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quarto Aditamento

ao Contrato de "ConcessSo de Fornecimento, InstalagAo e Exploragio de

Parc6metros Colectivos nas Zonas de Estacionamento de Durageo limltada na

Freguesia de Valongo "

----- No dia vinte e dois de Dezembro de dois mil e dezassete, no Cart6rio Notarial no

concelho de Valongo, d Rotunda 1

perante mim, Maria Beatriz

compareceram como outorgantes:

e de Maio, ns160, 1e, sala 28, cidade de Valongo,

Vieira Campos Cantante, respetiva Notdria,

-----PRtMEtRO-

-----JOSE MANUEL PEREIRA RIBEIRO, casado, natural da freguesia Massarelos,

concelho do Porto, com domicilio profissional na Avenida 5 de Outubro, cidade e

concelho de Valongo, que outorga na qualidade de Presidente da C5mara Municipal

de Valongo, em representagSo do Municipio de Valongo, pessoa coletiva com o NIPC

501138960, adiante designado por Concedente. -----------

SEGUNDO------

-------DOMINGOS FERREIRA CORREIA, NIF 210690860, portador do CartSo de CidadSo

emitido pela Reprlblica Portuguesa com o nimero de identificagSo civil 11361429,

vdlido ate 27 /I2/2O2L, natural da freguesia de S. JoSo do Souto, concelho de Braga

divorciado, residente na Av. D. JoSo lll, 29, Ponta Delgada, o qual outorga na

qualidade

sociedade:

de Presidente do Conselho de AdministragSo em representagSo da

.--...-"PARqUE VE - GESTAO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO, S.A.", COM SCdE NO

Parque Industrial de Celeir6s,2i fase, Lugar da Talharinha, Uni6o das Freguesias de

Celeir6s, Aveleda e Vimieiro, concelho de Braga, com o capital social de oitocentos e

sessento e oito mil euros, matriculada na Conservat6ria do Registo Comercial de Braga



com o n(mero inico de matricula e identificagdo fiscal quinhentos e quatro milhdes

oitocentos e cinquenta e seis mil cento e tris, adiante designada por CONCESSIONARIA.

-----Verifiquei a identidade do Primeiro Outorgante por conhecimento pessoal e a do

Segundo Outorgante pela exibigSo do referido documento de identificagSo

----Verifiquei ainda,

----a qualidade em que interv6m o Primeiro Outorgante por conhecimento pessoal e

a suficiAncia de poderes para a prdtica deste ato que foram conferidos por deliberagSo

da Assembleia Municipal de Valongo de vinte e tr6s de Novembro de dois mil e

dezassete, sob proposta da C6mara Municipal na sua reuniSo de dois de Margo de

dois mil e dezassete, conforme respetivas atas cuja c6pia certificada apresentou e

arqurvo, e

----a qualidade em que outorga o Segundo Outorgante

para este ato por consulta online da respetiva certidSo

e suficiGncia de poderes

permanente de registo

comercial cujo c6digo de acesso me foi facultado.

---.DECLARARAM OS OUTORGANTES:

-----Co nsid e ra n do oue:

-----l) Em vinte e oito de Agosto de dois mil e tr6s, foi celebrado entre os outorgantes

o contrato de "ConcessSo de Fornecimento, InstalagSo e ExploragSo de Parc6metros

Coletivos nas Zonas de Estacionamento de duragSo limitada na freguesia de Valongo",

doravante designado por "Contrato de ConcessSo"; -

----ll) Em dois de Margo de dois mil e quatro e vinte de Novembro de dois mil e sete,

foram celebradas entre os outorgantes as escrituras de alteragSo ao Contrato de

ConcessSo, no Ambito de um processo de revisSo da concessSo, e que constituem o

Segundo e Terceiro Aditamentos ao Contrato de ConcessSo;

----lll) No decurso da concessSo surgiram divergencias entre os outorgantes



relativamente ao nfmero e localizagSo dos lugares de estacionamento de durageo

limitada abrangidos pela concessSo, diferendo que foi agora resolvido entre os

outorgantes atraves de transagSo judicial celebrado no processo "440/LL.O BEPNF,,,

que correu termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel;

-----lV) Desde a assinatura do Primeiro Aditamento ao Contrato de Concessao entrou

em vigor o C6digo dos Contratos Piblicos, aprovado pelo Decreto Lei 18/2008 de 29

de janeiro, que veio estabelecer uma nova disciplina para a contratagSo priblica e ao

regime substantivo dos contratos pIblicos que revistam a natureza de contratos

ad min istrativos, como sucede com o contrato de concessSo de servigos priblicos; ---
----V) Desde a assinatura do Primeiro Aditamento ao Contrato de ConcessSo entrou

em vigor a legislagSo que a seguir se enumera, e que alterou as condig6es em que as

empresas privadas concessiondrias de estacionamento sujeito ao pagamento de taxa

em vias p0blicas sob jurisdigdo municipal podem exercer, atravds do seu pessoal com

fung6es de fiscalizagSo, a atividade de fiscalizagSo de estacionamento nas zonas que

lhe esteo concessionadas, devidamente delimitadas e sinalizaoas:

--------Decreto -Lei n.e L46/2OL4 de 9 de outubro;

------Portaria n.s L9O/2OI6 de 15 de julho;

--------Portaria n.p 191,/2016 de 15 de julho;

------Portaria n.e 792/20L6 de 15 de julho;

-------Portaria n.e 244/2O76 de 7 de setembro que altera a portaria n.e 2L4/20t4 de

16 de outubro.

