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Regulamento de Utilização e Cedência de Viaturas  

e Máquinas Municipais 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º 

(Lei habilitante) 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no artigo 241º. da Constituição da 

República Portuguesa e na alínea a) do n.º 2 do artigo 53º da Lei 169/99 de 18 de setembro, com 

as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro. 

 

Artigo 2.o 

Âmbito de aplicação 

1. O Regulamento de Utilização e Cedência  de Viaturas e Máquinas Municipais, adiante 

designado como Regulamento, aplica-se a todas as viaturas e máquinas, propriedade do 

Município de Ílhavo e às que se encontrem ao seu serviço, independentemente do título, 

nomeadamente por contrato de locação, contrato renting ou outro e a todos aqueles que prestam 

serviço ao Município de Ílhavo, independentemente do seu vinculo laboral. 

2. Ficam excluídas do âmbito de aplicação do presente Regulamento as viaturas afetas à Guarda 

Nacional Republicana, do programa Escola Segura. 

 

Artigo 3o 

Objeto 
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O presente Regulamento tem por objetivo organizar e disciplinar a utilização das viaturas e meios 

de transporte municipais, criando normas de procedimentos e conduta que, salvaguardando 

sempre as questões de segurança, obedeçam aos seguintes princípios: 

a) Racionalização: dimensionar, quantitativa e qualitativamente, os meios de transporte em 

relação às necessidades; 

b) Eficiência: otimização dos recursos existentes, 

c) Gestão centralizada: através da Divisão de Gestão de Equipamentos e Serviços Urbanos 

(DGSU), sem prejuízo da autonomia de utilização dos meios de transporte afetos a cada serviço. 

 

Artigo 4.o 

Classificação e definição dos tipos de veículos 

1. Para efeitos de aplicação do presente Regulamento, consideram-se veículos municipais as 

motorizadas, triciclos, viaturas ligeiras ou pesadas, de passageiros, mistos ou de carga, bem 

como as máquinas especiais e máquinas de movimentação de terras. 

2. Quanto aos seus tipos funcionais, os veículos classificam-se em: 

a) Ligeiros, que se subdividem em: 

i. Passageiros (lotação não excedente a 9 lugares); 

ii. Mercadorias (destinados exclusivamente ao transporte de carga); 

iii. Mistos (os que podem ser usados indistintamente no transporte de passageiros e carga); 

iv. Especiais (os que se caracterizam por possuírem determinados requisitos técnicos ou se 

destinarem a serviços de certa especialização). 

b. Pesados, que se subdividem em: 

i. Passageiros (lotação superior a 9 lugares); 

ii. Mercadorias; 

iii. Especiais. 

3. Quanto à sua utilização, classificam-se em: 

a) Veículos de representação – viaturas automóveis ligeiras, para uso dos membros do Executivo 

Municipal e outros que se destinem à execução de funções cuja solenidade justifique o seu uso; 

b) Veículos de serviços gerais – visam permitir a execução das atividades dos serviços (Divisões) 

e outras estruturas equiparadas, podendo ser reservados pontualmente para uso de outros 

serviços, ou entidades. 

c) Veículos especiais – Máquinas que se caracterizam por possuírem os requisitos técnicos, 

adequados a serviços de certa especificidade, como é o caso, entre outras de tratores, 

varredoras mecânicas, lavadoras mecânicas, máquinas de movimentação de terras, afetas à 

garagem de transportes, podendo apenas ser operadas por pessoal da CMI, devidamente 
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formado para esse efeito, e a serem utilizadas pelos diversos serviços municipais mediante 

requisição. 

 

CAPÍTULO II 

UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS 

 

SECÇÃO I 

Por motoristas 

 

Artigo 5o 

Uso das viaturas municipais 

1.  As  viaturas  municipais  destinam-se a  ser  utilizadas  em  atividades  próprias  do Município. 

2.  Excecionalmente, poderá  o  Presidente  da  Câmara  ou  Vereador  com  competência 

delegada,  autorizar  a  utilização de  viaturas  municipais  na  prestação de  serviços  a outras  

entidades  ou organizações, nos termos previstos no Capitulo III,  e  desde  que  se  verifiquem  

cumulativamente as seguintes condições: 

a) A sua utilização não inviabiliza atividades municipais; 

b)  A  Câmara  patrocine  ou  apoie  o objetivo da  iniciativa  da entidade  ou organização que 

solicita a utilização da viatura; 

c) O fim da utilização não seja contrário aos interesses e objetivos da autarquia; 

d) A utilização da viatura se insira em fins de solidariedade social; 

e) A  utilização da  viatura  seja  de  reconhecido  interesse  público ou municipal pelos fins 

científicos, culturais, desportivos ou recreativos que envolve. 

