98 

AVCURA 
Ponte de L!ma - \/ian a do Castelo (p o~ La n heses} 18 de rr.aio 10 20 23 21 9 83 150 

Ponte de Lima - Arcos de va lde11ez (por Refoíos) 1Bdemaio 10 20 23 21 9 83 150 
Ponte de Lima - Arcos de Valde11ez (por Ponte da Barca) 25 ::ie :naio s 20 23 21 g 78 150 

AV MINHO Ponte de Lím;i - Paredes de Coura 
25 de maic 5 2-::: 23 o () 48 180 

01 c!c agosto o o e 21 9 30 180 
EBA Por.te de Lirna - Brag;i (pu r Corvos) 2.5 de maio 5 20 23 21 !) 78 210 
MINHO BUS Ponte de Lima - rreixc ( por Rebord ões) 26de maio 4 20 23 21 9 77 126 

REDM Ponte de Lima - llarcelos (pela Facha) 25de maio 4 20 23 21 9 77 216 

Valor/dia 

284,00€ 
250,00€ 

250.00€ 
250,00€ 
271,00€ 

271,00€ 
299,00€ 
244,00€ 
303,00( 

CM PTL TOTAL 

23571,00€ 
2·:J 750,00 € 
20750,00€ 
19 500,00 € 
13008,00€ 
8130,00( 

23 322,00€ 
18788,00€ 
23331,00€ 

10C:,C0% 23 572,00€ 
100,00% 20750,00€ 
50,00% 10 375,00€ 
42,00% 8190,00€ 
76,00% 9 886,08€ 

100,0:% 8130,00€ 
100,0:::% 23 322,00€ 
100,00% 18788,00€ 
51,00% 11898,81€ 

Acresce IVA 134 911,89 e 
8 094, 71 € :_· :: ;1~'09~;~~>'€.i. 

Valor ?ART 

Margem :le erro 

:·. :_:_:_·. ·:145;~20:s.s_ 
98,00% 

100,00% 
2,00% 

TOTAL COM IVA 

24 986,32.€ 
21995,00 € 
10997,50€ 
8681,40€ 

10479,24€ 
8617,80€ 

24721,32€: 
19915,28€ 
12 612,74€ 

143 006,60 € 



ANEXO 3 -CABIMENTO PRÉVIO DA DESPESA DO MUNICÍPIO 



- D E C L A R A Ç À O -

Declaro que "PROGRAMA DE APOIO A REDUÇÃO 
TARIFÁRIA-TRJ\.NS POR'17ES PIJBLICOS flE: PASSAGEIROS ;,; Dí'.0 11 -~O% PASS8S 
SOC:IAI:~-APROVAÇ/\.0 DAS t1rrnrnr,s E MTNTJTAS DOS PROTOCOLOS A CELEBRAR [0:,l os 
OPERADORF.S DE TRANSPOF:Tf.;S,, :em cabimento no or,,:amer:to do ono corrente na 
~eguinte rõbric~ : 

Ocgdnica - 05 DIVISÃO UE EDUCAÇÃO E CULTURA 

C'ipi ::.ulo - oz 

A(llll S IÇÂU [iE SERVIÇOS 

Artigo - 10 TRANS Po~:n:s 

Número ll 

lll ínea o 

com a dbtação global de 569,589,00 e o saldo existente nesta data ê de 
n:.101.,sJ . 

Mais dec~aro que ficou 2ativa na respectiva conta corrente a 
verba no valor de 25, OCO, 00 :VINTE 8 CT?iCO MIL EUROS), 

Pont8 de Lima, ,je ,JlJLl!O :ie '.'O? O 

Tel 258 900 400 , Fex 258 ooo 41 o . praçfl dH Republi= • 49!a1D-062 Pente de Uma, gerel@crnponLedelim&.pt..www.cm-pontedellma.pt 



IMPRBSSO . PAGHjA 

2020/07/02 1 1 
1 

lWNICÜIO DE POlm: D~ LHlh 
CONTRIBU:NTE N,'506Ell9:3 

PílAÇA [IA RE PIJ!l LI C A 
4390-062·P8NTE D; LIMA 

p R o p o s T A D E e A B I M E N r o 
2320/06/JC 370D 202-0 

~
ESCRIÇÀ◊ DA DESPESA ··· · -- · 

R.OGRA!·li\ DB P .• P◊IO À RSDUÇiio T/1:l!FÁRIHRMISP0Rrn DE ~ASSAGmos 2020"-m P.A .. $.SF.S so. CIAIS-APR◊ .. 1/AÇÃO DAS MEDIDAS 
MINUTAS D03 FROTOCOLOS li CEI,EBRA~ COM OS OPERADORES DE; TR~JlS FOR'l'lS, 

--------.---•.--~·----·-~~·--------~· - --------·· ------

CIJ\SSirICAÇÀO DA CESPESA 
HPO DZSP, ;>CTP-TRANSPORTES E COH!JNW,ÇÓES - TRM!SPORTE D8 rr::srnAL 
ORGÀll!CF. : OS DIVISÃO D;: EDIJCA('.AO E ClfLTJRA 
ECONtmi:A: 020210 
PLANO 

TRMlS POR:ES 

~----- --~----- ---~-

EXTENSO -· -

Vl~T& E CINCO MIL EUROS 

FRorcm CABIMWTADI\ E~1 2020/0~/0l 

( [ ernand 1 I 

PROCESSADO POR COMPUTADOR 

)OTAÇM [1~SPONÍVZL 

17L404, 83 
A C/\BHE!iTAR 

2.:,, Dl)0,1)0 
:;ALrJO .~?ÓS CAfEHE!í'fO 

H 6. 1(14, 63 



MUNICÍPIO 

- D E C L A R A Ç À O -

Declaro que " P RúGRJ\,MA DF, APOIO À REDTJ ÇÃO 
TARIFÁRIA-TRA:·lSPORTF,S PÚRLICOS DE PASSAGEIROS 2020" .. Sl!:RVIÇOS MINIHOS 
~SSEMCIAIS-APROVAÇÃO DAS Mlm:DAS E MINUTAS DOS PROTOCOLOS A CELEBl1AR CúM US 
OPERADORES DE 'l'RANSPORTJ?,S., tem ,~abimento no orçamento do ano •~orrenle na 
seguinte rúbrica : 

Orgànica 

Capitulü 

Grupo 

i\rtigo 

Número 

AJ..lnea 

ns 

- 02 

- 10 

DIVISÃO o~ ~DUCAÇÃO E cu1rURA 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

T RANS PORTES 

o 

o 

com a dbtação global de 569.589,00 e o salrio exislente nesta data~ de 
146.404,83 . 

Mais declaro que ficou cat_va na respectiva conta c::irrente a 
verba no valor de 145.920,58 (CENTO B QUARENTA E CINCO MIL NOVtCENTOS E 
VINTE EUROS E CINÇDENTA E OITO C8NTIMOS), 

Ponte de Lima, 1 de JULHO de 2020 

/coordenadora Técnica, 
' ,, 
. ( V ", 

-.~\"C)J _ _..1_{_\'._.i~-

Tel 258 900 400 Fax 258 900 410, Preçia de Repllbica . .4990-062 Ponte, d" um,,· gerBl<?c:m,pontedelirYlll.pt ,www.en-..pcntedellm11.pt 



MUNICÍPIO DE PONTE DE LlW\ 
CONTRIBUINTE N. 1 5068:1513 

PRAÇA DA REPUBLIC!i 
49S0-0i2-PONTE OB LIMA 

S!IRV. RlQüIS, 10GIN Dl,Tl\ t::JHERO MIO 
--· 

05 f e tT,a.~da 21120/07 /C1 3764 ?02 
p R o p o s T A D B e A B I M e N T o l 

·· DESCRIÇÃO DA DESPESA --- -------- ----- ----- ---------

"l'ROGRAM.~ DE APOIO A RWUÇÀO TARIFÁRTA-1'RAl•IS'0RTl-:S PÚílf,TC:!JS OE PAS:l/\GEIRI):: 1.ü2J '-rn.VlÇ03 l•'.LNH!OS ~SmlCIATS-~.P:\O\IAÇÃO DAS 
MED1UAS 1: tHNUrAs DOS PROTOCOLOS A CEl,EnRAR COM os OPERAtJRES D~ í'1ANSPCRTF'i. 

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 
TIPO DES P: TC"'~ r-TRM"S l'ORTES E COl·!UI/I CA.ÇÔE~, - ~RA!;SPORT;;: DE PESSOAL 

ORGÂNICA : Ú'; D IV lSÂO DS fWUCAÇÀO F. CllL T!JRA 
ECONÓHICA: 020210 'rRA)!Sl'OI\TES 
PLA/10 

L __ 
~ EXTENSO 

CEH'l'O E QIJilRENT/1 E crn:o MIL tlOVECEtl10S E '/ItJ'.l'E EUROS E C!NQIJ!:.~TA E ouo CS!íTIMUS 

?R8POSTA CABIMEKTADA EM 2020/01/Cl 

f'ernanda B;1rros { fernand<1) 

PROCESSADO P,'.1R COHPUTADCR 

:ior;,ç.~o DI~ PONÍVE!. 
lH, 4ü4,R3 

A CAPIMEW!'AR 
W. q20,58 

SALDC APl)S CAfiJHEtlTO 

164 1 í.5 

J 



- D E C L A R A Ç À O -

Declaro que "PROGRAMA DE APOIJ P. REDUÇÃO 
TARIFÁRIA-TRANSPORTES PÚ2.LICOS DE PASSAGEIROS 202~"-50% PASSES 
ESC:OLAR8S-APROVAÇÃO DAS MEDIDAS E MINll'lAS DOS ?RO'rOCOLOS A CEU:BRAR COM OS 
OPl-:RADORES DE 'l'RANSPORT!,;S,, tem c>:1bimento 110 0rçamento do ano corrente ílil 

seguinte rúLrica : 

Orq;\nica 

Capitulo 

Grupo 

Artigo 

Número 

Alinea 

- O 5 

- 01 

- 02 

- 10 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AQUISIÇÃO J& BE~S E SERVIÇOS 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

TRANSPORTES 

() 

o 

com a dotação global de 569,589,00 e o saldo existente nesta data g de 
lüí:,,416,,~2, 

Mai,~ declaro que ficou cativa na resrectiva conta corrente a 
V~Iba no valnr de 35.334,22 (TRINTA E CINCO MIL UITOCENTOS ~ TRINTA i 
OUAT RO E IJ ROS r,: VINTE -,, D:n s e Êl,:T IMOS 1 • 

P,mte de Lima 1 31) de JIJNHI) de 202 O 

r· Coordena~orél 'l'écnica, 

s{'.( _j_-l.-·j {Q..,1, 

Tel 258 000 400. F..i~ 258 soo A 10 Pre.çe da Repúblice • <1990-062 Ponte de Llma · ge,.-al@c111-p0ntedelimt'l.pl:.,www.cm-pontedellma.pt 



"••···········-------··-~--

lHPRF,SSO PAG H!P. 