--:-Vl) Os outorgantes estao de acordo em adaptar o contrato de concessSo i nova

legislagSo em vigor e is novas necessidades de gestSo e exploragSo da concessSo; ---
-------Vll) Os outorgantes estao tamb6m de acordo em que 6 necessdrio proceder i
reorganizagSo do n0mero e localizagSo dos lugares de estacionamento de duragSo



limitada abrangidos pelo Contrato de ConcessSo;

-----E celebrado entre as oartes o oresente Aditamento ao contrato de concessSo,

que se rege pelas seguintes cldusulas:

------Cl6usu la 1e

-----(objeto)

-----1- Os outorgantes procedem ) reorganizagSo do ntimero e localizagSo de lugares

de estacionamento de durageo limitada abrangidos pelo Contrato de Concessao.-----

----2- Os outorgantes adaptam o Contrato de ConcessSo ao novo regime substantivo

dos contratos priblicos estabelecidos no C6digo Dos Contratos Prlblicos, aprovado pelo

Decreto-Lei n.s 18/2008, de 29 de janeiro

-----3- Os outorgantes acordam em atribuir i Concession6ria a compet6ncia para

exercer a atividade de fiscalizagSo do estacionamento nas zonas devidamente

delimitadas e sinalizadas que estSo concessionadas pelo Contrato de ConcessSo. -----
'----CLAUSULA 2E

(Alterag6es ao Contrato de ConcessSo)

-----As cl6usulas segunda, oitava, ddcima segunda e d6cima terceira do Contrato de

ConcessSo passam a ter a seguinte redagSo:

Segundo

-------7- A Concessiondrid obriga-se d entregar do Concedente

sete por cento dos receitos brutos do exploragdo do concess1o.

o titulo de pdrticipoQdo

-------2- Os pagomentos da Concessiondria oo Concedente sdo feitos mensolmente, otd

oo dia quinze do m€s seguinte dquele a que diz respeito, otrovds de transfer'ncia

bancdria poro o conto do Concedente que este indicdrd otrovis de comunicagdo

escrita,

--------3- No prozo fixodo no n mero dnterior, a Concessiondria enviard ao Concedente



o Relqt6rio Mensol do exploragdo da concessdo, ocompanhado dos respetivos

co m provotiv os conta b i I isti cos e d ocu m e ntoi s.

-----Oitova

----7- Sem prejuizo dos demois entidades fiscolizodoros com otibuigles na materid,

compete d Concessiondrio a fiscolizagdo do Regulomento Municipal de Trdnsito e

Estocionomento de Duragdo Limitado do Municipio de Valongo, nos zonos que lhe

estdo concessionodos , devidomente delimitados e sinolizodos, desde que legolmente

habilitada poro o efeito.

-----2- Poro os efeitos previstos no nimero anterior o pessool do t'iscolizogdo do

Concessiond a serd equiporodo o agentes de outoridode odministrotivo, cobendo- lhe,

em especiol:

-------a) prestar esclarecimentos oos utilizsdores sobre o sentido e oplicobilidode das

normds estobelecidos no Regulomento Municipal de TrAnsito e Estacionomento de

Durdgdo Limitado do Municipio de Volongo ou noutros normotivds legais oplicdveis,

bem como sobre o funcionomento dos equipomentos instalodos;--

-------b) promover e controlor o correto estocionomento, parogem e ocesso;

------c) promover e controlor o ocesso ds zonos de estacionamento de durogdo

limitodd, dssim como o correto estocionomento dos veiculos;

-------d) zelor pelo cumprimento do presente Regulamento, dos normos especificas

de codo zono, se as houver e dos disposigdes do C6digo da Estroda;

------e) desencodear, nos termos dos artigos 764 e seguintes do C6digo do Estrada,

as ogdes necessdrias, ao eventuol bloqueomento, remogdo e depisito dos veiculos em

estacionamento indevido e obusivo, cobrando aos seus proprietdrios as toxos devidos;-

------f) levontor auto de noticio e proceder d identificogdo dos infratores, quondo se

verificor o prdtico de infragdes oo C6digo do Estroda ou outros diplomos legois e



reguldmentores,

respetivomente:

pora os efeitos previstos nos ortigos 170 e 177 do citddo C6digo,

-----S) op6s o levdntdmento do outo, comunicor aos infratores o teor da infragdo

verificodo, assim como dos demois meng6es constdntes do ortigo 175 do Cddigo da

Estrado, tendo em especiol otengdo o disposto no ortigo 176 do referido C6digo,

quonto d forma dos notificogdes;

----------h) porticipor ds outoridades policidis e/ou outros competentes os infrogdes oo

C6digo do Estrodo e d legislogdo complementor oplicdvel de que tenha conhecimento

no exercicio das suas fungdes;

-------i) registor os infragdes verificodas ds normos do Cddigo do Estroda; ----------

------j) emitir ovisos oos int'rotores, com toxos devidos pelo estocionomento e

ogrovomentos doi decorrentes, nos termos do tobelo enexo, ------------

-------k) coloborar com os outoridodes policiais no cumprimento do C6digo do

Estroda, ossim como da demois legislogdo complementor.