3.  A  autorização de  utilização  de  viaturas municipais  referidas  no número  anterior  só pode  

ser  concedida caso  a caso,  sem  caráter  obrigatório,  e as  viaturas  devem  ser sempre 

conduzidas  por funcionários  municipais,  com  estrito  respeito pela Lei, pelo presente 

Regulamento ou outras normas municipais aplicáveis. 

 

Artigo 6º 

Capacidade de circulação 

1. Os veículos municipais apenas poderão ser utilizados no desempenho de atividades ou  

funções no âmbito das atribuições e competências do Município.  

2. Os veículos municipais não poderão ser utilizados para fins particulares.  

3. Só poderão circular as viaturas municipais que possuam os documentos legalmente exigíveis.  
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4. Excecionalmente, por conveniência de serviço e decisão devidamente fundamentada pelo 

dirigente máximo do respetivo serviço, poderão as viaturas da frota municipal ser utilizadas 

durante os fins de semana e feriados mediante autorização expressa do(a) Presidente da Câmara 

ou do Vereador em quem tenham sido delegadas competências no âmbito da gestão dos 

Serviços de Transportes e Oficinas.  

5. As viaturas afetas à Proteção Civil, Serviços de Fiscalização, serviços de piquete e serviços 

congéneres:  

a)  Poderão circular aos fins de semana  e feriados, sem autorização prévia, sempre e apenas, 

quando situações de emergência o justifiquem.  

b)  Este tipo de utilização terá de ser justificado, por informação escrita devidamente 

fundamentada, dirigida ao membro do executivo municipal responsável pelo pelouro dos 

transportes e oficinas, nas 72 horas que se seguirem à utilização de viaturas municipais nas 

condições previstas na alínea a).  

 

Artigo 7º 

Deveres dos serviços 

A DGESU assegurará o cumprimento das seguintes obrigações relativamente às viaturas 

municipais: 

1.  Perfeito estado de funcionamento, operacionalidade, segurança e limpeza. 

2.  Bom  estado de aparência  que corresponda à  imagem  pública  que é  exigido para qualquer 

atividade municipal. 

3.  Cumprimento de todas as obrigações legais relativas aos veículos em serviço. 

4.  Existência de seguro cobrindo os riscos contra terceiros de todas as viaturas, os riscos de  

todos  os  passageiros  transportados  e, quando  for  determinado, os  dos  bens transportados. 

5.  Os riscos dos funcionários, sejam condutores ou passageiros em serviço do município, são 

cobertos pelo regime de acidentes de serviço. 

6.  Existência em  cada veículo dos documentos  próprios  e  do boletim  diário de  serviço onde  

serão  anotados  pelos  utilizadores, os  quilómetros  percorridos, os  períodos  de utilização e os 

serviços utilizadores. 

 

Artigo 8º 

Condução dos veículos municipais 

1. Os  veículos  ligeiros  de  passageiros, veículos  mistos, veículos  pesados  de passageiros, 

veículos  de carga e os  veículos  especiais, serão preferencialmente conduzidos por motoristas 
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municipais, devidamente habilitados para o efeito, ou em auto condução, conforme o disposto 

nos artigos seguintes. 

2. Os veículos municipais só podem ser conduzidos por funcionários e agentes habilitados com 

as categorias adequadas ao tipo de viatura a conduzir ou manobrar, nomeadamente de motorista 

de ligeiros, motorista de pesados, tratoristas condutores de máquinas pesadas e veículos 

especiais, motoristas de transportes coletivos ou noutra categoria de operador de alguma das 

máquinas municipais.  

  

Artigo 9º 

Responsabilidade dos condutores 

1. Os condutores dos veículos municipais deverão respeitar, rigorosamente, o Código da Estrada 

e demais legislação em  vigor.  