~fü!HC Í PXO DE NllT~ DE LIMA 
CON~R IBUIN1'E N, • 50t 811913 

PRAÇI', DA R:O:PUBLI CA 
1990-062-PC~TE DE LI~A 

P R O P O S T A D E C A B l H E N T O 
2020/07/07 

1 C1ASSirICAçÃO DA DESPESA - ---------

; TIPO DESl': TE6-~r~nspDrtes ê C,imuníc,çd::s - Trdr:spc,rte, Es :ulcues 
ORGÀH'C.li : CS D1'.IJSÀO DE EDUCAÇÃO ~ CUL'l'URA 
ECONÓl·'.ICA: 0202 L'.l THANS~ORTES 
PLANO 2018 ,ll, 1 

Serviçoa Auxiliares ds hnBino 
:ransporteE E3colares 

r-- EXTEl!SO · -
1 'l'RrNTll E CINCO HIL OITOCE:i'tOS E TRINTJ\ E QUA~RO EUROS E VINTE E DOIS CÊNTIMOS 

LCGH/ DAfA NU/ERO A~G 
,--

0'l ferna:ida 2C 20/06/29 3688 2020 

7 Lil:TAÇÀU DISPO/ÓEL -

lll/i.416.,22 
A CA81MEM'l'AR L: 35,83!,22 

A'.1D0 APÓS CA~;l•iEf!TO 
70.So,,0'.1 

J 

l'ROPOSTi\ CABIM~W,DA EH 202)/06/30 l--··-··-,••----.. -.-.-
~r~t{IS ( f ernanda) 

_/_/] 
FROCE SSMlO POE COMPUTADOR 



ANEXO 4 - MINUTA DOS PROTOCOLOS A CELEBRAR COM OPERADORES QUE IRÃO 

EXECUTAR 3 MEDIDASj 



PROTOCOLO DE EXECUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À 

REDUÇÃO TARIFÁRIA 2020 

Í\/4unicípio de Ponte de LimJ 

e o; E rn prPSa cl P T r ,rn sportes 

ENTRE 

Município de Ponte de Lima, ,,ir 1 : o l\'lr 505 811 913,, om õelle nâ Praça dd Repcblica,. 11e~te ato 

representada por Victor tvlarue 1 l-ivcs Mendes, como Lº OutorgcJ11~e cnquzrnto AutoridJde de 

TransportPs Municipêil de Purile dt' Lirna 

e 

Empresa de Transportes XXXXXXX, (Dm u ~Jl1 

CONSIDERANDO QUE: 

i. Cl Despacho n. 0 1234-/1/2019, de 4 de fevereiro, veio r-ecular o f.'rograma de /\poio à 

Redução T;:i-1táriJ nos Tr,rnsportes Publicos (P.ARTI pr·evisto no Artigo 234.2 da Lei n.º 

71/?018, de 31 de deué'mbru - Lei do Or~drnento do [:;Lido pMa o ar10 de 2019. 

Post1::: rior111e ntc, 

iL o Decreto-Lei n,º LA/2020, de 3 de Janeir-0 1 veio I·evog:ir aquele dcsp:.icho e dar 

conti11uidade '='m )020 ao PART; 

íii. u cornprornissu de redutir a, err,iss,::ie~. de sasies curn efeito de estufa (G[E) em 5.5 % até 

203U, em rel2ç5o com as emissões de :mos. cm alinh2mento com a trajetória de 

neutral1cL,die ackit;ida nn RotPiro para a ~Jeutrc1l1dadP Cirb!'1nka )OSO, aprovado pela 

Resoluç5o do Conselho de Ministr-os n.º 107/2019, de 1 de julho; 

iv. O setor· dos tr·;:insportes, que em Por·tugJI é r·csponsávcl por- 24 % do valor total de 

emissões de GEE, d""verá contribuir com uma r,-,dução dP 40 1% das suas ernissões atP 

2030, o que, designadamente, implica uma alteração dos padrões de mobilidade da 

popul,;içâo a favor do transporte p1jblico, 

V. De~tP modn, o PART visa ati-air pa~.sagPiros pilra o tr;insportP coletivo, apoiando as 

autoridade::. de transporte corn urr.3 verba 2riual 1 que lhes permita operar urr1 criterioso 
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ajustamento tarifário e da oferta, no quodro das competências que lhes s5o atribufdas 

pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, na sua redação atual; 

vi. Neste sentido o Dern~to-Lei n.2 1-A/7020, dP '.J de jant>iro, vPio consagrar o regime 

jurídico subjacente ao PAHT, que permita a sua melhor articulação e execução pelds 

Jt:toridadcs de trcmsportc e que c1sscgure a continuidade do progr·arna, iniciado cm 2019; 

vil. Assim, este programa visa at1-air passageiros para o transporte público, <1poiando as 

Autoridc1des de Transporte com wna verba anual, que lhes permita operar um niteriosu 

Jjustamento tarifório e da ofe1·ta, no quadro das competências que lhes são atribuídas 

pela Lei n º 52/J0i S, de 9 de Junho. 

viii. Nu~ termo~ do n.º 3 do artigo ':iº do Decreto-Lei n.º 1-A/:W20, de 3 de janeiro as CIM 

procedem à repartição das dotações pelJs autoridades de transporte existentes no seu 

PSpilÇO tPrritorial, tendo f'm rnnsideração, designadamPnte, a ofNta ern iugares 

quiiómetro associados aos serviços de transporte por estas geridos 

ix. A definição e a implementaç5o das ações de (edução tarifária são da competênc'1a das 

respetivas autoridades de transportPs de CIM, nos termos da Lei n.!I .S2/7015, de 9 de 

Junho, na sua redação atual. 

X. Uma parcela não inferior a 60 %1 destiria-se a financiar as medidas de apoio à redução 

tarifária previstas no artigo 3.º do Decreto Lei n.º 1 A/2020, de 3 de .ianeiro, devendo o 

valor remanescente ser aplicado nu aumento da oferta de serviço e na extensão da rede. 

xi. As verbas do PART destinadas a apoiar a redução tarifaria não podem ser uti/1Ladas para 

compensar os descontos existentes anteriores a 2019, atribuídos pelJs autoridJdcs de 

transporte ou operadores. Nos termos da I ei riº 57/7015, rle 9 de Junho, no seu artigo 

23º o ·instrumento para as Autoridade de rransportes procederem vo finvnciamento dos 

Operadores funda-se nas obrigar,.ões de serviço pl1blico que são estabelecidas através de 

ato JO reguiamento do órgão executivo da autoridade de transpcrtes, dispensando-se, 

neste último caso, a obrigação de contratos Je sf'rviço pub!ico para este eff'ito. 

é celebrado, e reciprocamente aceite, o presente protocolo para aplicação do Proerama de Apoio 

à Rcduç5o TarifJria (PART), que estabelece os termos da parceria ora firmada entre as entidades 

~upracit?.dds, nn âmbito das suas atribuições e das c1tividade!> df'senvolv;da!>, no superior 

interesse do serviço púb:ico 1 o qGai se rcg€ pelvs seguintes cl;Jusulas: 
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CLÁUSULA PRIMEIAA 

(objeto) 

O presento Protocoill estabPlecidc Pntre 2, PntídadPs ,:1ut1J1gantes tem como objeto a articulaçdn 

para operacionalizcição do Plano de aplicação do P/\RT nos se1"Viços de transporte público 

rociovi~rio rolet,vo de pa,.s;igeí,o, que Prwolvam utentP,, q1JP residem e/ou habitam no 

Município de ~ante de Lirria. local ce oricem da wimeirJ viagern do d1J., de detenninado serviço 

de nzitu1czc1 1 municipal, interir,unicipal e/ou íntcr-1·egional 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Plano de aplicação do PART nas deslocações que envolvem o concelho de Ponte de Uma} 

O Pla1·10 de aplicação do PART n;is deslocaçôe·, P!ll SP1viço de t,·anspnrte p(1blir:o rodovi.'irio 

coletivo de passa~2iros que envolvam uk11tes que residern e/ou habita1n no Município de Ponte 

de lirna, local de migcrn da primeira do dí.:i, de dcterrnin,ldo serviço cif' natureza, 

municioal, ,ntem1unici incide no e011te1-to da aplicação do presente 

Protocolo, sobre Js 111od;:ilidades de 1·edução tarifária 3 seguir descritas .. regendo-se pelos 

seguintes termos 

i) /',poi,J à r·edução tarifá1ía transversalmente a todos os utentes, através da atribuição 

de urna comparticipação (:;rn 100 % do custo do passr aos alunos do ensino 

•3ecundár10, aumentando ern mai~, S0% o apoio Já concedido, desde que os mesmos 

não sejan', objeto d,:: cornparticipaçõcs ou bols;is, por frequrncia de cursos qt,e sejam 

financia:1dus e cornpart1cipern estt: tipo ae Lransµor te; 

ií) i\poio à reduç~o t3rifár1a transversalmente a todos os utentes, através de desconto 

de 40% na acuisíção C:e passes socic:,is com r1rigem no Munícíoio de Ponte de Uma 

1Municíp10 de onde l"esidem e/ou habitam, ou ern casos devidamente justificados, o 

munic1pio do local de origem da primeira vi;igem do díaL independentemente do 

destno; 

iii) l{ealivação das cair eiras gara 11tir ido os Ser\/iço, M 1'nimos Essenciais através do 

p 3 g::i m ento das com pensaçôes I subvenções) dcco 1·r cn tes da situação epidemiológica 

que nrnlívou :i declc1r2(;i:ío do e,tadn de erncrgêncid, nus tennos do Decreto-Lei n.º 

14-C/:2D20, de 7 de abril. 
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ClÁUSUlA TERCEIRA 

(Compensação da comparticipação em 100 % do custo do passe aos alunos do ensino secundário) 

O custo associado à aplicJç5o dos descontos será compensado ocla Autoridade de I ransportes 

Municip;,I de Ponte de Lima à Empresa dP Transportps __________ ., nos seguintes 

termos: 

i) O valor- mensa!;, pagar pf'ia Autorirlade de T:ansportPs Municipal de Ponte de Lima no 

âmbito do PAR l, terá por referência os dados reais dispon!biii2ados pela t.mp1·esa de T1·dnspor Les 

, relativos às tipologias de títulos em causa e r·efcrcntes JO mês de --------

transporte; 

ii) A comparticipação da Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima serj 

diretamente paga às entidades que operem o serv\o de tramporte até ao limile global dd medida 

de 35 834,22 €, até ao final do ano de 2020; 

Para o ano de 2021 e até ao termo do ano letivo 2020/2021, caso r,ão se veriÍlquf' a 

cont'lnuidade do apoio do PART à presente rnedidJ, o Município de Ponte de UmJ garantirá a 

realização da mesma através do orçamento municipal, nu valor global da medida de 55 854,20 € 

e Jté final de jurho de 1021; 

iv) .~ Fmpresa de Tr;rnspurtf's ------------~ arnrda, quP caso o Villor 

êos títulos ultrapasse os valores mencionados nas alíneas anteriores, as empresas ma.'ltêm o 

programa e a Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima assegura as respetivas 

difereriças; 

v) Esta med'1da eritra em v'1gor na data df' assinatura do presente Protocolo. 