----3- O pessoal do fiscalizagdo da Concessiondrio deve cumprir todos os requisitos

legais pora sercm equiporados o ogentes da autoridode administrotivo,

designaddmente os constontes do Decreto-Lei 146/20L4 de 9 de outubro, e demois

I e g i sl a gd o com pl e m e nta r.

-----DEcimo segunda

----1-De formd o mdntet otualizado um cadastro dos niveis de ocupagdo/rototividade

dos lugores de estocionamento de durogdo limitodo, com visto d eventual redefinigdo

e/ou odequogdo dos medidas de fiscalizogdo, o Concessiondria obriga-se o partilhor

com o Concedente o software de gestdo dos equipomentos (Parc6metros). --^--"--
------2- A Concessiondrio obrigo-se o monter diariamente dtualizado o informogdo

trotodo no softwore referido no ntmero anterior.



-----Ddcimo Terceira

----1.- Os lugares destinodos o estocionomento em regime de durogdo limitodo

sujeitos oo pogomento do toxa, obrongidos pelo Controto de Concessdo, sdo os

constontes dos plontos e mem6rio descritiva onexds. ----------

----2- Sempre que o Concedente delibere o olteragdo do nlmero e localizagdo dos

lugares previstos no nimero anterior, hoverd lugor o uma revisdo do controto,

podendo da mesma resultar o fixagdo de compensagdes t'inanceiras paro o

concessiondrio, sempre que tol origine o desequilibrio finonceiro do contrato.

----3- O estacionomento nos lugores abrangidos pelo controto de concessdo 4

regulado pelos disposigdes do C6digo da Estradd e demois legislogdo complementar, e

pelo Regulamento Municipol de Trdnsito e Estocionomento de Durogdo limitoda do

Municipio de Valongo.

-----Cldusula 3s

(Cl6usulas aditadas ao Contrato de ConcessSo)

---56o aditadas ao Contrato de Concess5o as clSusulas d6cima terceira-A. d6cima

quarta e d6cima quinta, com a seguinte redagdo:

--Decimd Terceird -A

-------7- A concessiondrio cede grotuitomente oo Concedente os cento e quotro Iugores

de estocionamento necessdrios paro o realizogdo semanal oos sdbados do feira de

Valongo.

----2-Coso o empreendimento destinodo o com€rcio e servigos, previstos poro o

Avenido Emidio Navorro, na freguesio de Volongo, se venho o concretizor, o

Concessiondrio oceito trocor os quotto lugores existentes na Rua Visconde Oliveira do

Pago pdro outro locol a ocordar, de formo d permitir o ctcesso de veiculos pesados

dq u e le e m pre e nd i m e nto.



----3- Sempre que, poro a reolizogdo de atividades p blicas promovidas pelo

Concedente ou por este apoiodos, de natureza gratuita e ndo gercdords de receitds,

haja o necessidade de ocupor tempororiomente lugares de estdciondmento

concessionodo, o Concessiondrio obrigo-se o ceder grotuitamente os mesmos, desde

que previomente informodo por escrito pelo Concedente, com dez dias de

anteced€ncia.

----4- Nos cosos que ndo se enquadrom nos nimeros 7 a 3 onteriores, o ocupogdo

tempordrio de lugores de estacionomento por porte do Concedente ou pot entidodes

por este outorizddos ocorreto o pdgomento dos taxas devidas pela ocupdgdo de tois

lugores, de ocordo com os tobelds em vigor no Regulomento Municipal de Trdnsito e

Estocionomento de Duracdo limitada do Municioio de Valonao.

Decimo Quotto

--------Para cumprimento do obrigagdo prevista no artigo 414, alinea c) do C6digo dos

Controtos Piblicos, o Concessiondrio obrigo-se o opresentor trimestralmente oo

Concedente

informa96es:

o relot6rio de gestdo integrada da concessdo, contendo as seguintes

-----a) Toxo de ocupogdo dos lugores do concessdo;

--- --- - --- b) Vo I ore s d e receito/d io/ po rc6m etro;

------c) Pdrcometros/did/horo fora de servigos/ causa;

------d) Nimero de funciondrios aos servigos do concessdo;

------e) Qualquer circunstdncio que condicione o normol desenvolvimento do

atividdde concedidd.

.-----Ddcimo Quinta

----7- Concedente e Concessiondria obrigam-se a definir, por ocordo, indicodores de

ocomponhomento e de ovoliogdo do desempenho da Concessiondrid, no perspetivd do



utilizodor e do interesse piblico, bem como procedimento de cdlculo poro a suo

aferigdo periidico, designodamente no que diz respeito ao nimero de utilizadores e

seus nlveis de sotisfogdo e resultodos operocionais de concessdo.

----2- Concedente e Concessiondria obrigam-se o encomendar o eloborogdo de um

poinel de indicadores a uma consultoro de reconhecido mdrito e experi€ncio de

desenvolvimento do otividode concedida, selecionado por acordo, suportondo os

respetivos custos em partes iguois.

