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Artigo 21.º
Informação do abandono de veículos às autoridades policiais
A Câmara Municipal de Santa Cruz poderá dar conhecimento por es-

crito às Autoridades Policiais, para os efeitos que tiverem por convenien-
tes, dos veículos depositados e considerados abandonados, presumindo-
-se que essas entidades policiais nada têm a dizer se, no prazo de 30 dias, 
não apresentarem resposta.

CAPÍTULO VI

Taxas

Artigo 22.º
Taxas aplicáveis

1 — As taxas devidas pelo bloqueio, remoção e depósito de veículos 
são as fixadas na Portaria n.º 1424/2001, de 13 de Dezembro, alterada 
pela Portaria n.º 1334 -F/2010 de 31 de Dezembro.

2 — As referidas taxas são alteradas de acordo com o estipulado 
em diploma legal que altere ou revogue a portaria referia no número 
anterior.

3 — O veículo não pode ser entregue sem o pagamento prévio das 
mencionadas taxas.

4 — No caso de o reclamante do veículo não ser o proprietário, fa-
zendo prova do seu direito, nomeadamente o de adquirente com reserva 
de propriedade, locatário em regime de locação financeira, locatário 
por período superior a um ano ou quem, por facto sujeito a registo, for 
o possuidor do veículo, é responsável pelas despesas ocasionadas pela 
remoção e depósito.

CAPÍTULO VII

Fiscalização

Artigo 23.º
Competência para a fiscalização

1 — A fiscalização do cumprimento e das disposições contidas no 
presente Regulamento compete à Câmara Municipal de Santa Cruz e 
às autoridades policiais.

2 — Compete aos agentes fiscalizadores:
a) Esclarecer os munícipes e outros utentes sobre as normas estabe-

lecidas no presente Regulamento;
b) Promover o correto estacionamento;
c) Desencadear as ações necessárias à eventual remoção dos veículos 

em transgressão.

CAPÍTULO VIII

Das disposições sancionatórias

Artigo 24.º
Contraordenações

1 — Constitui contraordenação, punível com coima, o incumprimento 
de qualquer das normas do presente Regulamento.

2 — As contraordenações previstas no número anterior são puníveis 
com coima de 100€ a 500€, no caso de se tratar de pessoa singular e de 
500€ a 1000€, no caso de se tratar de pessoa coletiva.

3 — A negligência é punível, sendo nestes casos os limites mínimos 
e máximos das coimas reduzidos a metade.

4 — Compete ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz 
ou ao Vereador com poderes delegados, a instauração de processo de 
contraordenação, bem como a aplicação das coimas.

Artigo 25.º
Sanções

O desbloqueamento do veículo só pode ser feito pelas autoridades 
competentes do Município, sendo qualquer outra pessoa que o fizer 
sancionada com uma coima de 240€ a 1200€.

CAPÍTULO IX

Disposições Finais

Artigo 26.º
Casos omissos

Os casos omissos serão resolvidos mediante deliberação da Câmara 
Municipal.

Artigo 27.º
Norma revogatória

São revogadas todas as disposições regulamentares municipais con-
trárias ao estabelecido no presente Regulamento.

Artigo 28.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publi-
cação.

208956003 

 MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

Aviso (extrato) n.º 10985/2015

Conclusão do Período Experimental
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que foi homologada, 
em 17 de setembro de 2015, a ata de avaliação do período experimental, 
concluído com sucesso, referente ao contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado celebrado com o trabalhador, Vítor 
da Silva Rebelo, com a categoria de técnico superior, posicionado na 
posição remuneratória 2.ª nível remuneratório 15, a que corresponde a 
remuneração mensal de 1201,48 euros. O tempo de serviço decorrido 
no período experimental é contado na atual carreira e categoria.

17 de setembro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Carlos Silva Santiago.

308952067 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Regulamento n.º 654/2015
Dra. Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Silves, torna público que a Assembleia Municipal de Silves 
no uso da competência que lhe é conferida pela alínea g) do n.º 1 do 
artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 13 de setembro, aprovou, na sua ses-
são extraordinária de 28 de agosto de 2015, o Regulamento Municipal 
de Cedência de Viaturas Municipais, o qual foi submetido a inquérito 
público e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 110, de 08 de 
junho de 2015, e no qual consta a seguinte redação:

Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas Municipais

Preâmbulo
O Município de Silves tem por atribuições a promoção e salvaguarda 

dos interesses próprios das respetivas populações, nomeadamente nos 
domínios da educação, da cultura, do desporto e dos tempos livres.