ClÁUSUlA QUARTA 

{Compensação da comparticipação em 40% na aquisição de passes sociais) 

O custo associado à aplicação dos descontos serJ ccmpensodo pela Autoridade de rransportes 

Muriicípai de Ponte de Lima à Frnpresa de Transportes _________ , nos sPg1Jintes 

termos: 

O valor mensaí a pagar pela A11toridade de Transportes Municipal de Ponte de Uma no 

â:iibito do PART, terá por referência os dados reab disponibilizados pela lmpresci de Trcinsportes 

·--- __ , relativos à tipologia do título em causa e referente ao mês da prestaç5o 

dos serviços de transpor le; 
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ii. A comparticipação da Autoridade de Transportes Municipal de Ponte dr Lima ser·á 

diretamente paga àc. entidades que operem o serviço de tra nspnrte até ao limite clobal da medida 

de 25 000,00 C, ;:ité ao finéll do ano de 2020.: 

1íi A corn1121 licipaçjo da Aulorida '.:Je de fransportes rv1 uníci pai de Ponte de Lirna serei 

di1 etarncnte pa~a JS entidades que operem o serviço de tr·anspo(te até ao limite glob::;I da nlPdida 

ptevd3 r~o PART (1,:, 2S 000,00 f: 

iv A l:.mpresJ de TrJnsportcs _ _, .;corda, que ca~.o o 

'Jillrn dns títulos ultra passe néJ gl<Jb;:ilidades os valorc"s :-nenuonados nas alíneas antericres, as 

empr·esas n1antém o prog1·arna e a Autorídadc de Tranrnortcs Municip3I de Ponte de Uma 

assegu r;i ,as r espPtivas d1 ferença'> cipPnas, n,:i que~ presente m':'dida diz respeito, até final do 3 nu 

de 202ú; 

v. f=st2 medida éllll a Pm vigcr na dei ta cJ,c, assir1atura do present!::' ProtocoliJ. 

CLÁUSULA QUINTA 

{Operacionalização e divulgação dos descontos do PART) 

i .. As partes comprcrnetem-se a col2bu1ar na boa opPrc1cior,alizcif;âo e divulgação do plano de 

apl:caç:'.lo do ;;1\R.T, devendo a 2pl;cação dos descontos previstos na Cbusulas 3'ª e 4.ª ser 

divulgada c11T10 carnp.3,,l-:a prornor::1onal asso,-:iada ao PART; 

1LO acess8 ao PARI, por p;rte dos utentes, no âmbito das medidas estipulacfas nas cláusulas 3) e 

4. ª opera-se no momPnto em que são ern itídos os resp;otívos passp·, por pa 1-tP da OpPrc1dora. 

iii.O Operador envia à t•.utoridaóc'. de Transportes Municipal de Ponte de Litna, un1J listagem ern 

formato. :<Is relativa aos títulos a compartir:ipar de fmn,a a que seja pfw,ivel 2 /1.utoridadP de 

Tramportes 1v1urncipal de Ponte cie Lima e1nitír 3 r espetiv2 8,equísiç:'.lo l::üerna da lJespesa, 

devendo essa mesn"\a informação conter: 

a) Para os passes escolares dos alur1os do ensino secundário: pelo menos, o mês de 

referência, indic1ção nominativa do aluno, o n.g do tit:.ilo, tipo de assinatura, origem, 

destino, valor d,, tarifa; 

b) P;:ir;J os pJsses soci;:iis: pelo menos1 o mês de referência, o n.g do título, tipo de 

assinatc1·a, origem, dPstino, esr;, Ião qui loméLrico, valer da t;,ri í a, valor dd la rifa com 

desconto e percentagem de desconto. 
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iv./\ operadora de transpoite acorda co!Jborar com a Autoridade de lransportes Municipal de 

Ponte de Lima, compronwtrndo-sc a 0nviar rnf'nsal os seguir1tcs rlemenlm: 

ci) Vendé!s e rf'ce1La total, por tipc de título de transporte disponibilizado ac cJbrir,o do 

PAP.T; 

b) Outros elementos 11ecessJrius que vcnhcirn a ser requeridos pelo IJVT e/ou ~undo 

Ambicnt;il. 

v.A Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de I ima, transferirá os mor1tcJntes constantes 

da fatura emitida, nzi sequência do ponto antC'rior; 

vi.A Prnissão da fat;na referida no número ar·,teriur só poderá ac..ontecer apÓó. c1 receção por pc1rte 

da Empresa de Transportes da respetiva rf'quisiç:'ío Extf'rna d2 OC'spt'sa emitici;i pda 

Autoridade de Transportes Munkipal de Ponte de 1.·1ma, 

vii.O pagamento iJ EmpresJ de TrJnsportcs __ _ da compensação pelos 

de~contos cilribuídos no âmbito do PArff, desde quP verif1cadâs as alínecis arltNiorPs, será 

efetuado pel;:i 1\utoridade de rransportes MunicioJI de Ponte de L·ma, no prilzo de 30 di2s, 

após J data ria latur;i, êltravés de trêlnsferência bancánd, para a conta e dados que a Ernprf'sa 

de Tr2nsporles ____________ indicar à Autoridade de ·r:msportes Mu111cipal 

df' Ponte de Um;i; 

viii.Os custos físicos e tecnolótiicos d;:i oµeracionJlizJçãu do 1-'/\I{ 1, em particular os relc1tivos às 

atualizações tcr.nológiG:is parêl acomodêlr novas tar-ifa~, são da inteira re~ponsêlhilidade do 

Operctdor; 

ix.C presente protocolo poderá ser revisto no tinJI de cada trimestrr caso se verif'qu2 um Jumcepto 

de procura superior ao ·,nicia:mente prPvisto; 

x.O fecho de cont:is relativo JO último trimestre do ;:ino, será cfotuado nJ últitm quinzena do mts 

de d01embru, dewndo a ir1formação ser rPmetida :i Autoridade de Transportes Municipal dE:' 

1-'onte de L1mJ, até ao diJ l'.:i de dezembro, sob penJ de JS respetivJs compens;:içõcs cm f;:iltJ 

não sf'rr'm executada~. 

CLÁUSULA SEXTA 

(Reativação das carreiras garantido os Serviços Mínimos Essenciais) 
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O custo associado às compensaçôcs decorrentes da situaç5o epidemiológico que motivou z.i 

decla1-ação do estado de emergência, '1os lennos do Decreto-Lei n .. (l H-C/2020, de 7 de abril será 

cornpcnsJdo pcíJ AutoridJdc de Transpor-tcs Municipal de Ponte de Lima ,'J Empres;:i de 

.. nos seguintf's len10·,: 

i. O valor a paga, pela Autoridade de Transportr~s Munic:pal de Ponte de Lima no 5rnbito das 

cmnpensa,;éies decorrentes dd •;i:ua<)io epiderr,í:},ógica .. tPrá u_1;no r e' er?ncij u montclf~ te 

solicitado pela l:::Y1presa de Tr-arr;portes ____ _ __ , o qual permitirá 

à Autor i d adF de Transportes ív1ur11 ci p;i I d-':':' Ponte de Lima e mít ir a r P, petiva P.eq u ísiç;'ío 

Externa dJ Despes:>; 

iL A rt'ceíta rh1s lính,~s a1_ivi1das '.>ef,3 dedu,:ida riu valcH dc1 comperisaç,fo 3 pagar ~'i Fmpr·esa de 

TrJnsportes ___________ _ 

iií.O pc1g2n1f'r,Lu .'i Frrpre,.a de Transportes 

pelJ 3ti 1/Jç:'ío dos serviços ff11ni:nos no âmbito do ~1fa,P.T e ser~á efetuado pela ,i'\utoridade de 

Tran,p,.xtes Municipal de P,wte de Lima, no prazo de 30 dias, apos a data da fatura, através 

de trarsferêncizi bancár•ia, para a conta e dados que a Empresa de I ramportes 

________ ;ndicar à Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima .. : 

:v./\ emissão da fatura referida r-,o númem ante~ior só poderá ser realizada após a rl::'ceção por parte 

da Emp1esa de Transportes da respetiva Requisiç;'ío E,:terna da Despesa emitida pela 

.. l'\utoridade de T ransp::irtes i,1 u r1ícipal de Ponte de Lima; 

v../'1- comparticipação da Autorid;ir;e de Transportes tvlunici pai de Ponte de Lima ser2 diretamente 

paga :~s entid2des Qclt' úf~erem o serví~u (l,c. transomte púb:íco c1Lé ao limite globc11 da rnl::'dida 

de 141 742,24 €.., até 11 de setembro de 2020; 

vi. O período â cor1side1ar pc1ra o presente deito, comprovado p-"la t'nt·ada ern funci,_1r1c1mento da~ 

cancirJ5 no cor·tcxto de serviços rn'nirnos essenciais .. dever-à ser indic;:ido pelo Clperador e 

1.1alidado pela .Autoridade de TranspürtPs fv1 uni,-ipâ I dP PuntP de Lima, devendo ec.ta 1-

comprecndido entre data de inicio do estado de emergência e dia 11 de setembro de 2020, 

podendo a data de rnndusão ser objeto de alteração, no caso de não ser retomada a 

normalidade do funcionamento do transporte público de passageiros por força da 

implementação dP novas medidas que venham a ser indicadas pelo Governo; 

vii. O valor a pago pela Autoridade de lramportes Municipal de Ponte de Lirnd no .:irnbito dds 

presentes compensações fica sujeito a validaç5o pela AutoridJde dJ Mobilidélde e dos 