-------3- O poinel de indicadores previsto nos

operocional, o mois tardar, no Wazo de cento

nimeros anteriores deverd estor

e vinte dios op6s o assinatura do

presente aditomento.

-----Cl6usu la 4e

--(Entrada em vigor)

-------1- O presente Aditamento entra em vigor ap6s a sua aprovagSo em sede de

Assembleia Municioal do Concedente.

-------2- A partir da sua entrada em vigor, o Contrato

integrado pelas alterag6es e aditamentos constantes

juntando -se como anexo lV, uma versSo consolidada e

ConcessSo e dos respetivos Anexos.

-----Cldusu la 5e

------(Anexos)

-------Anexo l: TransagSo judicial celebrada entre os outorgantes no processo 440/77.0

BEPNF", que correu termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel;

-------Anexo ll: Plantas:

-------Anexo lll: Memoria Descritiva;

de Concessio

do p resente

atualizadas do

passa a ser

Aditamento,

Contrato de

-------Anexo lV: Contrato de ConcessSo consolidado.



---.ARQUIVO:

----Priblica forma da certidSo

cemara municipal da qual ainda

extraida das referidas atas da assernbleia municipal

fazem parte os indicados Anexos da Clausula

supra indicada.

---.CONSULTADO ON.LINE:

----Certidio permanente de registo comercial com o c6digo de acesso 3302-

8054.

----Esta escritura foi lida em voz alta e explicado o seu conter:do na

simultinea dos

A Notdria,

rl() 325o



Anexo I





TRANSACSO JUDtCtAT

PROC. N9 440/11.OBEPNF - TAF PENAFIEL

AUTOR: MUNICIFIO DE VALONGO

RE: PARQUE VE - GESTAO DE PARQUES DE ESTAqONAMENTO, S.A,

PRIMEIRA

O A,, Municipio de Valongo, aceita considerar como integrados na concess3o de

fornecimento, instalagSo e exploragSo de parc6metros colectivos nas zonas de

estacionamento de duragao limitada na fieguesia de Ermesinde, no Ambito do

"Controto dd ConcessAo do Fornecimento, tnstologdo e Explorogdo de porcdmetrcs

Coledivos nos Zonos de Estdcionomento de Duragdo Umitodo no Freguesia de

Etmesinde (Valongo)', celebrado com a R. em 2 de margo de 2004 e alterado por

escritura priblica celebrada em 20 de novembro de 2007, os seguintes 72 (setenta e

dois lugares! lugares, d;stribuldos da segulnte forma, e identificados na planta anexa:

a| Rua Jos€ Joaquim Ribeiro Teles, junto i Vila Beatriz - 12 {doze} lugares;

b! Rua Jos6 Joaquim Ribeiro Teles, junto i antlga CGD - 10 (dezf lugares;

c) Rua Jose Joaquim Ribeiro Teles, junto ao antigo stand - 10 (dez) lugares;

dl Rua Professor Joaqulm Telxeira, junto ao LIDL - 7 {sete} lugares;

e) Rua D. Ant6nio Ferrelra Gomes, junto ir escola - 16 (dezasseisllugares;

f) Rua Rodrigues de Freita' junto ao Montepio - 17 (dezassete| lugares.

'%vl



2. Os lugares considerados no nimero anterior ficam condionados pelas seguintes

limita96es;

a) Na Rua Jos6 Joaquim Ribeiro Teles, junto i antiga CGD, sEo reserv:tdos dols

lugares para carregamento de canos el6ctricos;

bl Em cada uma das art€rias identificadas, s6o reservados lugares para utentes

com mobilidade condicionada, nos termos previstos no D.L. ne 163/2006, de

8-7.

SEGUNDA

A RE aceita excluir do objeto da concessSo do identlficado Contrato, os 28 (vinte e

oito) !ugares de estacionamento concessionados na Rua dE s, Silvestre, na freguesia

de Ermesinde, uma vez que se situam em local que nEo 6 do dominio priblico ou

privado do Municipio, nEo sendo, contudo, possivel o estacionamento livre ao

priblico antes o local deveri ficar reservado a utentes da Junta de Freguesia de

Ermeslnde, mediante colocagSo no local de placa sinalizadora de tal condlcionante.

O estacionam€nto pribllco no local identificado no nfmero anterior € regulado pelo

Regulamento Municipal de Trinsito e de Estacionamento de Duragio Umitada, em

vigor.

A Rd aceita ainda excluir do objeto da concessSo do contrato, os 5 (clnco] lugares de

estacionamento concessionados na Rua da lgreja, que nio possuem as dimensdes

re8ulamentares, e condicionam a circulagio autom6vel no local,

2.

q



TERCEIRA

1. Ao abrigo do Decreto-Lei ns 74612OL4, de 9 de outubro, e demais leglslagto

complementar, que estabelecem as condig6es em que as empresas privadas

concessionirias de estaclonamento podem exercer a atlvldade de flscallzagdo do

estaclonamento das zonas que lhe estSo concesslonadas, a A. transfere para a Rd

gue aceita, a fiscalizagdo das concess6es de fornecimento, instalagio e exploragio

dos parc6metros coletivos nas zonas de estacionamento de duraqio llmitada nas

freguesias de Ermesinde e Valongq logo que estejam cumpridos todos os requisitos

legais exlgidos, designadamente o cumprimento das exigencias previstas na portaria

ns 190/2016, de 15 deJulho, obrigando-se a alterar, no prazo m:iximo de 120 {cento

e vinte) dlas; o Regulamento Municipal de Trensito, por forma a permitlr que a

fiscalizagio prevista na cl6usuta oitava dos contratos de concess5o seja atribuida ir

concessloniria.

Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior, e sem prejuizo dos poderes que

competem aos agentes de autoridade e aos fiscais municipals, a A. transfere de

imediato para a R€ a obrigatao de assegurar, atravds dos seus funcionirios, as

rondas minimas dldrias di: fiscalizagio do cumprimento das disposlgEes constantes

do Regulamento Municipal de Trinsito e de Estacionamento de Durageo Limitada,

nas zonas que lhes estao concessionadas, devidamente delimitadas e sinallzadas,

fiscalizando as viaturas estacionadas e veriffcando o pagamento da taxa de

estacionamento devida, para efeitos de levantamento do respetlvo auto de

contraordenagio, podendo desde jii cobrar as respetivas taras de estacionamento e



agravamentos da( decorrentes, designadamente atravds de avlsos aos infratores a

emitir em sistema irformitico adequado.

O Municipio obriga-se a manter, pelo menos, um fiscal camaririo para flscallzagio

do estacionamento nas freguesias de Ermesinde e Valongo queteri como fun96es,

deslgnadamente, a comunicagSo das infragdes (estaclonamento abusivo) ao Cddlgo

da Estrada is entidades competentes.

QUARTA

A partir do primeiro dia do m6s em que a Rd assumlr o exerciclo da atividade de

fiscalizagSo das concess6es nas fregueslas de Ermesinde e Valongo, nos termos

Crevistol no n!1_er9 u1 d3 C!;usu! auartl d:sta !f nsateo, p€ssard a pae".t 
"9 

A:,

a titulo de participagao nas rec€itas brutas de exploragSo previstas nas Cliusulas

s€gunda dos Contratos de Concess6o nas ireguesias de Ermesinde e de Valongo, o

valor correspondente i percentagem deTYo das receitas brutas de exploragSo para

ambas as concess6es.

Os pagamentos ao A. sio feitos pela R. mensalmente, atd ao dia quinze do rn€s

seguinte iquele a que diz respelto, atravds de transf€r€ncia banciria para a conta

do A. que este indicar.

3. No prazo fixado no ndmero anterior, a R. enviari ao A. o Relat6rio Mensal de

exploragEo das concessdes de Ermesinde e Valongo, acompanhado dos respetivos

comprovativos.



QUINTA

1. A R€ cede gratuitamente ao Munlcipio os 104 (cento e

estacionamento necessirios para a realizagEo semanal aos

Valongo.

I
quatro) lugares de ,L

/
sdbados da Feira de

2. caso o empreendimento destinado a com6rcio e servigos previsto para "//,-<
Avenlda Emidlo Navano, na freguesia de Valongq se venha a concretizar, a #
aceita trocar os 4 {quatro} lugares existentes na Rua Visconde Oliveira do pago

para outro local a acordar, de forma a permitlr o acesso de velculos pesados

aquele empreendimento,

Sempre que, para a realizagio de atividades priblicas promwidas pelo A. ou por

esta apoiadas, de natureza gratuita e ndo geradoras de receitas, hala a

necessidade de ocupar temporariamente lugares de estacionamento

concessionado, a Rd obriga-se a ceder gratultamente os mesmos, desde que

previamente informada por escrito pela A. com 10 (dez) dias de antecedEncia,

Nos casos que nio se enquadram nos n0meros 1 e 3 anteriores, a ocupageo

temporirla de lugares de estacionamento por parte da Autora ou por entidades

por esta autorizadas acarreta o pagamento das taxas devidas pela ocupagio de

tals lugares, de acordo com as tabelas em vlgor no Regulamento Municipal de

Trinsito e de Estacionamento de Duraceo Limitada.

4.

SEXTA

A. e R- aceitam alterar a cliusula Ddcima segunda dos contratos de concess6o das

freguesias de Ermesinde e Valongo, de acordo com a seguinie redag5o:

%w



Cldusulo Dgglmo leounglg

Controlo de utitizogdo dos lugares de estaclonamento de dumgdo

limitada

De forma d mdnter atuallzado um cadostro dos niveis de

ocupagda/matlvldade das lugares de estaclanomento de duragdo

limitodo, com vista d eventuol redefini1do e/ou odequagdo das medldas de

fiscalizogdo, o Concessiond o obrigo-se a portilhot com o Concedente o

software pftprio de gestfro dos equipamentos (porcimetros).

