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EDITAL 
__ VICTOR MANUEL ALVES MENDES, NA QUALIDADE DE 

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA:---

-- FAZ PUBLICO QUE, a Camara Municipal na reuniao de 23 de maio, 

aprovou uma alterayao ao estipulado na aiJnea d) do n.0 2 do art.0 4° das 

"Normas de Cedencia e Utilizacfio de Viaturas Municipais de Transports de 

Passageiros", o qual se republica em anexo com as alteracoes efetuada. __ _ _ 

__ Mais torna publico que as alterac;oes as normas em questao entram em 

vigor no primeiro dia util seguinte ao da sua publicitacao nos termos legais. _ 

___ Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que 

vao ser afixados nos lugares do estilo. _____________ _ 

___ .Pacos do Concelho de Ponte de Lima, 31 de maio de 2016. ___ _ 

0 Presidente da Camara Municipal, 

Eng.0 Victor Mendes 
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~ MUNICiPIO PONTE 8 t!A 

NORMAS DE CEDENCIA E UTILIZAtAO DE VIATURAS MUNICIPAlS DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

A Camara Municipal de Ponte de Lima tem assumido urn papel preponderante no 

apoio ao desenvolvimento sociocultural do municipio, procurando acompanhar o 

desenvolvlmento e fortalecimento da sociedade civil. 

Esta autarquia tern apoiado, sempre que possfvel, e da melhor forma, as lnstitul~oes e 

associa~5es locals que realizem actividades au eventos de interesse municipal, de 

natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, nomeadamente atraves da 

cedencia de vlaturas de transporte colectivo de passageiros. 

No entanto, as-dificuldades financeiras que se atravessam obrigam a autarquia a criar 

criterios e condh;:oes de cedencla das vlaturas municipals, considerando os custos 

deste apolo, as limita~oes existentes, e a necessidade de continuar a apolar as 

actividades de ambito sociocultural das colectividades. 

Assim, as presentes normas pretendem disciplinar a cedencia e uso de viaturas 

municipals no que respeita a gestae, responsabilidade e criterios de ced€mcia. 

Partindo destas premissas e elaborado, ao abrlgo de competencla regulamentar 

pr6prla prevlsta no artigo 2419 da Constitui~ao, conjugado com alfnea k) do n9 1 do 

artigo 339 da Lei n2 75/2013, de 12 de Setembro, o Regulamento de Utiliza~ao e 

Cedencia dos Audlt6rlos Municipals. 

Artlgo l.!l 

Ambito 
As presentes normas visam regular a cedencia e utilizac;3o de viaturas municipals a 

entldades, lnstitui~oes e associa~oes sedeadas no concelho de Ponte de Lima, que 

desenvolvam actividades de interesse municipal, designadamente de natureza social, 

cultural, desportiva, recreatlva ou outra. 

Artigo 2.2 

Objecto 
0 regime estabelecido nas presentes normas aplica-se as viaturas municipals de 

transporte de passageiros. 

Artigo 3.!! 

Utilizadores e criterios de cedencla das viaturas 
1- As vlaturas de transportes da autarquia sao cedidas a: 

a) Estabelecimentos de ensino publico, no ambito dos project os educativos do 

Municipio; 

b) Juntas de Freguesia (1 vez) 

c) IPSS (1 vez) 
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d) Associa~oes desportivas com formac;:ao (2 vezes) 

e) Grupos Folcl6ricos (2 vezes) 

f) Bandas de Musica (2 vezes) 

g) Agrupamentos de Escuteiros e Guias (1 vez). 

2 - Sem prejufzo do disposto no n.2 1, a ced!ncla das vlaturas municipals regeftse ainda 

pelo registo cronol6gico de entrada do pedido nos servi~os da autarquia. 

3 - A cedencia de viaturas fica sempre condicionada a utillzac;:ao das mesmas por parte 

da Camara Municipal. 

4 - Sem prejufzo do disposto nos numeros anteriores, a C~mara Municipal reservaftse 

ainda ao direito de apreciar os pedldos de cedencla de viaturas em fun~ao do interesse 

municipal das activldades a realizar. 

Artigo 4.2 

Pedido de cedencia de viaturas 

1 - 0 pedido de cedencia de viaturas deve ser formulado mediante o preenchimento 

de formulario disponrvel no Gabinete de Atendimento ao Munfcipe ou no site de 

internet da Camara Municipal. 