A intervenção do Município de Silves nestes domínios tem como 
prioridade máxima o fortalecimento da sociedade civil local, através da 
concessão de apoios, pelos meios adequados, a entidades, organismos 
e instituições que desenvolvam atividades de interesse municipal, de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva ou recreativa.

De entre os apoios concedidos às entidades, organismos e instituições 
locais, merece particular relevância a cedência de viaturas municipais, 
de forma a colocar estes meios ao serviço da comunidade local e em 
benefício do concelho de Silves.

No entanto, para que este tipo de apoio seja concedido de forma trans-
parente e imparcial, e para que se verifique um tratamento igualitário e 
equitativo de todas as requisições de cedência de viaturas municipais, 
torna -se necessário fixar um conjunto de regras que, por um lado, as-
segurem uma gestão criteriosa, equilibrada e sustentada dos recursos 
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do Município de Silves, e que, por outro lado, uniformizem os termos 
da satisfação dos pedidos formulados pelas entidades, organismos e 
instituições locais.

Assim sendo, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias 
locais pelos artigos 241.º da Constituição da República Portuguesa 
e 25.º, n.º 1, alínea g), e 33.º, n.º 1, alínea k), da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, foi elaborado, com fundamento na alínea u) do n.º 1 
do citado artigo 33.º, o presente regulamento municipal de cedência de 
viaturas municipais.

Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas Municipais

Artigo 1.º
(Lei Habilitante)

O presente regulamento municipal assenta na legitimação conferida 
pelo disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa 
e procede do exercício das competências previstas nos artigos 25.º, 
n.º 1, alínea g), e 33.º, n.º 1, alíneas k) e u), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro.

Artigo 2.º
(Objeto)

O presente regulamento municipal estabelece as normas que dis-
ciplinam a cedência e utilização de viaturas de transporte coletivo de 
passageiros do Município de Silves, bem como os direitos e deveres dos 
beneficiários da cedência na respetiva utilização.

Artigo 3.º
(Âmbito de Aplicação)

1 — O regime estabelecido no presente regulamento municipal aplica-
-se às viaturas de transporte coletivo de passageiros propriedade do 
Município de Silves ou sob a sua gestão, doravante designadas por 
viaturas municipais.

2 — Ficam excluídas do âmbito de aplicação do presente regulamento 
municipal as viagens organizadas e promovidas pelo Município de Silves, 
quaisquer que sejam os fins tidos em vista.

Artigo 4.º
(Beneficiários de Cedência)

A cedência de viaturas municipais só pode ser requerida por pessoas 
coletivas com personalidade jurídica, que não prossigam fins lucrativos 
e que tenham sede no concelho ou que nele desenvolvam a sua ativi-
dade, desde que:

a) A cedência se insira na prossecução dos fins e objetivos estatutários 
da entidade requerente, e/ou no cumprimento dos seus planos de ativi-
dades, e dela advenham benefícios para as populações do concelho; ou,

b) A cedência se destine a apoiar a prossecução de fins educacionais, 
humanitários e de assistência, culturais, sociais, desportivos e recreativos, 
ou outros de interesse municipal.

Artigo 5.º
(Pedido)

1 — Os interessados na cedência de viatura municipal devem forma-
lizar o pedido mediante requerimento dirigido, por ofício ou outro meio 
de comunicação, ao Presidente da Câmara Municipal de Silves, com uma 
antecedência mínima de 30 dias úteis relativamente à data pretendida.

2 — O pedido que der entrada com prazo inferior ao estabelecido no 
número anterior sujeita -se a não ser atendido por indisponibilidade de 
viatura ou impossibilidade de serviço.

3 — Do pedido devem constar os seguintes elementos:
a) A identificação da entidade requerente;
b) A morada, telefone, fax e correio eletrónico da entidade requerente;
c) O motivo e objetivo da viagem, com menção do local de destino;
d) A data de utilização da viatura;
e) O local de embarque, com menção da hora da partida;
f) O local de desembarque, com menção da hora previsível da chegada;
g) A indicação sucinta do itinerário;
h) O número de pessoas a transportar;
i) O escalão etário das pessoas a transportar; e,
j) A identificação do responsável que representa a entidade requerente, 

durante a viagem.