2. Os condutores dos veículos municipais são pessoalmente responsáveis pelas infrações ao 

Código da Estrada e demais legislação em vigor, cometidas no exercício da condução, 

nomeadamente pelo pagamento de coimas, salvo se a prática da infração em causa resultar de 

causa de força maior, do cumprimento de ordem emanada por superior hierárquico ou ser 

devidamente justificada. 

3. Os condutores de veículos municipais aos quais foram aplicadas sanções inibitórias de 

conduzir, ou foram sujeitos a proibição médica de o fazer, deverão de imediato, comunicar esse 

facto aos Serviços de Viaturas e Maquinas, da DGESU. 

 

Artigo 10º 

Deveres dos condutores 

O condutor é responsável pelo veículo municipal competindo-lhe, nomeadamente:  

1. Cumprir o disposto neste Regulamento.  

2.  Conduzir com prudência. 

3. Zelar, em coordenação com a DGESU, pelo cumprimento dos planos de revisão e de 

lubrificação.  

4. Zelar pela boa conservação do veículo, promovendo a sua lavagem exterior e limpeza interior 

sempre que necessário.   

5. Verificar se o veículo dispõe da documentação e acessórios necessários para poder circular.  

6. Participar, em documento próprio e de imediato ao chefe pela DGESU, qualquer dano, 

anomalia ou falta de componentes detetada.  

7. Antes de iniciar a utilização: 

a)  Proceder à  inspeção visual da viatura para verificar  se a mesma apresenta quaisquer danos; 
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b)  Verificar o nível de óleo e da água; 

c)  Verificar o estado dos pneus; 

d)  Verificar  se a viatura  tem  a  documentação  e acessórios  necessários  para poder circular. 

8.  Suspender a condução no caso de se verificar redução da sua capacidade, anomalia do 

veículo ou quaisquer outras condições adversas que o justifiquem. 

9. Preencher e entregar ao chefe da DGESU a Folha Diária de Viatura no modelo aprovado pelo 

Presidente ou Vereador responsável pelos Serviços de Viaturas e Máquinas da CMI.  

 

 

SECÇÃO II 

Em autocondução 

 

Artigo 11º 

Regime de autocondução 

  

1. A autocondução é a autorização concedida a membros do executivo municipal e a funcionários 

e agentes, que não pertençam às categorias de funcionários habilitados e posicionados na 

carreira de motorista, para poderem conduzir veículos municipais ao serviço do Município, como 

dispõe o Decreto-Lei nº 490/99, de 17 de novembro e o Estatuto dos Eleitos Locais.  

2. Os autocondutores ficam sujeitos às mesmas disposições que regulam o uso dos veículos 

municipais pelos motoristas, nomeadamente em matéria de responsabilidade por infrações ao 

Código da Estrada. 

3. A autocondução será concedida, caso a caso, nos termos da legislação referida no n.º 1.  

4. A autocondução poderá revestir caráter temporário ou caráter genérico.  

5. Salvo no caso dos membros do executivo municipal, os condutores em regime de 

autocondução estão obrigados ao preenchimento da Folha Diária de Viatura. 

 

Artigo 12º 

Responsabilidade do condutor em autocondução 

1. Todas as viaturas que sejam distribuídas às várias unidades orgânicas em  regime de 

autocondução, terão como responsável pela sua utilização o dirigente máximo desse serviço.  

2. Sem prejuízo da responsabilidade individual que couber ao condutor em regime de 

autocondução, a responsabilidade pelo uso indevido das viaturas será aferida pelo 

preenchimento da Folha Diária de Viatura.  
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3. Aos condutores de viaturas municipais em auto condução aplica-se, com as necessárias 

adaptações, o regime previsto nos artigos 9º e 10º. 

 

 

SECÇÃO III 

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 

  

Artigo 13º 

Registo, cadastro e codificação 

1. Os Serviços da DGESU manterão um ficheiro atualizado, em suporte informático, com o 

cadastro de cada viatura ou máquina municipal, ao serviço do Município.  

2. Os Serviços da DGESU atribuirão a cada veículo um número de frota, de acordo com as 

características da viatura, que permitirá identificar a viatura perante os serviços municipais e a 

população em geral.  