2 - 0 pedido e dirigido ao Presldente da Camara, o qual deve dar entrada nos servi~os 

com, pelo menos, 20 (vinte) dias uteis de antecedencia sabre a data pretendida para a 

sua utiliza~ao, contendo os seguintes elementos: 

a) ldentificac;ao do requerente; 

b) Fim a que se destina a deslocac;ao; 

c) Data da deslocac;:ao; 

d) Local da deslocac;:ao e percurso - ate ao limite de 150 Km do concelho e dentro do 

territ6rio nacional; 

e) Local e hora de partida; 

f) Local e hora provavel de chegada; 

g) Numero de passagelros previstos; 

h) Contacto telef6nico do responsavel ou interlocutor da desloca~ao. 

3 - As viaturas municipais podem ser requisitadas para dias utels fora do perfodo 

escolar, fins-de-semana e ferlados, exceptuando-se os dias 1 de Janeiro, 24, 25 e 31 de 

Dezembro e Domingo de Pascoa; 

4 - 0 deferimento ou indeferlmento do pedido compete a Camara Municipal. 

Artigo 5.2 

Regras de utiliza~ao 
1- Apenas os motoristas ao servic;o da autarquia podem conduzir as viaturas cedidas. 

2 - 0 itinerario aprovado nao pode ser alterado, salvo par motlvos devldamente 

justificados. 
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MUNICiPIO~ 
3 - No interior das viat uras sao proibidas condutas susceptrvels de perturbarem o 

motorlsta ou de colocarem em causa a seguran~a das viaturas e dos passageiros. 

4 - Os utilizadores devem respeitar e cumprir as instruc;Oes do motorista, para que a 

vlagem decorra num ambiente de respeito mutuo, sem anomalias ou sobressaltos. 

5 - E expressamente proibido fumar, comer ou beber bebidas alco61icas dentro das 

viaturas, bern como danificar ou sujar as mesmas. 

6 - 0 motorista e o responsavel pela utiliza~ao, antes do inkio e no final da viagem, 

devem verificar o estado das viaturas, e, sempre que constatarem a exist!ncia de 

qualquer anomalia, devem elaborar relat6rio da mesma. 

7 - A autarquia nao se responsabiliza pelo furta, roubo ou por quaisquer danos 

causados nos objectos delxados nas viaturas. 

Artigo 6.R 

Deveres da entidade requerente 

Constituem deveres da entidade requerente: 

a) Assegurar o cumprlmento do percurso da desloca~~o e respectlvo horarlo; 

b) Acatar as indicac;oes do motorista no que respeita ao funcionamento das viaturas, 

em como as normas em vigor referentes a seguran~a, higiene e limpeza; 

c) Zelar pela seguran~a e pela boa conservac;ao da viatura; 

d) Responsabilizar-se, sempre que se verifique o transporte de crianc;as, pela presenc;:a 

de vigilantes durante todo o percurso, nos termos previstos no artigo 8.2 da Lei n.2 

13/2006, de 17 de Abril; · 

e) Respeitar a lotac;ao da vlatura; 

Artigo 7.2 

Deveres do motorista 

Constituem deveres do motorista: 

a) Apresentar ao seu superior hienflrqulco, nos tr~s dias segulntes a realizac;ao da 

desloca9~0, a declara~ao de verlflca~ao de vlaturas cedldas, no qual e lndicado o 

numero de quil6metros (no inlcio e termino de cada viagem), numero de horas 

realizadas, bern como qualsquer anomallas ocorrldas, sendo o mesmo assinado pelo 

pr6prio e pelo responsavel da entidade requerente; 

b) Respeitar o itinerario e horarlo autorizado, salvo em casas de forc;:a maior, 

devldamente justificados; 

c) Zelar pelo born estado de conservac;:ao e limpeza da viatura; 

d) lmpedir que a vlatura exceda a sua lota~~o; 

e) Nao transporter crianc;as e jovens em desacordo com as normas legals aplicavels; 

f) Cumprir e fazer cumprir as normas respeitantes ao C6digo da Estrada e demais 

legisla~ao apllcavel. 
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Artlgo 8.2 

Encargos com a cedencia 

1 -Da cedencia de viaturas as entidades indicadas no artigo 4,2 decorrem os encargos 

correspondentes a portagens, tarifas de estacionamento e motorista. 

2 - Nao estao sujeitos aos encargos mencionados no numero 1 os estabelecimentos de 

enslno publico sediados no Municipio, que utillzem as vlaturas municipals no ambito 

dos Servic;:os Educativos promovidos pelo Municipio. 