1 ra ns portes; em caso de se cu r1 stata r a so brecam pen saçã o ou sob I e posição de a paios e 

compensações ou a desproporcionalid:::dc face à oferta de serviços de tronsportes 
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disponibilizêtdos, é dcterminad2, até ao final de 2020, a devoluç5o por parte dJ t.mpesJ de 

l r.-rnsourtf's __________ de rnontrtntes ou o ;icei-to de contas Pm pagamPntos 

subsequentes J Autoridodc de Transportes Mun!cipJI de Ponte de Lima. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

(vigência) 

i.O presente Protocolo entra ern v1eor na data da sua assinatura, prnduzindo efeitos retroativo:, 

quando ,ip!icâvel P permanece dur;inte a vigf'ncia do Prograrna de Apoio J Rcduç5o TarifjriJ 

até 31 de dezembro de 2020, com aplicação no corcelho; 

ii.O Protocoio poderá sf'1· revisto, no caso de se altPrarem as condições de apliCiição do PART ou do 

Plano de clp!icação do PAfH na Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima, 

nomeadamente oara rev'1são dos níveis de desconto e respetiva abrangênciJ, podendo ciinda 

ser alargado a outras ações e medida.', caso as entidades outorgantes assim o entPndarn; 

iii.O Protocolo pode ser denunciado a qualquer momento por qualquer uma das Partes, desde que 

comunicado por e~cr-ilo, ~ outra Parte, com uma anteced€lnc1a r.1írnrna de 60 dias seguidos; 

iv.O Protocolo poderó ser modificado, no wdo ou cm parte, por comum acordo entre as Partes. 

CLAUSULA OITAVA 

(Incumprimentos) 

Em caso de incumprimento do presente prowcolo as partes obrigam-se a devolver à Autoridade 

dP TransportPS Munir:ipal de Ponte de Uma todos os montantes recebidos nc Jmbito do 

programa em referênc1d 1 no praw de 30 dids após a verificar,:do do incumµrirnenlo. 

O p,Psente Protocolo de Cooperação foi feito em dois (ou mais) exemplares, que v5o ser 

assinados pelos representantes dâs ?arte~, destinando-se um exemplar d cada umd dPias, 

Ponte de Lima,__ de _, de 2020 
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(Primeiro Outorgante) (Segundo Outorgante) 

?ela Autoridade d2 fransportes PPI a E rn prPc,;i de l r;insprn tes XXX XXX 

(Victor M.;nuel .6.lvcs tv·lendes) 
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ANEXO 5 - MINUTA DOS PROTOCOLOS A CELEBRAR COM OPERADORES QUE IRÃO 

EXECUTAR 2 MEDIDAS 



PROTOCOLO DE EXECUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À 

REDUÇÃO TARIFÁRIA 2020 

entre o 

Mu11ícípio de F'onte de Lirnêl 

e a E rn p,·esa de T ra ns po r·tcs __ _ 

ENTRE 

Município de Ponte de Lima.corno I\JIF 506 311 913., com sede na PrJÇa da P.epublic, neste ato 

·eprese,1tada por Victor 1\1;,iriui::'I Alves ivlendes_ 1:or,1c, : _CJ (Julorgar1Li:: enquanto Autoridade de 

Transportes Municipal de Ponte ele LirnJ 

e 

Empresa de Transportes XXXXXXX, com o NIF , cem sede na 

, neste nto representado por 

CONSIDERANDO QUE: 

L O Despacho n.º 1234-A/2019, de 4 de feven::irc,, w,io regular o Programa de Apoio à 

'~:edução Tdrifái 'ª nos Transportes p,jblrcos (P,l'\1~ n previsto no Artigo 23'1.º da Lei rr. 0 

71/2018, de 31 de dczernbro Lei do Orç.Jrnento do Estado para o ano de 2019. 

Poste1·iurrnente, 

ii. o Denetu-lei 11.Q 1-A/2020, de 3 Je Janeiro, veiu revog;,ir aqL,ele despacho e dar 

continuicJJdc cm 2020 :JO PART; 

lii. o co~·1pro1,ié>S0 de reduzir as crn"issõcs de gases com efeito de estufo {(:iEE) em 55 % até 

203fl, ern relação curn ils ernic,sê,es dP 200S., 1:::n1 ;~linhamento r:nrn a tréljetória de 

neut1JlidJdc JdotJdc1 no Roteiro pJrJ a Neutralidade Cor·bónicJ 2050, aprovc1do pelo 

Resol1J1;·ão do Co:1selt'c dP 11/li:-mti os n.º l07/í019, dP l de j Jlhu; 

iv. O SPtur dos tr;:ir-,,prx ti=;,_, que Pm Portugal é re,ponscivél por 24 % do valor lot;il de 

emissôes de GEt., deverá contribuir com uma redução de 40 % das suas emissões até 

2030-' o qur, design;idan1Pnte, :rnplica 1Jrna aJeração dos p;icrões de rnobi11dadc da 

população a favor do transporte público. 

V. Deste rnodo, o PAR.T visa atrair passageirns para o t1ansporte coletivo, apoiando as 

autoridades de transpo,·te com urna verba anual, cue lhes permita operar um criterioso 
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ajustamento taritário P da ofnta, no quadro das competências que lhes s:ío atribuídas 

pela Lt>i n.{l S2/2015, de 9 de Junho, na sua redação atual; 

vi. Neste sentidc o Decreto-Lei n ° 1-/\/2020, de 3 de ;aneiro, veio consagrar o regime 

jurídico subjacente ao PART, que permita a sua melhor articulação e execução pelas 

autorirl;;des de transporte e que assegure a continuid2de do prngrarna, iniciado em 2019; 

vii. Ac.sirn 1 este programa visc1 atrair passageiros parc1 o transporte público, c1poiando as 

Autoridades de Transporte com uma verbc1 anual, que lhes pen:1ita operar urri cr'Iter'1oso 

ajustamPnto t&ifáno e da oferta, nu quadrn das competências que lhes são atribuídas 

pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho. 

viii. Nos termos do n.º 3 do artigo SQ do Decreto Lei n,Q 1 A/2020, de 3 de janeiro as CIM 

procf'dem à rPpartição das dolaÇÕf'S pelas autoridades de transporte existentes no seIi 

espaço territorial, tendo em considerJção, designadJmente, J ofertJ em !ugJres 

quilómetro associados aos serviços de transporte por estas geridos 

IX. A definição e a implementação d;is ações de reduç~o tarifária são da competência das 

respetivas auwridades de transportes de CIM, nos termos da Lei n.º 52/201'.i, de 9 de 

Junho, na sua r·edação atuai. 

X. Uma parcela não inferior a 60 %, destina-se a financiar as medidas de apoio à redução 

tarifária previstas no artigo 3. 0 do Decreto-Lei n.~ 1-A/2020, de 3 de janeiro, devendo o 

valor remJnescentc ser Jplicado no aumento da oferta de serviço e na extensão da rede, 

xi. As verbas do PART destinadas a Jpoiar a redução tarifária não podem ser utilizadas para 

compensar os descor1tos ex·1stentes anterlores a /019, atribuídos pelas autoridc1des de 

tr,:msporte ou opei-Jdores. Nos termos da Lei nº 52/2015, de 9 de Junho, no seu artigo 

23º o instrumento para as Auloridadp de Transportf'~ procedNem ao financiamento dos 

Operadores funda-se nJs obrigJções de serviço púbiico que são estcJbelecidJs atrJvés de 

ato ao regulamento do órgão executivo da <1t:tondadf' de transportes, dispensando-sf', 

neste último caso, a obrigação de contratos de serviço publico parJ este efeito. 

é celebrado, e reciprocamente aceite, o presente protocolo para aplicação do Programa de Apoio 

à Redução 'õrifána (PART), que estabelece us termos da parceria ora firmada entre as eritidaCes 

supracitadus, no 5mbito das suJs utribuições e das atividades desenvolvidas, no superior 

in\Presse do serviço pl1blico, o qual se rege pelas sf'gu;ntes cláusulas· 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

(objeto) 

O pr·esente Protocolo estabelecido entre c1s entidcidcs outorgci ntcs tem corno objeto a articulação 

para opP-"aciomliz.3çdo du PL=mu df> ap:icação do P.4RT nos serviços de -:ranspor,e p~blico 

rodoviáf'io coletivo de passcigeiros que envolvJrn ute:1,cs, que residem e/ou habitam no 

Município df> P1x1tf> ele! irna, local de ori['.ern da primeira viagem do dia, de dett:'rrninddo serviço 

de natureza, rnunicipal, in,errnu,,icípal e/oL, inter-rcg:,cnaL 

CLÁUSULAS EGU N DA 

{Plano de aplicação do PART nas deslocações que envolvem o concelho de Ponte de Lima) 

O Plano de aplicação do P/1.RT nas dcslocaçêies cm serviço de Uzinspo1·te público rodoviário 

co!f>tivo de passageiros que envolvam utentes quP residPrn e/ou habitam no tvlunicípio de Ponte 

de Lima, local de origem d3 primeira viagem do dia, de determinado serviço de natureza, 

municipal, interrnunicipal e/ou inter-regional incide, no contexto da anlicação do presente 

Protocolo, sobre as modalidades de redução tarifária a seguir descritas, regendo-se pelos 

seguintes termos: 

i) Apoio ~ reduç::ío La ri Li ria tr,insvPrsalmen Le a todos os utentes, através da atribuição 

de uma comparticipação cm 100 % do custo do pcisse Jos alunos do ensino 

secundário, aumentando em mais 50% o apoio jó concedido, desde que os mesmos 

não sejam objeto de com participações ou bolsas, por frequência de cursos que sejam 

fino nc ia dos e com pa rtici pc m este tipo de transporte; 

ii) Apoio o. redução tarifária transversa lmentc a todos os utentes, através de desconto 

de /40% na aquisição de passes sociais com origem no Município de Ponte de Lima 

(Município de onde rcsídem e/ou habitam, ou cm casos devidJmcnte justificados, o 

município do local de origem da primeira viagem do dia), independentemente do 

destíno. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Compensação da compartlcipação em 100 % do custo do passe aos alunos do ensino secundária) 

O custo assoei a do à a pi icaçá o dos de sc1wtos se. rá corri, pensa do pe. ln Autoridade. de Transportes 

Municipal de Ponte de Lima à lmpresa de Transportes __________ ., nos seguintes 

termos: 
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i) O valor mensal a oagar pela Autoridade de Transportes Municipal df' Pontf' de Uma no 

ârcbito do Pl\lü, terá por r·eferéncia os dados r·eais dispcnibil1zados pe!a Empresa de r~ansportes 

___ , relativos às tipologias de títulos em cfüsa e referentes ao mês de 

trar1sporte; 

ii) A comparticipação da Autoridade de Tra.1spmtes Municipal de rontP de I ima será 

diretamente paga às entidades que operem o serviço de transporte até ao limite global da medidd 

prevista no PART de 35 834,22 €, até Jo final do ano de 2020; 

iii) rara o ano de 7021 e até ao terr>10 do ano letivo 2020/2021, caso não se verifique a 

continuidade do apoio do PART J presente medida, o Município de Ponte de LimJ garantirá a 

reali1açdo da rnPSnld através do 0rçamen~o rnun·1cip2I, rm valor global da medida de 55 854,20€ 

e até final de junho de 2021; 

,V A Empres;:i de Tr;:insportes _______ , acorda, quf' caso o 

valor dos títulos ultropasse os valores mencionodos nas cJlíneas Jnteriorcs, as emprescJs mantêm 

o programa f' a Autoridadf' de :rans.□ortes Municipal de Pontf' de lima as~egura a5 respf'tivas 

diferenças. 