Artigo 14º 

Identificação dos veículos 

Os veículos municipais, de forma geral, serão identificados com os seguintes distintivos:  

a) Todos os veículos deverão ter uma placa metálica identificativa do Município de Ílhavo, afixada 

no para-choques ou na grelha frontal. O número de frota da viatura deve ser afixado no tablier da 

viatura do lado esquerdo.  

b) Nos casos em que tal procedimento se justifique, os veículos municipais poderão ser 

identificados através de emblemas autocolantes com o logotipo do Município de Ilhavo e número 

da frota nas portas laterais, com exceção dos pesados de passageiros que poderão ter 

decoração própria.  

 

Artigo 15º 

Folha Diária de Viatura 

1. Todos os condutores dos veículos municipais ficam obrigados a preencher a a Folha Diária de 

Viatura em formulário normalizado fornecido pela DGESU que deve ser preenchido com os 

seguintes dados:  

a) Nome legível do condutor;  

b) Identificação do veículo e respetiva matrícula;  

c) Unidade Orgânica e descrição da obra/serviço; 

d) Quilómetros à partida e à chegada; 

e) Destino; 
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f) Horas de entrada e saída.  

3. A Folha Diária de Viatura deve ser preenchida por cada deslocação individual da viatura, com 

exceção do disposto no presente artigo.  

4. A  Folha Diária de Viatura preenchida obrigatoriamente pelos condutores deve ser entregue ao 

Chefe de Divisão ou Coordenador de Gabinete, que, após tê-los visado, os remeterá, através de 

informação, com uma regularidade nunca superior a 30 (tinta) dias à DGESU.  

 

Artigo 16º 

Acidentes 

1. Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por acidente qualquer ocorrência com  

um veículo municipal de que resultem danos materiais e/ou corporais.  

2. Compete a DGESU em colaboração com o Gabinete de Apoio Jurídico, Notariado e Execuções 

Fiscais (GAJNEF) a averiguação detalhada dos acidentes na prossecução dos seguintes 

objetivos:  

a) Minimizar custos;  

b) Obter indemnizações;  

c) Atribuir responsabilidade civil;  

d) Detetar indícios de responsabilidade disciplinar;  

e) Prevenir a ocorrência de futuros acidentes.  

3. Os funcionários e agentes devem prestar aos Serviços de Transportes e Oficinas toda a 

colaboração necessária para o apuramento dos factos.  

4. Em caso de acidente deverá sempre o condutor da viatura municipal ter o seguinte 

procedimento e desde que não seja possível a intervenção das autoridades:  

a) Preenchimento no local do acidente da declaração amigável de acidente automóvel, com o 

outro interveniente, devendo o duplicado deste ser entregue no mais breve curto espaço de 

tempo na DGESU, nunca podendo ultrapassar as 48 horas;  

b) Preenchimento pelo condutor do veículo municipal da Participação Interna de Acidente, nos 

termos de formulário normalizado a ser fornecido pela DGESU;  

c) Obtenção no momento e no local do acidente de dados dos intervenientes e todos os 

elementos necessários ao completo preenchimento dos documentos citados nas alíneas 

anteriores, bem como identificação de testemunhas. 

5. O condutor do veículo municipal deverá solicitar a intervenção dos representantes da 

autoridade com caráter obrigatório nas situações abaixo descriminadas:  

a) O terceiro não apresente documentos da sua identificação, da viatura ou da Companhia de 

Seguros;  
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b) O terceiro se ponha em fuga sem se identificar, devendo ser logo anotados todos os dados 

que permitam a sua posterior identificação, nomeadamente a matrícula do seu veículo;  

c) O terceiro manifeste comportamento perturbado pelo álcool ou por qualquer outra razão 

anómala;  

d) O terceiro não queira assinar a declaração amigável de acidente automóvel.  

6. A DGESU apresentará ao Presidente da Câmara ou a quem este delegar tais competências, 

um parecer sobre os factos apurados, fundamentando o arquivo da Participação Interna de 

Acidente ou a abertura de processo de inquérito ou disciplinar em casos graves de falta de zelo 

ou situações de descuido repetido.  

  

Artigo 17º 

Participação de avaria 

 1. Quando é detetada uma avaria deve ser preenchida pelo condutor de veículos 

municipais um modelo normalizado a ser fornecido pela DGESU denominado Requisição à 

Oficina, ficando o veículo desde logo entregue à receção da oficina se a avaria for considerada 

por esta impeditiva de continuar a circular.  