2. O concesslonirio ohriga-se o manter diafiomente otualimda a informagfio

tdtoda no sotduare referido no nrtmero dnterior.

sfnMA

A, e Rd aceitam aditar aos Contratos de ConcessSo das freguesias de Ermesinde e de

Valongo, as seguintes cliusulas:

Cldusula Dicimo Quarta

tnlonnagdo a lomecer pelo Contesslondrto oo funcedente

Pord cump mento do ahdgogAo prevista no afte 474e slinea c) do

Cddlgo dos Controtos Prlbllcos, o Coocessiondrio ohriga'se d dpresentar

trime5|::dlmente do concedente o relatario de gestdo lntegrado do

concessao, untendo os seguintes inlormogdes:

a) Taxa de ocupogdo dos lugores do concessflo;

bJ Volores de rcceits/dia/parcdmetro;

c) Ptrcdmetros/dlo/horo foro de sewigo/csusa;

dl Nrtmero de lunciondrlos ao seruigo do concessfro;



e) Qualquer circunstdncia que condiclone o normal

desemtolvimento da atividade concedido.

ddusulo Dddma Qulata

Indlcadores de Acomponhamento e Avaliagfio do Concessiondrio

7. Concedente e Concessiondrio obrlgom-se o definir, por ocordo,

lndicador* de ocompanhamento e de avallagdo do desempenho do

Concessiondrio, no peopetlva do utilimdor e do interese pihlico,

bem como procedlmentos de cdlculo paro a suo olerigdo periddlca,

designodomente no que diz respeito ao ntmeto de utilhadores e

seus nlveis de satisfagdo e resultados operacionols da concessdo.

Concedente e Concessionddo obigom-se a encomendor a

elaboragdo de um painel de indicodores a umo consultora de

reconhecido mirito e experi0ncio no desenvolvimento do otlvtdode

concedido, selectlonada por acordo, suportondo os respetivos

custos em pdrtes lguais.

3. O painel de indicadores previsto nos nimercs onteriores deverd

estar opera'cionol, o mois tordar, no ptozo de 720 dios agis o

frdnsito em julgado da decisdo que homologa d prcsente

transocAdo.

OITAVA

A e R. obrigam-se a alt€rar os Contratos de ConcessSo das freguesias de Ermesinde e de

Valongo, de acordo com os termos da presente transagao, no prazo de 120 (cento vinte

dias) ap6s o trinsito em julgado da decis6o que homologa a presente transageo.
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A. e R. declaram nada mals ter a rcivlndicar qma de ortra no que dlz rcspfito ic mat{rias

reguladrs na presante transador sahro ar qsa sio obleto do processo judicial que cone

termos nert€s fr{hrrd sob o ilo 85U1t}.6BEPilf.

o€c|MA

Custas em divldr a ,uho serSa reperddr em pirtrs i$air por adbas as Partgs,

prescindlndo amb.s de custas dt parte.

Valongo, ... nov€mbro de 2016
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V2 - LUGARES CONCESSIONADOS - VALONGO

FUA
NT TOTAL LUGARE5 

IPA6OS I

Ne LUGARES 
I

RESERVAoOS I
NS LUGARB ZONA

Rur dg Nprte - Toseka CTT 9 I I.f

Prrqle Norte - Cenlro 20 20

PElou€ llorte ' Rur do Norte !7 11

Parquc ilorte . cimpo 1L 11

Peruue None- PBrcde -!at 18

Peroue Nort€. Avr Emldlo NNarrc 10 10

av€nlda Emidio Navarro " Escob 24 24

Av.nlda s de Outubro cccvl 11 11

Av€nldaSdeOutlbro"73 5 o

Avenida 5 d€ Outlbro - 202 t3 I5

Avenlda Ideout{bro-246 3 1 4

AveFidr 5deOuinb.o- l9O 1_s 2

Avehida 5 dE outubro - 421 10 ! _tr

Avenida S dE Outubro.381 9 I

Alenlda 5 dr Oullbio - 25! L1 1 !2

Rtta Jose S€a.a . 59 | 2 L 3

Trav€sEE losi Seara - 85 f f,

Rua de Portug.l- 2s | 13 2 15

noa de FortuEal. Campodelo€o! I I

Rua de PonugEl - glocos 1/2 5 5

TOTAIS 496 25 522
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ConEato de "Concessio de Fornecimento. Instalac{o e Exoloracio de

Freeuesia de Valoneo'

Versdo consolidada e atualizada

Primeiro: Municipio de Valoneo. pessoa coletiva no 501$8160, com sede na Av. 5 de
Outubro, no 160, 444o-Sog Valongo, na quaiidade de "Concedente";

Segrrndo: PAROUE VE - Gdstdo de Paroues de Estacionamento. S.A. registada na
Conservat6ria do registo Comercial de Braga, pessoa coletiva no 504856109, com o capital
social de 25o.oooe (Duzentos e Cinquenta Mil Euros), com sede nd Rua de Manuei
Almeida Passos, 48-Sz, freguesia de Ferreiras, concelho de Braga, na qualidade de
'Concession6rio.

Primeira

A Concessf,o de Fornecimento, Instala$o e Explorag6o de Parc6metros Coletivos nas

Zonas de Estacionamento de duraqiio limitada 6 feita pelo periodo de vinte anos, corl
inicio em dois de margo de dois e quatro;

Sesunda

A Concessioniria obriga-se a enbegar ao Concedente a titulo de participag?io /o das

receitas brutas da exploragSo da concessio.

Os pagamentos da Concession6ria ao Concedente sdo feitos mensalmente, at€ ao dia
quinze do mes seguinte iquele a que cliz respeito, atrav6s de bansfer6ncia banciria
para a conta do concedente que este indicare atrav6s de comunicagio escriia,

No prazo fixado no n0mero anterior, a Concession6ria enviari ao Concedente o

Relat6rio Mensal da exploraqdo da concessdo, acompanhado dos respetirrcs
comprovativos contabilisticos e documentais.