4 — O pedido de cedência deve ser assinado por quem vincule a 
entidade requerente ou alguém por ele designado.

5 — Sempre que o pedido de cedência não contenha algum dos ele-
mentos indispensáveis ao conhecimento da pretensão e cuja falta não 
possa ser oficiosamente suprida, o Presidente da Câmara Municipal 
de Silves, ou o Vereador com competência delegada, pode solicitar à 
entidade requerente a prestação de informações e documentos com-
plementares que se mostrem necessários para a correta apreciação do 
pedido, sob pena de rejeição liminar.

Artigo 6.º
(Prioridades na Cedência das Viaturas)

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º, a cedência das viaturas 
municipais está sujeita à seguinte ordem sucessiva de prioridades:

a) Estabelecimentos do ensino pré -escolar e do 1.º ciclo do ensino 
básico, durante o período a que corresponde o ano letivo;

b) Estabelecimentos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, durante o 
período a que corresponde o ano letivo;

c) Instituições particulares de solidariedade social e associações hu-
manitárias e de assistência;

d) Coletividades e Associações culturais, desportivas e recreativas;
e) Clubes desportivos, no âmbito da sua participação em competições 

oficiais;
f) Estabelecimentos do ensino secundário, durante o período a que 

corresponde o ano letivo;
g) Juntas de Freguesia; e,
h) Demais entidades.

2 — Quando existam pedidos conflituantes de entidades do mesmo 
escalão de prioridade, a cedência das viaturas municipais é operacio-
nalizada de acordo com os seguintes critérios de preferência, objeto de 
aplicação sucessiva:

a) Atividades coorganizadas pelo Município de Silves;
b) Existência de contrato -programa que, explicitamente, estipule a 

cedência de viaturas municipais;
c) Relevância da cedência para a prossecução do interesse municipal 

e/ou obtenção de benefícios para as populações do concelho de Silves;
d) Menor número de pedidos de cedência deferidos para a mesma 

entidade no semestre anterior;
e) Maior número de utilizadores a transportar;
f) Maior distância de quilómetros a percorrer; e,
g) Utilização que não exceda 24 horas.

3 — Havendo coincidência no cumprimento dos critérios elencados 
no número anterior, constitui facto de preferência ou desempate a ordem 
de entrada dos pedidos conflituantes.

Artigo 7.º
(Programação de Cedência)

A Câmara Municipal de Silves pode estabelecer, para cada ano le-
tivo ou competição desportiva, um programa de cedência de viaturas 
municipais para os estabelecimentos escolares e associações ou clubes 
desportivos, respetivamente, mediante a apresentação em tempo útil da 
programação da atividade escolar ou desportiva.

Artigo 8.º
(Restrições de Cedência)

A Câmara Municipal de Silves, mediante deliberação, pode limitar o 
número de cedências à mesma entidade requerente, de forma a garantir 
um tratamento equitativo em relação a todos os demais requerentes.

Artigo 9.º
(Condições de Cedência)

1 — As cedências são condicionadas à disponibilidade das viaturas 
municipais e respetivos motoristas e não podem em caso algum afetar 
a prossecução da atividade e tarefas públicas a cargo do Município de 
Silves.

2 — As viaturas municipais só podem ser cedidas e utilizadas pelas 
entidades requerentes desde que a sua condução seja efetuada por mo-
torista que pertença ao mapa de pessoal do Município de Silves.

3 — No decurso das deslocações, os motoristas afetos à condução de 
viaturas municipais devem efetuar pausas para descanso, nos termos da 
legislação aplicável.

4 — Nas deslocações que impliquem que o número de quilómetros 
e de tempo de condução ultrapasse os limites legais estabelecidos para 
um motorista, a condução tem que ser assegurada por mais que um 
motorista, nos termos da legislação aplicável.
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5 — No caso de transporte de crianças, a entidade requerente 
compromete -se a assegurar o seu acompanhamento por um vigilante, 
nos termos da legislação aplicável.

Artigo 10.º
(Lotação)

1 — Não serão aceites os pedidos que excedam a lotação das viaturas 
municipais.

2 — Salvo casos especiais, a cedência das viaturas municipais só 
ocorrerá se a ocupação dos mesmos for superior a dois terços da lotação 
máxima.

