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ALTERA(;AO DO CONTRA TO DE "CONCESSAO
PUBLICO

DE TRANSPORTE

REGULAR

u~

DO SERVI<;O

DE PASSAGEIROS

E

MERCADORIAS POR VIA MARITIMA ENTRE O FUNCHAL E O
PORTO SANTO". ----------------------------------------------------------------------No dia vinte e tres de Abril de dois mil e sete, no Cart6rio Notarial
Privative do Govemo da Regiao Autonoma da Madeira, na Avenida de
Zarco, cidade do Funchal, perante rnirn, Jose Antonio Correia Camara,
assessor juridico principal da Direccao Regional da Adrninistracao da
[ustica,

exercendo

as funcoes

de notario

privativo

do Governo,

com pareceran: · como ou torgan tes:---------------------------------------------------PRIMEIR O - o senhor Luis Manuel dos Santos Costa, casado, licenciado
em engenharia

civil, natural da freguesia do Monte, munidpio do

Funchal, residente na Estrada Monumental, numero cento e oitenta e oito,
letras '' A" e "B", Edificio Quinta

Miramar,

Apartamento

numero

oitocentos e um, cidade do Funchal, na qualidade de Secretario Regional
do Equipamento Social e Transportes e em representacao da REGIAO
AUTONOMA DA MADEIRA, qualidade que

e

do meu conhecimento

pessoal e suficiencia de poderes de representacao emergente da Resolucao
numero mil e seiscentos e quarenta barra dois mil e seis, tomada em
reuniao de vinte e nove de Dezembro pelo Conselho do Governo
l{e~ional.---------------~~-----------------------------------~------------------------~---SEGUNDO - os senhores Luis Miguel da Silva Sousa, casado, licenciado
em gestao de empresas, natural da freguesia de Sao Pedro, munidpio do
Funchal, residente no Caminho de Santo Antonio, nurnero cinquenta e
dois, letra «A»,
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freguesia de Santo Antonio, do mesrno municipio e:
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Duarte· Nuno Ferreira Rodrigues,

casado, licenciado em economia,

natural da freguesia do Monte, municipio do Funchal, residente na Rua
Conde Carvalhal, numero duzentos e sessenta e um, freguesia de Sao
Concalo, do mesmo municipio, em representacao, nas qualidades
presidente

do conselho de gerencia e de procurador,

comercial por quotas denominada
PORTES MARITIMOS,

de

<la sociedade

"PORTO SANTO LINE - TRANS-

LDA", com sede no Largo dos Varadouros,

nurnero quatro, res-do-chao, freguesia <la Se, municipio do Funchal,
matriculada na Conservatoria

do Registo Comercial do Funchal sob o

numero cinco 'urn um zero tres cinco cinco quatro tres, corn o capital
social de urn milhao e quinhentos

mil euros, titular do cartao de

identificacao de pessoa colectiva numero cinco um um zero tres cinco
cinco quatro tres, qualidade e suficiencia de poderes de representacao
comprovadas

pela

exibicao

de

certidao

expedida

por

aquela

Conservat6ria e de fotoc6pia certificada da acta numero cinquenta e sete,
relativa

a reuniao, em assembleia

geral, de vinte e sete de Marco ultimo

dos s6cios da referida sociedade, que ficam arquivadas neste Cartorio. ---Os outorgantes

sao pessoas cuja identidade

eu proprio reconheco e

certifico, por ser do meu conhecimento pessoal. ----------------------Declarou o primeiro

outorgante que, pela ja mencionada

Resolucao

numero mil e seiscentos e quarenta barra dais mil e seis, foi autorizada
pela sua representada a alteracao da redaccao de algumas clausulas do
contrato de concessao do service publico de "Transporte

regular de

passageiros e mercadorias por via maritima entre o Funchal e o Porto
Santo", formalizado par escritura publica a vinte e tres de Fevereiro de
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mil e novecentos e noventa e seis e exarada de folhas trinta e · quatro a
folhas cinquenta do livro de notas para escrituras diversas numero cento
e setenta e dois deste Cart6rio Privativo, bem coma a prorrogacao da dita
concessao pelo prazo de dez anos, forrnalizada a treze de Setembro de
dois mil e quatro e exarada de folhas sessenta e oito a folhas sessenta e
nave, verso, do livro de notas para escrituras diversas numero duzentos e
cinquenta e cinco deste Cart6rio. --··--------------------------··--------------Que, em consequencia, as partes acordam em:-------------------------------------

PRIMEIRO - Aditar

a

clausula primeira

(Objecto da concessao) os

numeros oito e nove, com a redaccao seguinte:-----------------------------------"OITO- Para alern do estipulado no numero quatro da presente clausula,
em cumprimento

do disposto nas alineas a) a c) do numero um da

clausula decima quinta, e · na decorrencia do disposto na Resolucao
numero mil e quinhentos e sessenta e cinco barra noventa e seis, aprovada
em reuniao de trinta e urn de Outubro pelo Conselho do Governo
Regional, o concessionario, sempre que frete embarcacoes do tipo navio
porta contentores,

e independenternente

de se tratar,

ou nao, de

transports de gas e mercadorias similares, esta isento das taxas portuarias
de entrada e/ou saida, das taxas de pilotagem e das taxas de acostagem e
desacostagem,

consoante o caso e que, designadamente,

compreendem

as taxas inerentes

Porto Santo as taxas inerentes

a

na Madeira

desacostagem da embarcacao e no

a acostagem

e desacostagem. ---------------

NOVE - As isencoes referidas nos numeros anteriores aplicam-se aos
portos do Funchal, do Canical e do Porto Santo e a todos os portos na
Regiao Autonorna da Madeira que venham a ser utilizados no ambito da
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concessao." -------------------------------··----------------------------"