Terceira

A Concessioniria compromete-se a concluir o fornecimento e instalaqEo dos parc6metros

coletivos, e iniciar a exploraqSo no prazo de quinze dias a contar desta data.

Ouarta

A Concessiondria compromete-se a executar a obra de construqdo do parque de

estacionamento subterrAneo, incluindo a 6rea comercial, conforme os projetos de

arquitetura aprolados pela CAmara Municipal, e iniciar a sua exploraqeo no prazo de tg5

dias a contar desta data.

Ouinta

A Concessioniria xeconhece i CAmara Municipal o direito i ocupagdo gratuita de 10

lugares no parque de estacionamento subterrAneo durante o periodo de constituigio do

direito de superficie.

Sexia "

Executar o arranjo urbanistico do largo do Centendrio e a remode'laq5o da Rua Josd Seara,

conforme estabelecido no ponto r.ro do Caderno de Encargos.

S€tima

Para garantia do cumprimento do presente contrato, a Concession6ria apresentou a

garantia banc6ria nrimero 3o2 7ZB, no montante de e 142.656,20 (cento e quarenta dois

mil seiscentos e cinquenta seis euros e vinte c€ntimos) emitida em dez de julho de dois mil

e tr€s, pelo Banco Espirito Santo, a favor da Cdmara Municipal de Valongo,

correspondente a s% do valor estimado para o efeito do concurso no valor de C
2.8S3.r23,9S (dois milh6es, oitocentos e cinquenta trds mil, cento e vinte trOs euros e

noventa cinco c€ntimos).

Oitava

t. Sem prejuizo das demais entidades fiscalizadoras com atribuiq6es na mat6ria, compete

A Concessionriria a fiscalizagdo do Regulamento Municipal de TrAnsito e

Estacionamento de Duraqflo Limitada do Municipio de Valongo, nas que lhe estdo

concessisnadas, devidamente delimitadas e sinalizadas, desde que legalmente

habilitada para o efeito.
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Pam os efeitos prwistos no ndmero anterior, o pessoal da fiscalizagdo da
concessioniria ser6 equiparado a agentes de autoridade administrativa, cabendoihg
em especial:

a) Prestar esclarecimentos aos utilizadores sobre o sentido e a aplicabilidade das
normas estabelecidas no Regulamento Municipal de Transito e Estacionamento
de DuragEo Limitada do Municipio de valongo ou nouhos normati'os lesais

u

aplicdveis, bem como sobre o funcionamento dos eguipamentos instalados;
Promover e controlar o correto estacionamento, paratem e ac€sso;
Promoler e controlar o acesso is zonas de estacionamento de duragfro limitada,
assim como o correto estacionamento dos veiculos;

d) Zelar pelo cumprimento do presente Regulamento, das normas especificas de
cada zona, se as houver, e das disposiq6es do C6digo da Eshada;

e) Desencadear, nos termos dos artigos t64o e seguintes do C6digo cla Eshada, as
agbes necessirias, ao eventual bloqueamentq remoglio e dep6sito dos veiculos
em estacionamento indevido e abusivo, cobrando aos seus proprietilrios as taxas
do'idas;

f) Levantar auto de noticia e proceder i identificaqEo dos infratores, quando
rerificar a pr:itica de infragdes ao C6digo da Estrada ou outros diplomas legais e
regulamentares, para os efeitos previstos nos artigos rToo e Llzto do citado
C6digo, respetivamente;

g) Ap6s o levantamento do auto, comunicar aos infratores o teor da infraglo
verificada, assim como das demais mengdes constantes do artigo r75o do C6digo
da Estrarla, tendo em especial atengEo o disposto no artigo U6o do referido
C6digo, quanto i {orma das notificaq6es;

h) Participar as autoridades policiais e/ou outras competentes as infra$es ao
Codigo da Estrada e ir legislagSo complementar aplicivel de que tenha
conhecimento no exercicio das suas fung6es;

Registar as infraq6es verificadas is normas do C6digo da Estrada;

Emitir avisos aos infratores, com t:uas devidas pelo estacionamento e

agravamenios dai decorrentes, nos termos da tabela anexa;

kJ Colaborar com as autoridades policiais no cumprimento do C6digo da Estrada,
assim como da demais legislagio complementar.

-xb)
c)

i)
j)
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3. O pessoal de fiscalizagio da Concessioniria deve cumprir todos os requisitos legais para

serem equiparados a agentes da autoridade administrativa, designadamente os

consantes do Decreto-Lei no 146/2014 de 9 de outubro' e demais legisla$o

complementar.

Nona

As receitas provenientes das coimas por contra-ordenaq6es ao Regulamento de Trdnsito e

estacionamento de Dura$o limitada observardo o disposto no no i do artigo rc do

Decreto-Lei no 969/qg, de rB de setembro.

Decima

Sempre que o Municipio delibere a atribuigdo de um lugar privativo, sujeito ao pagamento

de taxas nos termos do Capitulo V do RETDLIL e o mesmo coincida com lugar

concessionado, reverteri para a Concessioniria o montante que este auferiria pela

ocupaqEo do mesmo durante o periodo pelo qual aquele lugar tenha sido cedido.