Artigo 11.º
(Disponibilidade de Meios)

1 — As deslocações superiores a 24 horas, quer no território na-
cional, quer no estrangeiro, carecem da apresentação de um projeto 
devidamente fundamentado e apenas serão autorizadas pontualmente, 
mediante deliberação da Câmara Municipal de Silves, tendo em conta 
o motivo que dá origem ao pedido de cedência e desde que o mesmo 
contribua para a projeção e boa imagem do concelho a nível nacional, 
regional e/ou local.

2 — No caso de autorização das deslocações referidas no número 
anterior, a entidade requerente suportará a alimentação, o alojamento, as 
horas extraordinárias e as ajudas de custo do motorista a que houver lugar 
nos termos da legislação aplicável, assim como eventuais portagens.

Artigo 12.º
(Apreciação e Decisão do Pedido)

1 — Cada pedido de cedência é objeto de informação elaborada pelos 
serviços camarários, fazendo menção, entre outros aspetos, ao objetivo 
visado com a cedência e à relevância da mesma para a prossecução do 
interesse municipal e/ou obtenção de benefícios para as populações do 
concelho de Silves.

2 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º, compete ao 
Presidente da Câmara Municipal de Silves, ou Vereador com compe-
tência delegada, autorizar a cedência de viaturas municipais, tendo em 
conta a informação fundamentada prestada pelos serviços camarários, 
nos termos do número anterior.

Artigo 13.º
(Confirmação da Cedência)

1 — O deferimento do pedido de cedência de viatura municipal é 
comunicado à entidade requerente, por ofício, fax ou correio eletrónico, 
com uma antecedência mínima de 10 dias úteis relativamente à data da 
realização da viagem.

2 — A notificação do deferimento referido no número anterior equi-
vale à confirmação da cedência da viatura municipal, sem prejuízo do 
disposto no artigo 16.º do presente regulamento municipal.

Artigo 14.º
(Alterações aos Pedidos)

Os pedidos de cedência de viaturas municipais só podem ser altera-
dos até 7 dias úteis antes da data prevista para a respetiva utilização, 
a não ser que se apresentem razões atendíveis estranhas à vontade das 
entidades requerentes.

Artigo 15.º
(Desistência dos Pedidos)

1 — A desistência do pedido de cedência de viatura municipal, tem de 
ser comunicada pela entidade requerente com uma antecedência mínima 
de 3 dias úteis antes da data prevista para a respetiva utilização.

2 — Em caso de incumprimento do disposto no número anterior, o 
Município de Silves poderá exigir o pagamento da quantia devida pela 
viagem programada.

Artigo 16.º
(Anulação da Cedência)

1 — Em casos excecionais e devidamente fundamentados, decorren-
tes de força maior, tais como avarias mecânicas e/ou impossibilidade 
de motorista, ou por motivos de interesse público, nomeadamente a 
realização de iniciativas autárquicas urgentes que exijam a afetação 
da viatura municipal, pode o Município de Silves anular a cedência 

anteriormente autorizada, sem que haja lugar ao pagamento de qualquer 
indemnização.

2 — Sempre que exista a possibilidade de conhecer com antecedên-
cia a indisponibilidade de viaturas municipais, o Município de Silves 
notificará imediatamente os interessados.

Artigo 17.º
(Encargos com a Utilização)

1 — Os beneficiários da cedência de viaturas municipais são respon-
sáveis pelo pagamento dos seguintes encargos:

a) Consumo de combustível;
b) Portagens;
c) Estacionamento; e,
d) Horas extraordinárias e ajudas de custo dos motoristas.

2 — Os encargos com o consumo de combustível são calculados tendo 
em consideração o número de quilómetros percorridos e o respetivo 
valor por quilómetro, fixado anualmente por deliberação da Câmara 
Municipal de Silves, suportada em informação dos competentes ser-
viços municipais.

3 — Para efeitos de pagamento do quilómetro, a sua contagem é feita 
desde a saída do local de embarque até à chegada ao local de desembar-
que, identificados no pedido de cedência da viatura municipal.

4 — Se a deslocação implicar o pagamento de portagens e/ou es-
tacionamento, o respetivo encargo corresponde ao valor debitado ao 
Município de Silves pela empresa concessionária de autoestrada e outras 
infraestruturas rodoviárias.

5 — Os encargos com as horas extraordinárias e ajudas de custo do(s) 
motorista(s) são calculados nos termos da legislação em vigor.

6 — Sobre os encargos referidos no número um acresce o IVA à taxa 
legal, no caso da entidade requerente não provar a sua isenção.