------

SEGUNDO - Alterar a redaccao do numero um da clausula quarta, que
passara a ter a redaccao seguinte: "QUARTA (Regime da concessao e
regras de interpretacao do contra to). -------------~------------··-----------------UM - A concessao

e de service

publico, feita em regime de exclusive para

o transporte de passageiros e mercadorias entre a Madeira e o Porto

.Santo.".-------------------------------------------------------------------------------------TERCEIRO - Aditar

a clausula

sexta (Embarcacoes afectas

a concessao) os

numeros sete. oito, nove e dez, com a redaccao seguinre: ----------------"SETE - 0 navio motor "Patria"

e

desafectado do estabelecimento da

concessao a partir de um de Janeiro de dais mile sete, cessando, a partir
dessa data, . a possibilidade

de o mesmo cobrir as imobilizacoes da

embarcacao principal.-----------------------------------------------------------------OITO - Face ao disposto no numero anterior, e no que ao afretamento do
navio motor "Patria" - ou de qualquer outra embarcacao da concedente diz respeito, a referida obrigacao cessa a partir da referida data de um de
Janeiro de dais mile sete, --------------------------------------------------------NOVE - Em contrapartida da cessacao, a partir da mesma data, e no
periodo em que a unica embarcacao afecta

a

concessao se encontre em

docagem anual e ou em manutencao, o concessionario fica obrigado a
fretar uma embarcacao a tempo no mercado internacional,

sendo os

respectivos custos adicionais, bern como os custos de posicionamento e
~-·- ,.,-·

reposicionamento

.,., .. · •11

't

da referida embarcacao, suportados pelo concedente,

tendo por base o custo do afretamento a tempo do n/rn "Independencia"
no ultimo ano de operacao ( dais mil e seis).:---------·-"-----------------------------

I
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DEZ - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, o concedente tern de
aprovar a ernbarcacao a fretar, os custos do afretamento a tempo, e do
posicionamento
possivel

e reposicionamento

concretizar

respectivo; sempre que nao seja

o afretamento

inexistencia ou indisponibilidade

no mercado

internacional,

por

de embarcacoes ou por inviabilidade

economica da operacao, pode o concedente, nos termos da alinea h) do
numero um da clausula decima terceira, autorizar o concessionario a
proceder

a interrupcao

do service de transporte de passageiros, durante o

periodo em que a ernbarcacao afecta

a concessao se encontre

em docagem

e ou em rnanutencao, sem prejuizo de, no referido periodo, com pelo
menos a periodicidade de uma viagem semanal, e atraves do afretamento
de um navio de carga contentorizada,

o concessionario

permanecer

obrigado a manter e explorar o service de transporte de mercadorias entre

a Madeira e o Porto Santo.".-----------------------------------------------------------QUARTO - Prorrogar o prazo da concessao, por mais dez anos, a contar
de doze de Novembro

de dois mil e quinze, ou seja, ate onze de

Novembro de dois mile vinte e cinco. ---~~------------------------------Assim declararam e outorgaram. ----------------··----------------------Neste acto foi presente o aditamento

a garantia

bancaria numero cinco

seis dois tres zero quatro oito quatro zero sete quatro cinco tres seis,
emitida a dezasseis de Abril em curso pelo Banco Santander Totta, S.A.,
com sede na Rua do Ouro, numero oitenta e oito, cidade de Lisboa, valida
ate trinta e um de Dezernbro de dois mile vinte cinco, tomando sobre si a
responsabilidade

perante o Governo Regional da quantia de cento e

quarenta e nave mil e seiscentos e trinta e nave euros e trinta e sete
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centimes, em substituicao

do deposito definitive

para garantia

do

cumprimento deste contrato em todas as suas partes, a qual titulo foi
julgado conforme e fica arquivado neste Cartorio. -------------------------------A celebracao deste contrato foi autorizada pela ja mencionada Resolucao
numero mil e seiscentos e quarenta barra dois mil e seis, e a sua minuta,
que com ela se conforms, foi aprovada pela mesma Resolur;ao.--------------Foram-me

apresentadas

e

arquivo:

A)

Certidao

emitida

pela

Conservat6ria do Registo Comercial do Funchal; B) Fotocopia certificada
da certidao expedida pelo Primeiro Service de Financas do Funchal; C)
Certidao expedida

pelo Centro de Seguranca Social da Madeira; D)

Fotoc6pia certificada da acta ja identificada; E) Fotoc6pia certificada do
modelo vinte e dais; F} Certidao da Resolucao numero mil e seiscentos e
quarenta barra dois mil e seis: G) Fotoc6pia certificada da procuracao ja
mencionada. ------------------------------------------------------------------------

E devido o selo de

vinte e cinco euros, que sera pago por meio de guia na

Tesouraria da Fazenda Publica deste munidpio. -------Todos os intervenientes

declararam

dispensar a leitura do presente

contrato, por ja o terem lido, tendo eu, notario, que nao vi inconveniente
nessa dispensa, procedido

a

explicacao do seu conteudo na presence

simultanea dos outorgantes, que vao assinar comigo. -----~----------··-
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0 notario privativo,