V Esta medida Pntra Pm vigor na data de assinatur·a do prPsente Protocolo. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Compensação da comparticipação em 40% na aquisição de passes sociais} 

O custo associado à aplicaç5o dos descontos serJ compensado pela Autoridade de Transportes 

Mur,ícipal de Ponte de Limil à Empresa dP Transportes _________ , nos sf'guintes 

termos· 

i. O valor mensal a pagar pela Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Uma no 

âmbito du P/\1~ 1·, terá por referência os dados reais disponib:lizados pela l:rnpresa de lransportes 

_ , relativos à tipologia do título Cr:-' nusa e referente ao mês da prestação 

dos serviços de transporte; 

ii. /\ comparticipaç:'30 dJ .~utoridade de Transportes Mu11icipal de Ponte Ce Lima será 

diretamente paga às Pntidades q;1e operem o serviço de transporte até ao limite global da medidc1 

de 2S U00,00 €, até ao final do ano de 2020; 
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iii. 1\ comparticipação da Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Límv sei-á 

di ret;imente oaga às entidades que open"m o se1viço de transporte atf' ao lírnitf' glob.11 da mpifaJa 

wevista no P/1.Hl de 2'.J Uú0,00 t: 

lv /', Ernp:-esa dP Tt-anspones ---------------~' acorda, que r,,so o 

valor· dos títulos uitr;:i passe na globalidades os valores n1encionados nas alíneas ;:interiores, as 

empresas rn,:,.ntêrn o prYigr.3 rna e a A1Jtor•idade de Transportes Í\•1uni:::ioal de Ponte de I i rT:a 

asseeura as respetivaé, difere0ças apenas, no que a presente medida diz respeito, até fí nai cio ano 

de 2020; 

v. Est_a medida entra em v1em na data de assincJtu·a do presente Protocoio. 

CLÁUSULA QUINTA 

{Operacionalização e divulgação dos descontos do PART) 

í.As partes corr1prometem-se a colabmar na boa operacionaliz;3ç20 e divuleação do plano de 

aplic3ç5o do PART, devendo a aplicação dos descontos previstos na Cláusulas 3~ e 4.~ ser 

divulgdd3 carne campanha prnmucional associadcJ ao PA1n; 

iLO acesso ao F'ART, po~ parte dos ~itcntes, no âmbito dJs 'llcdida:; estipuladas nas cláusulJ:; 3.ª e 

4.ª opeIa-se rm momento ern que :,ão emitidos os r-espetivo:, passes por parte da Operadora. 

iiiJ) Ope,ador envia ;'.; Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lir,iJ, uma listagem cm 

formato. xls relativa ao•; titulo~ a ccmpdllícipa:, de formcJ cJ que sejc1 possível .=i Autoridade de 

Transportes M unicipa; de Ponte de Un,J er,,itir J r,~spctiv.J Requisição Extema da DespcsJ, 

devendo ess2 mesma infonnaçãn conter: 

a) PcJrJ os passes escolares dos a!unos do ensino secundário. pelo trienos, o rnês de 

reff>rência, \nrlíca,;do nomin;:itiva do .~luno, o n.<:> dél ti'tuk:i, tipo df' assinatur,;i, rn 1g,c"rn, 

destino, valor da tJrifJ; 

b) Para os passPs sociais: peio menos, o 1rês de referência, o n_Q do título, tipo df' 

assinaturJ, origem, destino, escalão quilométrico, valor da tarifa, valor da ta~ifa com 

desconto e percentagem de desconto. 

iv.A operadora de transporte acorda colaborar com a Autoridade de Transportes Municipal de 

Ponte de Lima, comprometendo-se a cnvi;:ir mensa! os seguintes elementos: 

a) Vendas e receila total, por tipc df' título de transporte disponibiliLado ao abrigo do 

PART; 
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b) Outros elementos nf'cessJr'1m que vcnhiln7 J ser requeridos pelo IMT e/ou Fundo 

Ambiental. 

v.A /\Jtoridade de Transportes Mu111cipJI de Ponte de Lirm, transferirJ os montantes constantes 

da fatura emitida, na ~Pquênc1a do ponto an1Prior; 

vi. A cmiss5o da fJtUr;J referidJ no nlimem ante••ior só poderJ Jcontecer a pós J receção por 

partf' da ErnprPsa de Transporte~ da respetiva requ;siçdo lxtf'rrla da DPc;pesa Prnitida pela 

Autoridade de I ransportes Municipal de Ponte de Uma, 

vi1.0 pctgamento il Fmpr<2s2 de Transportes_ ____ __dd compe'.1saçdo pr,ics descontos 

atribuídos no Jrnb1to do P/\K 1, desde que verificadas as alíneas c1nteriores. ser;í efetuado pela 

Autor1dad0 de Tr,rnsporles Municipal dP Ponte de Lima, no p1<1rn de 30 diils, após a datil da 

fatura, a :.ravés de trar1sferência bancória, par a ;:i conta e dJdos que a [rnpresa de Transpor les 

___ ·1ndic:ir à Autorid.ade d<' Tr;:in.sportcs Murnc'1p;:il de Ponte dr' 

Lima; 

viii.Os custos físicos e t('cnológicm dJ opnacion;:il'lz,1ç2o do PAR7 , cm p;irfo:ular os rclat'1vos Js 

atuali1c1ções lecnoltíeicas pc1ra acomodar novc1~ tarifas, sdo da inteira responsabilidade rio 

OperJdor; 

ix,Cl prt"sf'nte protocolo podPrá ser revisto no fin,-il r1e cada trimf'stre caso Sf' verifique um aumento 

de procurc1 superior ao iniciJlmente previsto; 

x.O fecho de contas rf'lativo ao último trimestre do ano, será f'TPtuado nc1 última qwn1ena do mês 

de dezembro, devendo J intorm;:iç5o ser remetida à 1\utoridadc de I rJnsportes Municip;:il de 

Ponte de I ima, até ;:io di;:i 1.5 de dc1embro, sob pena dt' ,:is respetivc1s compensc1çfi0s em fcllt;i 

rido serem execut;:idas. 

CLÁUSULA SEXTA 

(vigência) 

i.O rreser1te Protocolo entra em vi cor na data d<1 sud ôsinatur a e permanece durante a vigência 

do 0 rograma de Apoio à Redução ,-aritári;:i Jté 31 de dezembro de 2020, com aplicaç5o ro 

cor1ce/ho; 

ii.O Protocolo podcrJ ser revisto, no c;:iso de se alter;:ircm as condições de ;:iplic;:i(,.do do JJAIH ou do 

Plano de aplicaç<lo do PART i~a AutondcJdc de Trélíl~po1tes Municipal de Ponte de Um;i, 
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norrie.:irJ,irnPn\P par.=i rev1,Jo elo, r1íveis de desconto e 11c'spetívd c1Lirangêncía, podendo dinda 

se1· alarc:Jdo 3 outras açõe~- e rncd1d,Js caso Js c:ntídadcs outor[.;Jntes assim o cntend;im; 

í1LO rrotncn:o p.-!dP ser df'nu1H i.~d,1 a qualquer rnnrnt'nto por qL;ilquer urna das P2rte<.,, dt'õde q~1e 

cornunlc3do por escrito, J outrJ Parte., com umJ antccedénciJ mínirn:i de 60 dias '.;cguidos; 

ivD Protn.-Dlo pc,de:á SPI modí(ir.=idu. 110 todo ou Prn parle, por cornurn acurdo entre a, Parte,. 

CLAUSULA SÉTIMA 

( 1 ncum prl mentas) 

Em c;iso de incumprinwnto do pr·e,,entP prolornlii as partes obrlgarn-sfc' d devo!vn à Autoridade 

de Trdnspurtes !v1unic1pal de Ponte de Lima todos os rnontJntes r·eceb1dos no 5mbito do 

orograrna e: 11 1·etcrénci2, no prazo dP :l.0 di;is após ii ve,·ificação cJD incurnprirr.ento. 

O presente Protornlo de Cooperação foi feito em dois (ou mais) exemplares, que vão ser 

Ponte de Lin-1a, de ___ 1 de 2020 

( ~'rl 1r1e i I o Ou torga nte) 

Pela Autoridace de Transportes 

tvlur1icipal de \-'orite de Lirria 

(Victor· M;:inucl .Alves Mendes) 

destinilndO-SP um cxPmplar a cacla urna dPlas. 