Artigo 18.º
(Dispensa do Pagamento de Encargos)

1 — Estão dispensadas do pagamento de encargos com a cedência 
de utilização de viaturas municipais, até ao limite máximo dos plafo-
namentos previamente fixados por deliberação da Câmara Municipal 
de Silves, as seguintes entidades:

a) Estabelecimentos de educação e ensino, sempre que a respetiva 
deslocação se enquadre na realização de viagens de estudo e atividades 
pedagógicas;

b) Instituições particulares de solidariedade social e associações hu-
manitárias e de assistência, quando se pretenda fomentar a realização 
de atividades lúdicas direcionadas exclusivamente a crianças, jovens e 
idosos ou outras pessoas em situação de vulnerabilidade;

c) Coletividades e/ou associações culturais, recreativas e despor-
tivas, sempre que a respetiva deslocação tenha caráter cultural e/ou 
recreativo ou tenha por fim a participação em eventos ou competições 
desportivas;

d) Associações juvenis;
e) Clubes desportivos, no âmbito da sua participação em competições 

desportivas; e,
f) Juntas de Freguesia.

2 — Os plafonamentos referidos no número anterior são fixados por 
deliberação da Câmara Municipal de Silves, com base em informação 
dos competentes serviços municipais, tendo em conta os seguintes 
critérios:

a) Estabelecimentos de educação e ensino — número de utilizações, 
de alunos e distância percorrida;

b) Instituições particulares de solidariedade social e associações hu-
manitárias e de assistência — número de utilizações, de utentes bene-
ficiários e distância percorrida;

c) Coletividades e/ou associações culturais e recreativas — número de 
utilizações, participação em eventos regionais ou nacionais e distância 
percorrida;

d) Associações juvenis — número de utilizações e distância per-
corrida;

e) Coletividades e clubes desportivos — número de utilizações, parti-
cipação em competições de nível regional, com mais ou menos de cinco 
equipas ou valências desportivas, ou de nível nacional, com participações 
ou calendário regular, e distância percorrida; e,

f) Juntas de Freguesia — número de utilizações, participações em 
eventos regionais ou nacionais e distância percorrida.

3 — Os encargos decorrentes da cedência de utilização de viaturas 
municipais são contabilizados e considerados no âmbito dos apoios 
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concedidos às entidades mencionadas nas alíneas b), c), d) e e), do 
número um do presente artigo, ao abrigo dos programas específicos de 
apoio às coletividades do concelho de Silves.

4 — As estruturas sindicais representativas dos trabalhadores do 
Município de Silves têm direito a duas deslocações anuais sem que haja 
lugar ao pagamento de quaisquer encargos.

5 — A Câmara Municipal de Silves pode dispensar o pagamento dos 
encargos decorrentes da utilização das viaturas municipais referidos 
no artigo anterior, quando considere que, dessa utilização, resultam 
evidentes benefícios para as populações ou a projeção e boa imagem do 
concelho de Silves a nível nacional, regional e/ou local.

Artigo 19.º
(Pagamento de Encargos)

1 — Todos os encargos referidos no artigo 17.º são pagos no prazo 
de 15 dias a contar da data da respetiva notificação para o seu paga-
mento.

2 — A falta de pagamento no prazo referido no número anterior im-
plica o indeferimento dos posteriores pedidos de cedência de viaturas 
municipais formulados pela entidade incumpridora, enquanto não for 
liquidada a dívida.

Artigo 20.º
(Condições de Utilização)

1 — O itinerário das deslocações das viaturas municipais cedidas não 
pode ser alterado no decurso da viagem, salvo por motivo de força maior 
devidamente justificado, como o sejam os condicionalismos próprios 
de trânsito ou o estado de saúde de algum passageiro.

2 — Antes do início de cada viagem, o motorista e o responsável pela 
utilização da viatura municipal devem verificar o estado da mesma, 
voltando a fazê -lo no fim da viagem, para verificar a existência de 
eventuais danos, que, a existirem, deverão ser mencionados no relatório 
de ocorrências.

3 — Não podem ser transportados passageiros que excedem a lotação 
das viaturas municipais cedidas.

4 — A cedência das viaturas municipais é feita sob a condição das 
entidades requerentes respeitarem as orientações e instruções dos mo-
toristas, quanto às condições de utilização das viaturas municipais, e 
observarem o disposto no artigo 21.º do presente regulamento.