Artigo 9.e 
Outros Encargos Olrectos 

1 - Em caso de acidente que provoque a imobiliza!fao da viatura, por causa n5o 

imputavel ao motorista, as despesas com o eventual alojamento ou -alimentac;:ao, ficam 

a cargo da entidade requerente. 

Artigo 10.!! 

Gratuitldade da Utlllza~llo 
1 - Sem prejuizo da aplicac;:ao das presentes normas, excepcionalmente, e em situa~oes 

devidamente justificadas, pede a autarquia ceder a utilizac;:ao das viaturas a titulo 

gratuito. 

Artlgo 11.5l 

Pagamento 

1 - Para efeltos de pagamento des encargos decorrentes da cedencia, a autarquia 

emite uma guia de receita com o valor apurado nos termos do artigo 9.2, a qual deve 

ser entregue a entldade requerente. 

2 - A entidade requerente deve proceder ao pagamento dos valores constantes na guia 

de receita na Tesouraria da Camara. 

Artlgo 12.!! 

Cancelamento da cedencia 
1 - Nas situac;:oes que nao permitam a utilizac;:ao das viaturas municipals, 

designadamente pelas razoes previstas no n.2 4 do artigo 4.2 ou em casas de forc;:a 

maier, tais como, avaria, revisao, reparac;:ao de viatura, falta de motorlstas, o 

requerente n~o tern direito a qualquer compensac;:f3o ou transporte alternative. 

2 - Em caso de desistencia do servic;:o por parte do requerente, deve o mesmo 

lnformar, per escrito, os servic;:os da autarquia, com, pelo menos, 24 horas de 

antecedencia da data prevista da viagem. 

Artlgo 13.!! 

Penallza~6es 
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1 - 0 incumprimento do presente regulamento por parte da entidade utilizadora 

implica a prlva~~o de cedencia de viaturas pelo perrodo de 1 (urn) ano. 

2 - 0 nao pagamento das quantias devldas pela utilizac;ao das viaturas previstas no 

artigo 9.2 impede nova cedencia ate que o mesmo seja efectuado. 

3 - Os danos causados pela rna utillza~~o das viaturas implicam o pagamento das 

despesas efectuadas com a repara~ao das mesmas. 

Artlgo 14.R 

Casos omissos 

Todos os casos omissos serao resolvidos pela Camara Municipal. 

Artigo 15.!! 

Entrada em vigor 
As presentes Normas entram em vigor ap6s a sua aprova~ao em reuniao do executivo 

municipal. 

Aprovado pela Camara Municipal na reuniao de 20 de janeiro de 2014 

Ponte de Lima, 4 de Fevereiro de 2014, 

0 Presidente da C§mara Municipal, 

Victor Mendes, Eng.2 
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Anexo I~ Pedido de Cedencia de Viaturas Municipals 

Pedido de Cedencia de Viaturas Municipais 

Ponte de lima, __ de de 20 ___ _ 

ldentifica~ao do Requerente 

Exmo. Senhor 

Presidente da Camara 

Exmo. Senhor, 

Solicitamos a v. Exa. a cedencla de ___ viatura(s) com a lota~ao de ___ _ 

lugares, para a seguinte actividade: 

a)Fim a que se destina a desloca~~o : 

b)local da desloca~~o: 

c)Percurso previsto: 

d)local e hora de partida: 

e)local e hora provavel de chegada: 

f)Numero de passageiros previstos: 

g)ldentifica~ao e contacto telef6nico da pessoal responsavel pela entldade requerente: 

A Entidade Requerente 
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Anexo II 
Veriflca9ao das Viaturas Cedidas 

Declara~ao 

responsavel 
com a pela viatura (marca e modele) _______________ --' 

matricula _________ __, e---~-------------

na qualidade de representante de------------------
declaram, para os devidos efeltos, que a referida viatura, no inlcio da desloca9iio tinha 
registados quil6metros de circula9ao, e a mesma apresenta/nao 
apresenta (riscar o que nao interessa) quaisquer anomalias. _ _ _ ______ _ 

Mais declaram que, no memento da chegada, a viatura tem 
quil6metros, apresentando/nao apresentando {riscar 0 que nao interessa) quaisquer 
anomallas, perfazendo um total de qull6metros. _____ _ 

{lndicar as anomalias a registar) 

Ponte de Lima, --· ____ de ______ de 20 __ 

0 responsavel pela viatura da C§mara Municipal de Ponte de Lima 

0 responsavel pela entidade requerente 
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