Decima Primeira

Os ralores das taxas a aplicar ser6o os que os 6rgdos competentes da autarquia aprovarem

anualmente, comprometendo-se a CAmara desde ji a propor d Assembieia Municipai os

seguintes valores:

Para vigorar em zooz

- por cada periodo de r5 minutos, ou fragdo - o,roC

- periodo de sessenta minutos (ra hora) - o,4oe
- mdximo de 3 horas - r,6o€
Para vieorar em zoo8
- ro periodo de r5 minutos ou fraq5o - o,r5C

- por cada periodo de r5 minutos, ou fragfio - o,roC
- periodo de sess€nta minutos (ra hora) - o,4SC

- mi6ximo de S horas - r,6se
Para vigotar em zooq

- por cada periodo de r5 minutos, ou fragio - o,r5€

- periodo de sessenta minutos (ra hora) - o,Soe

- m6ximo de 3 homs - 1,8oe



,at)
D€cima Segunda / <\

De forma a manter atualizado um cadastro dos niveis de ocupaqfro/rotatividade do!
lugares de

adequaglio 
redefiniqEo e/ou

coneedent Pa*ilhar * o-F
A concessiondria obriga-se a manter diariamente atualizadd a informaq?io tratada no
software referido no nrimero anterior.

D€cima Terceira
os lugares dmtinados a estacionamento em regime de duragdo limitada sujeitos ao
pagamento da taxa, abrangidos pelo contato de concessdo, sao os constantes das
plantas e mem6ria descritiva anexas.
sempre que o concedente deliberd a alteraqiio do nrimero e localizag6o dos lulares
previstos no nrimero anterior, havera lugar a uma re,visao do conFato, podendo da
mesma resultar a fixaqa0 de compensagoes financeiras para a concessiondri4 sempre
que tal origine o desequilfurio financeiro do contato.
o estacionamento nos lugares abrangidob pelo contato de concessdo € regulado pelas
disposig6es do c6digo da Estrada e demais legislagio complementar, e pelo
Regulamento Municipal de Trf,nsito e Estacionamento de Durag6o limitada do
Municipio de Vaiongo.

D€rima Tereeira-A

A concession6ria cede gratuitamente ao concedente os 1o4 (cento e quatro) lugares de
eshcionamento necess6rios para a realizaqio semanal aos s6bados da feira ite valongo.
caso o empreendimento destinado a com6rcio e serviqos, previstos para a Avenida
Emidio Navarro, na freguesia de valongo, se venha a concretizaq a concessiondria
aceitar trocar os 4 (quatro) lugares existentes na Rua visconde oliveira do pago para
outro local a acordar, de forma a permitir o acesso de veiculos pesados iquele
empreendimento.



e sempre que, para a realizagao de atividades pdblicas promovidas pelo concedente ou

por este apoiadas, de natureza gratuita e nao geradoras de receitas, haja a necessidade

rle ocupar temporariamente lugares de estacionamento concessionado, a

Concessionaria obriga-se a ceder gratuitamente os mesmos, desde que previamente

informada por escrito pelo Concedente, com 10 (dez) dias de anteeed€ncia-

Nos casos que nflo se enquadram nos nfmeros t a 3 anteriores, a ocupaqio temporiria

de lugares de estacionamento por parte do Concedente ou por entidades por este

autorizadas acarreta o paEamento das taxas devidas pela ocupagdo de tais iugares, de

acordo com as tabelas em vigor no Regulamento Municipal de Trdnsito e de

Estacionamento de Duragdo Limita de Valongo,

Ddcima Ouarta

Para cumprimento da obrigagdo pret'ista no arto 4140 alinea c) do C6digo dos Contrato

Pirblicos, a Concessioniria obriga-se a apresentar trimestralmente ao Concedente o

reiai6rio de gesi6o iniegrada <ia concessSo, contencio as seguintes informaq6es:

a) Taxa de ocupagSo dos lugares da concessdo;

b) Valores de receita/dia/parc6metro;

c) Parc6metros/dia/hora fora de servigos / causa;

d) Ntmero de funciondrios ao servigo da concessSo;

eJ Qualquer circunstAncia que condicione o normal ilesenvolvimento da atividade

concedida.

D€cima Ouinta

t. Concedente e Concessioniiria obrigam-se a definir; por acordo, indicadores de

acompanhamento e de avalia€o do desempenho da Concessioniria, na perspetiva do

utilizador e do interesse priblico, bem como procedimento de c6lculo para a sua aferiqao

periodica, designadamente no que diz respeito ao nrimero de utilizadores e seus niveis

de satisfugdo e raultados operacionais da concessf,o.

2. Conced€[te e Concessioniria obrigam-se a encomendar a elaboragSo de um painel de

indicadores a uma consultora de reconhecido m6rito e experiEncia de desenvolvimento

da atividade concedida, selecionada por acordo, suportando os respetivos custos em

partes iguais.



O painel de indicadores previsto nos nirmerc aoteriees
mais tardar, no prazo de rzo dias a partir de ....

VerS emsolidada e atualiraila em...-...-...