Artigo 21.º
(Proibições)

Aquando da utilização de viatura municipal, é expressamente proibido:
a) Cobrar ingressos pelo acesso dos passageiros à viatura;
b) Levar animais para o interior da viatura, exceto cães -guia;
c) Fumar no interior da viatura;
d) Ingerir qualquer tipo de bebidas alcoólicas no interior da viatura;
e) Transportar materiais proibidos por lei ou quaisquer objetos suscetí-

veis de danificar a viatura ou por em perigo a segurança dos passageiros 
e motorista; e,

f) Transportar pessoas alheias ao objeto da deslocação sem prévia 
autorização municipal.

Artigo 22.º
(Deveres dos Motoristas)

Todo o motorista de viatura municipal deve:
a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento;
b) Zelar pelo bom estado de conservação, manutenção e limpeza da 

viatura municipal;
c) Verificar se a viatura municipal tem a documentação e demais 

acessórios necessários para poder circular;
d) Verificar a lotação da viatura municipal;
e) Respeitar os itinerários e horários autorizados, tempos de estadia e 

outras condições que lhe forem transmitidas pelos serviços, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado;

f) Cumprir escrupulosamente as regras do Código da Estrada, garan-
tindo a segurança de pessoas e bens;

g) Cumprir, no decurso das viagens, o período legal de descanso 
obrigatório.

h) Suspender a condução de viatura municipal, sempre que se verificar 
redução da sua capacidade, anomalia do veículo ou quaisquer outras 
condições adversas que o justifiquem; e,

i) Elaborar o relatório de ocorrências, em conformidade com o disposto 
no artigo 24.º do presente regulamento.

Artigo 23.º
(Deveres da Entidade Requerente)

São deveres da entidade requerente:
a) Cumprir rigorosamente as estipulações do presente regulamento 

municipal;
b) Cumprir as condições impostas pelo Município de Silves, aquando 

da autorização de cedência de viatura municipal;
c) Respeitar as instruções dadas pelo motorista da viatura municipal;
d) Cumprir os objetivos subjacentes a cada pedido de cedência de 

viatura municipal, não podendo ser dada utilização diversa da solicitada;
e) Indicar o responsável pelo cumprimento das regras de utilização 

da viatura municipal;
f) Nomear os vigilantes com a respetiva declaração de idoneidade para 

zelarem pela segurança das crianças com menos de 16 anos, aquando 
do transporte coletivo das mesmas, em cumprimento da legislação 
aplicável;

g) Zelar por uma boa conduta social dos passageiros e pelo bom 
estado geral do interior da viatura, incluindo a limpeza e a conservação 
dos assentos;

h) Responsabilizar -se pelo controlo de objetos pessoais e bagagens 
dos passageiros;

i) Garantir o cumprimento dos itinerários e horários previstos para a 
deslocação, salvo casos devidamente justificados; e,

j) Responsabilizar -se pelas despesas com o regresso dos passageiros e 
com eventual alojamento dos mesmos decorrentes de acidente ou avaria 
que provoque a imobilização da viatura municipal cedida.

Artigo 24.º
(Informação de Ocorrências)

1 — No final de cada viagem, ou no dia útil imediatamente a seguir 
à mesma, o motorista da viatura elabora um relatório de ocorrências, 
onde figure o nome da entidade requerente, o horário da partida e da 
chegada, o itinerário principal percorrido, os quilómetros percorridos e 
o número de pessoas transportadas, devendo, ainda, mencionar qualquer 
anomalia ocorrida ou detetada.

2 — O relatório de ocorrências deve ser fornecido ao serviço que 
aprecia os pedidos de cedência de viaturas municipais, o qual deverá 
remeter uma cópia do mesmo ao serviço responsável pela gestão da 
frota de veículos municipal.

Artigo 25.º
(Responsabilidade)

1 — A entidade requerente é responsável perante o Município de 
Silves por quaisquer estragos causados pelos utilizadores e passagei-
ros na viatura municipal e que venham mencionados no relatório de 
ocorrências.

2 — A entidade requerente é igualmente responsável pelos danos 
causados a terceiros, no interior ou exterior das viaturas municipais, em 
consequência de atos praticados pelos utilizadores e passageiros.

3 — São também da responsabilidade da entidade requerente os 
acidentes pessoais, não resultantes de acidente de viação ou da má 
conservação de viatura municipal, que venham a verificar -se durante o 
período da sua cedência.