(Segundo Outorgante) 

i"'ela Emprc::;a df' lrdnsporte;; XXXXXX 
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MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Programa de Apoio à Redução Tarifária – Transporte Publico de Passageiros 2020

Anexo 2 – Estimativa da reativação das carreiras garantido os Serviços Mínimos Essenciais – maio a setembro 2020 

maio junho julho agosto setembro

Ponte de Lima - Viana do Castelo (por Darque) 18 de maio 10 20 23 21 9 83 198 284,00 €   23 572,00 €     100,00% 23 572,00 €         24 986,32 €           

Ponte de Lima - Viana do Castelo (por Lanheses) 18 de maio 10 20 23 21 9 83 150 250,00 €   20 750,00 €     100,00% 20 750,00 €         21 995,00 €           

Ponte de Lima - Arcos de Valdevez (por Refoios) 18 de maio 10 20 23 21 9 83 150 250,00 €   20 750,00 €     50,00% 10 375,00 €         10 997,50 €           

Ponte de Lima - Arcos de Valdevez (por Ponte da Barca) 25 de maio 5 20 23 21 9 78 150 250,00 €   19 500,00 €     42,20% 8 229,00 €           8 722,74 €             

25 de maio 5 20 23 0 0 48 180 271,00 €   13 008,00 €     76,30% 9 925,10 €           10 520,61 €           

01 de agosto 0 0 0 21 9 30 180 271,00 €   8 130,00 €       100,00% 8 130,00 €           8 617,80 €             

EBA Ponte de Lima - Braga  (por Corvos) 25 de maio 5 20 23 21 9 78 210 299,00 €   23 322,00 €     100,00% 23 322,00 €         24 721,32 €           

MINHO BUS Ponte de Lima - Freixo (por Rebordões) 26 de maio 4 20 23 21 9 77 126 244,00 €   18 788,00 €     100,00% 18 788,00 €         19 915,28 €           

REDM Ponte de Lima - Barcelos (pela Facha) 26 de maio 4 20 23 21 9 77 216 303,00 €   23 331,00 €     51,00% 11 898,81 €         12 612,74 €           

Acresce IVA 134 989,91 €      143 089,31 €        

* O valor em causa corresponde a 6 horários por dia. 8 099,39 €             143 089,31 €   

Valor PART 145 920,58

98,06%

100,00%

Margem de erro 2%

TOTAL COM IVACM PTL

AV MINHO Ponte de Lima - Paredes de Coura

TOTAL

AV CURA

Início
Total 

dias
Operador Linha

Dias úteis
km/dia Valor/dia *
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PROTOCOLO DE EXECUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À 

REDUÇÃO TARIFÁRIA 2020 

entre o 

Município de Ponte de Lima 

e a Empresa de Transportes________________ 

ENTRE 

Município de Ponte de Lima, com o NIF 506 811 913, com sede na Praça da Republica, neste ato 

representada por Victor Manuel Alves Mendes, como 1.º Outorgante enquanto Autoridade de 

Transportes Municipal de Ponte de Lima 

e 

Empresa de Transportes XXXXXXX, com o NIF _______________________, com sede na 

________________________________, neste ato representado por ____________________, 

Gerente, como 2.º Outorgante; 

CONSIDERANDO QUE: 

i. O Despacho n.º 1234-A/2019, de 4 de fevereiro, veio regular o Programa de Apoio à 

Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART) previsto no Artigo 234.º da Lei n.º 

71/2018, de 31 de dezembro - Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2019. 

Posteriormente,  

ii. o Decreto-Lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro, veio revogar aquele despacho e dar 

continuidade em 2020 ao PART; 

iii. o compromisso de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) em 55 % até 

2030, em relação com as emissões de 2005, em alinhamento com a trajetória de 

neutralidade adotada no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho; 

iv. O setor dos transportes, que em Portugal é responsável por 24 % do valor total de 

emissões de GEE, deverá contribuir com uma redução de 40 % das suas emissões até 

2030, o que, designadamente, implica uma alteração dos padrões de mobilidade da 

população a favor do transporte público. 

v. Deste modo, o PART visa atrair passageiros para o transporte coletivo, apoiando as 

autoridades de transporte com uma verba anual, que lhes permita operar um criterioso 
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ajustamento tarifário e da oferta, no quadro das competências que lhes são atribuídas 

pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, na sua redação atual; 

vi. Neste sentido o Decreto-Lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro, veio consagrar o regime 

jurídico subjacente ao PART, que permita a sua melhor articulação e execução pelas 

autoridades de transporte e que assegure a continuidade do programa, iniciado em 2019; 

vii. Assim, este programa visa atrair passageiros para o transporte público, apoiando as 

Autoridades de Transporte com uma verba anual, que lhes permita operar um criterioso 

ajustamento tarifário e da oferta, no quadro das competências que lhes são atribuídas 

pela Lei n.º 52/2015, de 9 de Junho. 

viii. Nos termos do n.º 3 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro as CIM 

procedem à repartição das dotações pelas autoridades de transporte existentes no seu 

espaço territorial, tendo em consideração, designadamente, a oferta em lugares 

quilómetro associados aos serviços de transporte por estas geridos  

ix. A definição e a implementação das ações de redução tarifária são da competência das 

respetivas autoridades de transportes de CIM, nos termos da Lei n.º 52/2015, de 9 de 

Junho, na sua redação atual. 

x. Uma parcela não inferior a 60 %, destina-se a financiar as medidas de apoio à redução 

tarifária previstas no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro, devendo o 

valor remanescente ser aplicado no aumento da oferta de serviço e na extensão da rede. 

xi. As verbas do PART destinadas a apoiar a redução tarifária não podem ser utilizadas para 

compensar os descontos existentes anteriores a 2019, atribuídos pelas autoridades de 

transporte ou operadores. Nos termos da Lei nº 52/2015, de 9 de Junho, no seu artigo 

23º o instrumento para as Autoridade de Transportes procederem ao financiamento dos 

Operadores funda-se nas obrigações de serviço público que são estabelecidas através de 

ato ao regulamento do órgão executivo da autoridade de transportes, dispensando-se, 

neste último caso, a obrigação de contratos de serviço publico para este efeito. 

é celebrado, e reciprocamente aceite, o presente protocolo para aplicação do Programa de Apoio 

à Redução Tarifária (PART), que estabelece os termos da parceria ora firmada entre as entidades 

supracitadas, no âmbito das suas atribuições e das atividades desenvolvidas, no superior 

interesse do serviço público, o qual se rege pelas seguintes cláusulas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

(objeto) 

O presente Protocolo estabelecido entre as entidades outorgantes tem como objeto a articulação 

para operacionalização do Plano de aplicação do PART nos serviços de transporte público 

rodoviário coletivo de passageiros que envolvam utentes, que residem e/ou habitam no 

Município de Ponte de Lima, local de origem da primeira viagem do dia, de determinado serviço 

de natureza, municipal, intermunicipal e/ou inter-regional.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Plano de aplicação do PART nas deslocações que envolvem o concelho de Ponte de Lima) 

O Plano de aplicação do PART nas deslocações em serviço de transporte público rodoviário 

coletivo de passageiros que envolvam utentes que residem e/ou habitam no Município de Ponte 

de Lima, local de origem da primeira viagem do dia, de determinado serviço de natureza, 

municipal, intermunicipal e/ou inter-regional incide, no contexto da aplicação do presente 

Protocolo, sobre as modalidades de redução tarifária a seguir descritas, regendo-se pelos 

seguintes termos: 

i) Apoio à redução tarifária transversalmente a todos os utentes, através da atribuição 

de uma comparticipação em 100 % do custo do passe aos alunos do ensino 

secundário, aumentando em mais 50% o apoio já concedido, desde que os mesmos 

não sejam objeto de comparticipações ou bolsas, por frequência de cursos que sejam 

financiados e comparticipem este tipo de transporte; 

ii) Apoio à redução tarifária transversalmente a todos os utentes, através de desconto 

de 40% na aquisição de passes sociais com origem no Município de Ponte de Lima 

(Município de onde residem e/ou habitam, ou em casos devidamente justificados, o 

município do local de origem da primeira viagem do dia), independentemente do 

destino. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Compensação da comparticipação em 100 % do custo do passe aos alunos do ensino 

secundário) 

O custo associado à aplicação dos descontos será compensado pela Autoridade de Transportes 

Municipal de Ponte de Lima à Empresa de Transportes _____________________., nos seguintes 

termos: 
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i) O valor mensal a pagar pela Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima no 

âmbito do PART, terá por referência os dados reais disponibilizados pela Empresa de Transportes 

__________________, relativos às tipologias de títulos em causa e referentes ao mês de 

transporte; 

ii) A comparticipação da Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima será 

diretamente paga às entidades que operem o serviço de transporte até ao limite global da medida 

prevista no PART de 35 834,22 €, até ao final do ano de 2020; 

iii) Para o ano de 2021 e até ao termo do ano letivo 2020/2021, caso não se verifique a 

continuidade do apoio do PART à presente medida, o Município de Ponte de Lima garantirá a 

realização da mesma através do orçamento municipal, no valor global da medida de 55 854,20 € 

e até final de junho de 2021; 

iv A Empresa de Transportes _________________________________, acorda, que caso o 

valor dos títulos ultrapasse os valores mencionados nas alíneas anteriores, as empresas mantêm 

o programa e a Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima assegura as respetivas 

diferenças. 

V  Esta medida entra em vigor na data de assinatura do presente Protocolo. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

(Compensação da comparticipação em 40% na aquisição de passes sociais) 

O custo associado à aplicação dos descontos será compensado pela Autoridade de Transportes 

Municipal de Ponte de Lima à Empresa de Transportes ___________________, nos seguintes 

termos: 

i. O valor mensal a pagar pela Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima no 

âmbito do PART, terá por referência os dados reais disponibilizados pela Empresa de Transportes 

____________________, relativos à tipologia do título em causa e referente ao mês da prestação 

dos serviços de transporte; 

ii. A comparticipação da Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima será 

diretamente paga às entidades que operem o serviço de transporte até ao limite global da medida 

de 25 000,00 €, até ao final do ano de 2020; 
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iii. A comparticipação da Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima será 

diretamente paga às entidades que operem o serviço de transporte até ao limite global da medida 

prevista no PART de 25 000,00 €; 

iv A Empresa de Transportes _________________________________, acorda, que caso o 

valor dos títulos ultrapasse na globalidades os valores mencionados nas alíneas anteriores, as 

empresas mantêm o programa e a Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima 

assegura as respetivas diferenças apenas, no que à presente medida diz respeito, até final do ano 

de 2020; 

v. Esta medida entra em vigor na data de assinatura do presente Protocolo.  

 

CLÁUSULA QUINTA 

(Operacionalização e divulgação dos descontos do PART) 

i.As partes comprometem-se a colaborar na boa operacionalização e divulgação do plano de 

aplicação do PART, devendo a aplicação dos descontos previstos na Cláusulas 3ª e 4.ª ser 

divulgada como campanha promocional associada ao PART;  

ii.. O acesso ao PART, por parte dos utentes, no âmbito da medida estipulada na cláusula 3.ª opera-

se no momento em que são requeridos pelas respetivas estabelecimentos de ensino 

secundário de Ponte de Lima ao Operador, desde que previamente validados pela Autoridade 

de Transportes Municipal de Ponte de Lima. O Operador deverá comprovar junto da 

Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima a validação da referida lista antes da 

emissão dos passes; 

iii. O acesso ao PART, por parte dos utentes, no âmbito da medida estipulada na cláusula 4.ª, é feito 

mediante requerimento diretamente à Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de 

Lima, a, que, por sua vez, comunicará ao operador os casos aos quais tenha sido atribuído o 

benefício; 

iv.O Operador envia à Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima, uma listagem em 

formato. xls relativa aos títulos a comparticipar, de forma a que seja possível à Autoridade de 

Transportes Municipal de Ponte de Lima emitir a respetiva Requisição Externa da Despesa, 

devendo essa mesma informação conter: 

a) Para os passes escolares dos alunos do ensino secundário: pelo menos, o mês de 

referência, indicação nominativa do aluno, o n.º do título, tipo de assinatura, origem, 

destino, valor da tarifa; 
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b) Para os passes sociais: pelo menos, o mês de referência, o n.º do título, tipo de 

assinatura, origem, destino, escalão quilométrico, valor da tarifa, valor da tarifa com 

desconto e percentagem de desconto. 

v.A operadora de transporte acorda colaborar com a Autoridade de Transportes Municipal de 

Ponte de Lima, comprometendo-se a enviar mensal os seguintes elementos: 

a) Vendas e receita total, por tipo de título de transporte disponibilizado ao abrigo do 

PART;  

b) Outros elementos necessários que venham a ser requeridos pelo IMT e/ou Fundo 

Ambiental. 

vi.A Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima, transferirá os montantes constantes 

da fatura emitida, na sequência do ponto anterior; 

vii. A emissão da fatura referida no número anterior só poderá acontecer após a receção por 

parte da Empresa de Transportes da respetiva requisição Externa da Despesa emitida pela 

Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima; 

viii.O pagamento à Empresa de Transportes ________________da compensação pelos descontos 

atribuídos no âmbito do PART, desde que verificadas as alíneas anteriores, será efetuado pela 

Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima, no prazo de 30 dias, após a data da 

fatura, através de transferência bancária, para a conta e dados que a Empresa de Transportes 

_______________________ indicar à Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de 

Lima; 

ix.Os custos físicos e tecnológicos da operacionalização do PART, em particular os relativos às 

atualizações tecnológicas para acomodar novas tarifas, são da inteira responsabilidade do 

Operador; 

x.O presente protocolo poderá ser revisto no final de cada trimestre caso se verifique um aumento 

de procura superior ao inicialmente previsto; 

xi.O fecho de contas relativo ao último trimestre do ano, será efetuado na última quinzena do mês 

de dezembro, devendo a informação ser remetida à Autoridade de Transportes Municipal de 

Ponte de Lima, até ao dia 15 de dezembro, sob pena de as respetivas compensações em falta 

não serem executadas. 

 

CLÁUSULA SEXTA 
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(vigência) 

i.O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e permanece durante a vigência 

do Programa de Apoio à Redução Tarifária até 31 de dezembro de 2020, com aplicação no 

concelho; 

ii.O Protocolo poderá ser revisto, no caso de se alterarem as condições de aplicação do PART ou do 

Plano de aplicação do PART na Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima, 

nomeadamente para revisão dos níveis de desconto e respetiva abrangência, podendo ainda 

ser alargado a outras ações e medidas caso as entidades outorgantes assim o entendam; 

iii.O Protocolo pode ser denunciado a qualquer momento por qualquer uma das Partes, desde que 

comunicado por escrito, à outra Parte, com uma antecedência mínima de 60 dias seguidos; 

iv.O Protocolo poderá ser modificado, no todo ou em parte, por comum acordo entre as Partes. 

 

CLAUSULA SÉTIMA 

(Incumprimentos) 

Em caso de incumprimento do presente protocolo as partes obrigam-se a devolver à Autoridade 

de Transportes Municipal de Ponte de Lima todos os montantes recebidos no âmbito do 

programa em referência, no prazo de 30 dias após a verificação do incumprimento. 

O presente Protocolo de Cooperação foi feito em dois (ou mais) exemplares, que vão ser 

assinados pelos representantes das Partes, destinando-se um exemplar a cada uma delas. 

 

Ponte de Lima, ____de _______, de 2020 

 

(Primeiro Outorgante) 

Pela Autoridade de Transportes  

Municipal de Ponte de Lima 

 

____________________________________ 

  (Victor Manuel Alves Mendes) 

 (Segundo Outorgante) 

 Pela Empresa de Transportes XXXXXX 

 

 

  ______________________________________ 

(_________________________) 
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PROTOCOLO DE EXECUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À 

REDUÇÃO TARIFÁRIA 2020 

entre o 

Município de Ponte de Lima 

e a Empresa de Transportes________________ 

ENTRE 

Município de Ponte de Lima, com o NIF 506 811 913, com sede na Praça da Republica, neste ato 

representada por Victor Manuel Alves Mendes, como 1.º Outorgante enquanto Autoridade de 

Transportes Municipal de Ponte de Lima 

e 

Empresa de Transportes XXXXXXX, com o NIF _______________________, com sede na 

________________________________, neste ato representado por ____________________, 

Gerente, como 2.º Outorgante; 

CONSIDERANDO QUE: 

i. O Despacho n.º 1234-A/2019, de 4 de fevereiro, veio regular o Programa de Apoio à 

Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART) previsto no Artigo 234.º da Lei n.º 

71/2018, de 31 de dezembro - Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2019. 

Posteriormente,  

ii. o Decreto-Lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro, veio revogar aquele despacho e dar 

continuidade em 2020 ao PART; 

iii. o compromisso de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) em 55 % até 

2030, em relação com as emissões de 2005, em alinhamento com a trajetória de 

neutralidade adotada no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho; 

iv. O setor dos transportes, que em Portugal é responsável por 24 % do valor total de 

emissões de GEE, deverá contribuir com uma redução de 40 % das suas emissões até 

2030, o que, designadamente, implica uma alteração dos padrões de mobilidade da 

população a favor do transporte público. 

v. Deste modo, o PART visa atrair passageiros para o transporte coletivo, apoiando as 

autoridades de transporte com uma verba anual, que lhes permita operar um criterioso 
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ajustamento tarifário e da oferta, no quadro das competências que lhes são atribuídas 

pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, na sua redação atual; 

vi. Neste sentido o Decreto-Lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro, veio consagrar o regime 

jurídico subjacente ao PART, que permita a sua melhor articulação e execução pelas 

autoridades de transporte e que assegure a continuidade do programa, iniciado em 2019; 

vii. Assim, este programa visa atrair passageiros para o transporte público, apoiando as 

Autoridades de Transporte com uma verba anual, que lhes permita operar um criterioso 

ajustamento tarifário e da oferta, no quadro das competências que lhes são atribuídas 

pela Lei n.º 52/2015, de 9 de Junho. 

viii. Nos termos do n.º 3 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro as CIM 

procedem à repartição das dotações pelas autoridades de transporte existentes no seu 

espaço territorial, tendo em consideração, designadamente, a oferta em lugares 

quilómetro associados aos serviços de transporte por estas geridos  

ix. A definição e a implementação das ações de redução tarifária são da competência das 

respetivas autoridades de transportes de CIM, nos termos da Lei n.º 52/2015, de 9 de 

Junho, na sua redação atual. 

x. Uma parcela não inferior a 60 %, destina-se a financiar as medidas de apoio à redução 

tarifária previstas no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro, devendo o 

valor remanescente ser aplicado no aumento da oferta de serviço e na extensão da rede. 

xi. As verbas do PART destinadas a apoiar a redução tarifária não podem ser utilizadas para 

compensar os descontos existentes anteriores a 2019, atribuídos pelas autoridades de 

transporte ou operadores. Nos termos da Lei nº 52/2015, de 9 de Junho, no seu artigo 

23º o instrumento para as Autoridade de Transportes procederem ao financiamento dos 

Operadores funda-se nas obrigações de serviço público que são estabelecidas através de 

ato ao regulamento do órgão executivo da autoridade de transportes, dispensando-se, 

neste último caso, a obrigação de contratos de serviço publico para este efeito. 

é celebrado, e reciprocamente aceite, o presente protocolo para aplicação do Programa de Apoio 

à Redução Tarifária (PART), que estabelece os termos da parceria ora firmada entre as entidades 

supracitadas, no âmbito das suas atribuições e das atividades desenvolvidas, no superior 

interesse do serviço público, o qual se rege pelas seguintes cláusulas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

(objeto) 

O presente Protocolo estabelecido entre as entidades outorgantes tem como objeto a articulação 

para operacionalização do Plano de aplicação do PART nos serviços de transporte público 

rodoviário coletivo de passageiros que envolvam utentes, que residem e/ou habitam no 

Município de Ponte de Lima, local de origem da primeira viagem do dia, de determinado serviço 

de natureza, municipal, intermunicipal e/ou inter-regional.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Plano de aplicação do PART nas deslocações que envolvem o concelho de Ponte de Lima) 

O Plano de aplicação do PART nas deslocações em serviço de transporte público rodoviário 

coletivo de passageiros que envolvam utentes que residem e/ou habitam no Município de Ponte 

de Lima, local de origem da primeira viagem do dia, de determinado serviço de natureza, 

municipal, intermunicipal e/ou inter-regional, incide no contexto da aplicação do presente 

Protocolo, sobre as modalidades de redução tarifária a seguir descritas, regendo-se pelos 

seguintes termos: 

i) Apoio à redução tarifária transversalmente a todos os utentes, através da atribuição 

de uma comparticipação em 100 % do custo do passe aos alunos do ensino 

secundário, aumentando em mais 50% o apoio já concedido, desde que os mesmos 

não sejam objeto de comparticipações ou bolsas, por frequência de cursos que sejam 

financiados e comparticipem este tipo de transporte; 

ii) Apoio à redução tarifária transversalmente a todos os utentes, através de desconto 

de 40% na aquisição de passes sociais com origem no Município de Ponte de Lima 

(Município de onde residem e/ou habitam, ou em casos devidamente justificados, o 

município do local de origem da primeira viagem do dia), independentemente do 

destino; 

iii) Reativação das carreiras garantindo os Serviços Mínimos Essenciais através do 

pagamento das compensações (subvenções) decorrentes da situação epidemiológica 

que motivou a declaração do estado de emergência, nos termos do Decreto-Lei n.º 

14-C/2020, de 7 de abril. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

(Compensação da comparticipação em 100 % do custo do passe aos alunos do ensino 

secundário) 