Artigo 26.º
(Incumprimento)

Sem prejuízo de eventual responsabilidade civil, contraordenacional 
e criminal, a inobservância do disposto no presente regulamento pela 
entidade requerente pode implicar a suspensão imediata da utilização 
da viatura municipal cedida ou a inibição da utilização das viaturas 
municipais, por um período de tempo máximo de dois anos.

Artigo 27.º
(Transparência)

1 — Trimestralmente, cabe ao serviço camarário responsável pela 
apreciação dos pedidos de cedência de viaturas municipais elaborar um 
relatório que deverá conter:

a) O número de pedidos por entidade requerente;
b) O número de deferimentos e indeferimentos por entidade reque-

rente;
c) A percentagem de deferimentos e de indeferimentos; e,
d) O custo financeiro suportado pelo Município de Silves, com cada 

pedido de cedência de viatura municipal, incluindo combustível, por-
tagens, custos de pessoal e desgaste da viatura.
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2 — O relatório referido no número anterior é remetido à Câmara 
Municipal de Silves para conhecimento e posterior publicação no site 
do Município de Silves.

Artigo 28.º
(Dúvidas e Omissões)

Todos os casos omissos e dúvidas suscitadas na interpretação e apli-
cação do presente regulamento, que não possam ser resolvidos pelo 
recurso aos critérios legais de interpretação e integração de lacunas, 
são decididos pela Câmara Municipal de Silves.

Artigo 29.º
(Revisão)

O presente regulamento pode ser objeto de revisão a qualquer mo-
mento, mediante aprovação da Assembleia Municipal de Silves, sob 
proposta da Câmara Municipal de Silves.

Artigo 30.º
(Entrada em Vigor)

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 15 dias após a 
data da sua publicação no Diário da República.

21 de setembro de 2015. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Rosa Cris-
tina Gonçalves da Palma.

208959358 

 MUNICÍPIO DE TÁBUA

Aviso n.º 10986/2015

Plano de Pormenor da Área Empresarial da Carapinha
Mário de Almeida Loureiro, presidente da Câmara Municipal de 

Tábua, torna público, para efeitos do disposto no artigo 88.º do Decreto-
-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, na sua reunião ordinária de 26 de agosto 2015, proceder 
à elaboração do Plano Pormenor da Área Empresarial da Carapinha, no 
prazo de 120 dias, e aprovar os respetivos termos de referência.

A participação pública decorrerá durante um período de 15 dias úteis, 
contados a partir da data da publicação deste aviso no Diário da Repú-
blica, no qual os interessados poderão formular sugestões ou apresentar 
informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas 
no âmbito do procedimento de elaboração do plano, encontrando -se o 
processo disponível para consulta na Secção Administrativa da Divi-
são de Obras Particulares e Gestão Urbanística, nas horas normais de 
expediente.

Os interessados deverão apresentar as suas observações ou sugestões 
por escrito, fazendo referência ao presente aviso e ao Plano de Pormenor 
da Área Empresarial da Carapinha, em documento dirigido ao Presidente 
da Câmara Municipal de Tábua.

A participação poderá ainda ser feita através do e -mail: geral@cm-
-tabua.pt

1 de setembro de 2015. — O Presidente da Câmara, Mário de Al-
meida Loureiro.

Plano de Pormenor da Área Empresarial da Carapinha — Elaboração:
Deliberação n.º 284 — Presentes os Termos de Referência do Plano de 

Pormenor da Área Empresarial da Carapinha e o Relatório de Dispensa 
de Avaliação Ambiental, que se dão por reproduzidos.

Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo ao teor da 
informação n.º 045/2015, datada de 21/08/2015, da Senhora Eng.ª Luísa 
Marques, Chefe da Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística, 
a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, com sete votos a favor, 
zero votos contra e zero abstenções:

Revogar as deliberações n.º 532 de 18/11/2011 e n.º 322 de 26/07/2013, 
nos termos do n.º 1 do artigo 65.º e do n.º 1 do artigo 69.º do CPA;

A elaboração do Plano de Pormenor da Área Empresarial da Cara-
pinha, assente nos termos de referência juntos, nos termos do n.º 1 do 
artigo 76.º do RJIGT;

Que a elaboração do plano não está sujeita a Avaliação Ambiental, 
nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do RJIGT, com base no relatório de 
justificação em anexo;