O custo associado à aplicação dos descontos será compensado pela Autoridade de Transportes 

Municipal de Ponte de Lima à Empresa de Transportes _____________________., nos seguintes 

termos: 

i) O valor mensal a pagar pela Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima no 

âmbito do PART, terá por referência os dados reais disponibilizados pela Empresa de Transportes 

__________________, relativos às tipologias de títulos em causa e referentes ao mês de 

transporte; 

ii) A comparticipação da Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima será 

diretamente paga às entidades que operem o serviço de transporte até ao limite global da medida 

de 35 834,22 €, até ao final do ano de 2020; 

iii) Para o ano de 2021 e até ao termo do ano letivo 2020/2021, caso não se verifique a 

continuidade do apoio do PART à presente medida, o Município de Ponte de Lima garantirá a 

realização da mesma através do orçamento municipal, no valor global da medida de 55 854,20 € 

e até final de junho de 2021; 

iv) A Empresa de Transportes ___________________________, acorda, que caso o valor 

dos títulos ultrapasse os valores mencionados nas alíneas anteriores, as empresas mantêm o 

programa e a Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima assegura as respetivas 

diferenças; 

v) Esta medida entra em vigor na data de assinatura do presente Protocolo. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

(Compensação da comparticipação em 40% na aquisição de passes sociais) 

O custo associado à aplicação dos descontos será compensado pela Autoridade de Transportes 

Municipal de Ponte de Lima à Empresa de Transportes ___________________, nos seguintes 

termos: 

i. O valor mensal a pagar pela Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima no 

âmbito do PART, terá por referência os dados reais disponibilizados pela Empresa de Transportes 
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____________________, relativos à tipologia do título em causa e referente ao mês da prestação 

dos serviços de transporte; 

ii. A comparticipação da Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima será 

diretamente paga às entidades que operem o serviço de transporte até ao limite global da medida 

de 25 000,00 €, até ao final do ano de 2020; 

iii. A comparticipação da Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima será 

diretamente paga às entidades que operem o serviço de transporte até ao limite global da medida 

prevista no PART de 25 000,00 €; 

iv A Empresa de Transportes _________________________________, acorda, que caso o 

valor dos títulos ultrapasse na globalidades os valores mencionados nas alíneas anteriores, as 

empresas mantêm o programa e a Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima 

assegura as respetivas diferenças apenas, no que à presente medida diz respeito, até final do ano 

de 2020; 

v. Esta medida entra em vigor na data de assinatura do presente Protocolo.  

 

CLÁUSULA QUINTA 

(Operacionalização e divulgação dos descontos do PART) 

i.As partes comprometem-se a colaborar na boa operacionalização e divulgação do plano de 

aplicação do PART, devendo a aplicação dos descontos previstos na Cláusulas 3ª e 4.ª ser 

divulgada como campanha promocional associada ao PART;  

ii.O acesso ao PART, por parte dos utentes, no âmbito da medida estipulada na cláusula 3.ª opera-

se no momento em que são requeridos pelas respetivas estabelecimentos de ensino 

secundário de Ponte de Lima ao Operador, desde que previamente validados pela Autoridade 

de Transportes Municipal de Ponte de Lima. O Operador deverá comprovar junto da 

Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima a validação da referida lista antes da 

emissão dos passes; 

iii. O acesso ao PART, por parte dos utentes, no âmbito da medida estipulada na cláusula 4.ª, é feito 

mediante requerimento diretamente à Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de 

Lima, que, por sua vez, comunicará ao operador os casos aos quais tenha sido atribuído o 

benefício; 
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iv.O Operador envia à Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima, uma listagem em 

formato. xls relativa aos títulos a comparticipar de forma a que seja possível à Autoridade de 

Transportes Municipal de Ponte de Lima emitir a respetiva Requisição Externa da Despesa, 

devendo essa mesma informação conter: 

a) Para os passes escolares dos alunos do ensino secundário: pelo menos, o mês de 

referência, indicação nominativa do aluno, o n.º do título, tipo de assinatura, origem, 

destino, valor da tarifa; 

b) Para os passes sociais: pelo menos, o mês de referência, o n.º do título, tipo de 

assinatura, origem, destino, escalão quilométrico, valor da tarifa, valor da tarifa com 

desconto e percentagem de desconto. 

v.A operadora de transporte acorda colaborar com a Autoridade de Transportes Municipal de 

Ponte de Lima, comprometendo-se a enviar mensal os seguintes elementos: 

a) Vendas e receita total, por tipo de título de transporte disponibilizado ao abrigo do 

PART;  

b) Outros elementos necessários que venham a ser requeridos pelo IMT e/ou Fundo 

Ambiental. 

vi.A Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima, transferirá os montantes constantes 

da fatura emitida, na sequência do ponto anterior; 

vii.A emissão da fatura referida no número anterior só poderá acontecer após a receção por parte 

da Empresa de Transportes da respetiva requisição Externa da Despesa emitida pela 

Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima; 

viii.O pagamento à Empresa de Transportes ____________________da compensação pelos 

descontos atribuídos no âmbito do PART, desde que verificadas as alíneas anteriores, será 

efetuado pela Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima, no prazo de 30 dias, 

após a data da fatura, através de transferência bancária, para a conta e dados que a Empresa 

de Transportes _______________________ indicar à Autoridade de Transportes Municipal 

de Ponte de Lima; 

ix.Os custos físicos e tecnológicos da operacionalização do PART, em particular os relativos às 

atualizações tecnológicas para acomodar novas tarifas, são da inteira responsabilidade do 

Operador; 

x.O presente protocolo poderá ser revisto no final de cada trimestre caso se verifique um aumento 

de procura superior ao inicialmente previsto; 
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xi.O fecho de contas relativo ao último trimestre do ano, será efetuado na última quinzena do mês 

de dezembro, devendo a informação ser remetida à Autoridade de Transportes Municipal de 

Ponte de Lima, até ao dia 15 de dezembro, sob pena de as respetivas compensações em falta 

não serem executadas. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA 

(Reativação das carreiras garantido os Serviços Mínimos Essenciais) 

O custo associado às compensações decorrentes da situação epidemiológica que motivou a 

declaração do estado de emergência, nos termos do Decreto-Lei n.º 14-C/2020, de 7 de abril será 

compensado pela Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima à Empresa de 

Transportes ______________________________, nos seguintes termos: 

i. O valor a pagar pela Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima no âmbito das 

compensações decorrentes da situação epidemiológica, terá como referência o montante 

solicitado pela Empresa de Transportes_____________________________, o qual permitirá 

à Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima emitir a respetiva Requisição 

Externa da Despesa; 

ii. A receita das linhas ativadas será deduzida no valor da compensação a pagar à Empresa de 

Transportes ____________________________; 

iii.O pagamento à Empresa de Transportes ____________________________________decorrente 

pela ativação dos serviços mínimos no âmbito do PART e será efetuado pela Autoridade de 

Transportes Municipal de Ponte de Lima, no prazo de 30 dias, após a data da fatura, através 

de transferência bancária, para a conta e dados que a Empresa de Transportes 

__________________ indicar à Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima; 

iv.A emissão da fatura referida no número anterior só poderá ser realizada após a receção por parte 

da Empresa de Transportes da respetiva Requisição Externa da Despesa emitida pela 

Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima; 

v.A comparticipação da Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima será diretamente 

paga às entidades que operem o serviço de transporte público até ao limite global da medida 

de 141 742,24 €, até 11 de setembro de 2020; 
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vi. O período a considerar para o presente efeito, comprovado pela entrada em funcionamento das 

carreiras no contexto de serviços mínimos essenciais, deverá ser indicado pelo Operador e 

validado pela Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima, devendo estar 

compreendido entre data de início do estado de emergência e dia 11 de setembro de 2020, 

podendo a data de conclusão ser objeto de alteração, no caso de não ser retomada a 

normalidade do funcionamento do transporte público de passageiros por força da 

implementação de novas medidas que venham a ser indicadas pelo Governo; 

vii. O valor a pago pela Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima no âmbito das 

presentes compensações fica sujeito a validação pela Autoridade da Mobilidade e dos 

Transportes; em caso de se constatar a sobrecompensação ou sobreposição de apoios e 

compensações ou a desproporcionalidade face à oferta de serviços de transportes 

disponibilizados, é determinada, até ao final de 2020, a devolução por parte da Empesa de 

Transportes _____________________ de montantes ou o acerto de contas em pagamentos 

subsequentes à Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

(vigência) 

i.O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura, produzindo efeitos retroativos 

quando aplicável e permanece durante a vigência do Programa de Apoio à Redução Tarifária 

até 31 de dezembro de 2020, com aplicação no concelho; 

ii.O Protocolo poderá ser revisto, no caso de se alterarem as condições de aplicação do PART ou do 

Plano de aplicação do PART na Autoridade de Transportes Municipal de Ponte de Lima, 

nomeadamente para revisão dos níveis de desconto e respetiva abrangência, podendo ainda 

ser alargado a outras ações e medidas caso as entidades outorgantes assim o entendam; 

iii.O Protocolo pode ser denunciado a qualquer momento por qualquer uma das Partes, desde que 

comunicado por escrito, à outra Parte, com uma antecedência mínima de 60 dias seguidos; 

iv.O Protocolo poderá ser modificado, no todo ou em parte, por comum acordo entre as Partes. 

 

CLAUSULA OITAVA 

(Incumprimentos) 
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Em caso de incumprimento do presente protocolo as partes obrigam-se a devolver à Autoridade 

de Transportes Municipal de Ponte de Lima todos os montantes recebidos no âmbito do 

programa em referência, no prazo de 30 dias após a verificação do incumprimento. 

O presente Protocolo de Cooperação foi feito em dois (ou mais) exemplares, que vão ser 

assinados pelos representantes das Partes, destinando-se um exemplar a cada uma delas. 

Ponte de Lima, ____de _______, de 2020 

(Primeiro Outorgante) 

Pela Autoridade de Transportes  

Municipal de Ponte de Lima 

 

____________________________________ 

  (Victor Manuel Alves Mendes) 

 (Segundo Outorgante) 

 Pela Empresa de Transportes XXXXXX 

 

 

  ______________________________________ 

(_________________________) 
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