Solicitar à CCDR -C o acompanhamento da elaboração do plano, nos 
termos do n.º 2 do artigo 86.º do RJIGT;

Estabelecer, nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT, um prazo de 
15 dias para que os interessados possam formular sugestões ou apresentar 

informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no 
âmbito do procedimento de elaboração do Plano;

Estabelecer, nos termos do n.º 2 do artigo 89.º do RJIGT, um prazo 
de 20 dias, anunciado com a antecedência mínima de 5 dias, para que 
os interessados, em sede de discussão pública, possam apresentar as 
suas reclamações, observações ou sugestões sobre a proposta do plano 
e demais elementos que a acompanham;

Estabelecer um prazo total de 120 dias para elaboração do plano, 
contado a partir da publicação no Diário da República da Deliberação 
que determina a abertura do procedimento de elaboração do Plano.

26 de agosto de 2015. — O Presidente, Mário de Almeida Loureiro.
608957438 

 FREGUESIA DE ALVALADE

Despacho n.º 10785/2015

Designação para o cargo de direção intermédia de 2.º grau
Chefe da Divisão do Espaço Público e Equipamentos

Para os devidos efeitos, torna -se público que nos termos do disposto 
no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro 
e Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, que aprova o estatuto do pessoal 
dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional 
e local do Estado, adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012 
de 29 de agosto, por meu despacho exarado no uso das competências 
previstas no artigo 19.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em mim 
delegadas por deliberação de 20 de janeiro de 2014 da Junta de Freguesia 
de Alvalade, nomeio em regime de comissão de serviço, pelo período 
de três anos, para o cargo de Chefe da Divisão do Espaço Público e 
Equipamentos (cargo de direção intermédia de 2.º grau) a candidata 
Susana Marina Soares Paulo, por aceitação da proposta do Júri do res-
petivo procedimento concursal, que considerou que a candidata possui 
as competências adequadas às exigências do cargo a prover, por possuir 
os requisitos legais e especiais referidos no respetivo Aviso de Abertura, 
bem como os definidos no artigo 20.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, 
e possuir ainda o perfil profissional ajustado ao lugar a prover e elevados 
conhecimentos sobre as áreas de atuação em causa.

24 de agosto de 2015. — O Presidente da Freguesia de Alvalade, 
André Caldas.

Síntese Curricular
Susana Paulo
Licenciada em Engenharia do Território pelo Instituto Superior Técnico.
Iniciou a sua atividade profissional como colaboradora do Centro 

de Sistemas Urbanos e Regionais do IST realizando trabalho de inves-
tigação. Posteriormente colaborou na Empresa GEOIDEIA, Estudos 
de Organização do Território, L.da, na elaboração de vários planos de 
Ordenamento do Território e Urbanização.

Em 1998 iniciou a colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa, 
em regime de prestação de serviços no Departamento de Tráfego.

Em 2003 ingressou na Câmara Municipal de Lisboa como Técnica 
Superior do Departamento de Empreitadas Prevenção e Segurança de 
Obras.

Em 2006 desempenhou funções de Coordenadora do Sector de Sina-
lização e Cadastro do Departamento Segurança Rodoviária e Tráfego, 
sendo responsável pela coordenação da programação e instalação da 
sinalização vertical e horizontal, de estudos e planos de acessibilidade, 
transporte e estacionamento, bem como pela sua gestão e fiscalização 
assegurando a correta manutenção da sinalização de tráfego, cadastro e 
base de dados georreferenciada (SIG) associada à sinalização, gestão da 
aplicação das competências descentralizadas para as Juntas de Freguesia, 
no âmbito da sinalização e elaboração das peças processuais tendentes 
ao lançamento dos procedimentos concursais referentes a aquisição de 
bens e de serviços de manutenção de sinalização e de georreferenciação 
e cadastro.

Em 2011 desempenhou funções na Unidade de Intervenção Territorial 
Centro da Câmara Municipal de Lisboa onde esteve responsável pela 
coordenação e análise dos processos chave de licenciamento de ocupação 
privada de espaço público com mobiliário urbano e suportes publicitários 
assegurando o controlo do processo e desempenho da equipa. Nomeada 
através do Despacho n.º 11/UCT/2011 para integração da Comissão de 
Publicidade, criada para discussão e elaboração de proposta de uni-
formização de critérios de apreciação dos processos de licenciamento 
de publicidade local, para determinadas áreas geográficas, ou para 