2. Se o veículo puder continuar a circular sem agravamento dos danos ou perigosidade para a 

condução, poderá ser programada a intervenção para um dia próximo.  

3. Se o veículo não puder deslocar-se à garagem em razão da avaria, deverá o seu condutor, 

com a maior brevidade, avisar a DGESU que promoverá o seu reboque.  

  

Artigo 18º 

Participação de furtos 

 No caso de ocorrer o furto de um veículo municipal, ou de qualquer acessório, deve o 

seu condutor participar tal facto de imediato à DGESU por telefone, confirmando posteriormente 

por escrito com relatório circunstanciado de que conste o dia, a hora, o local, identificação de 

testemunhas e outros dados que possam contribuir para o esclarecimento dos factos.  

 

Artigo 19º 

Manutenção preventiva 

Os condutores dos veículos municipais em circulação são responsáveis por alertar o Chefe  

da DGESU da aproximação do momento das revisões e lubrificações periódicas definidas.  

  

Artigo 20º 

Abastecimento de combustível dos veículos municipais 
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1. Apenas podem ser abastecidos pelo combustível municipal os veículos municipais ou os  

veículos locados que se encontrem ao serviço do Município.  

2. Excecionalmente podem os Bombeiros e/ou outras associações do Município estas quando 

participem em ações promovidas pela Câmara Municipal e desde que autorizadas para o efeito, 

abastecer as suas viaturas no posto de abastecimento da CMI localizado nos Armazéns Gerais 

3. Os veículos municipais serão abastecidos nas instalações da DGESU, mediante a 

apresentação da marcação dos quilómetros registados na viatura.  

4. Excecionalmente, os veículos municipais poderão abastecer noutros locais, desde que a 

situação particular, devidamente fundamentada, o justifique, devendo ser entregue o 

comprovativo de abastecimento na DGESU.  

5. As viaturas a gasolina abastecem sempre em postos públicos de abastecimento de 

combustíveis ficando os seus condutores sujeitos as regras estabelecidas para esse efeito.  

 

Artigo 21º 

Entrega de talões e mapas de abastecimento 

1. Todos os condutores dos veículos municipais deverão, obrigatoriamente, entregar, os talões 

de abastecimento, devidamente preenchidos de forma legível, assinados ou rubricados, com 

indicação do número de quilómetros e matrícula da viatura, na DGESU;  

2. A entrega dos talões de abastecimento e mapas de abastecimento respetivos deve ser feita 

com uma regularidade nunca superior a 15 (quinze) dias. 

3. No caso das viaturas afetas aos membros do Executivo Municipal devem os talões de 

abastecimento e mapas de abastecimento ser entregues ao Vereador respetivo, que os remeterá 

nos termos do presente artigo aos serviços de Contabilidade para reembolso da despesa.  

   

CAPITULO III 

CEDÊNCIA DE VEÍCULOS 

 

Artigo 22º 

Disposições genéricas 

1. É possível a utilização de viaturas municipais por entidades externas à Câmara 

 Municipal, de acordo com a política autárquica de prestação de serviços à comunidade e desde 

que essa utilização se destine a apoiar iniciativas consideradas socialmente relevantes e de 

interesse para o Município. 
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2. Só podem requisitar viaturas municipais as pessoas coletivas com personalidade jurídica e que 

não prossigam fins lucrativos, que tenham sede no Município de Ílhavo ou nele desenvolvam a 

sua atividade. 

3. Estas viaturas só podem ser conduzidas por motoristas da Câmara Municipal de Ílhavo ou por 

esta contratadas para o efeito. 

4. A disponibilização de veículos a estas entidades poderá implicar o pagamento do serviço 

através do pagamento duma tarifa a definir pela Câmara Municipal, ou consideradas como tal 

para efeitos de cedência temporária por parte do Município, de bens ou equipamentos 

necessários à realização das atividades das Associações, nos termos previstos no Regulamento 

Do Programa Municipal de Apoio a Associações do Município de Ílhavo. 

 

Artigo 23º 

Finalidades da utilização 

As viaturas municipais podem ser utilizadas: 

a) Para participação das coletividades de cultura, desporto e recreio do Município, em iniciativas 

locais, regionais ou nacionais  

b) Para iniciativas das escolas do Concelho, dos vários graus de ensino; 

c) Para iniciativas das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho; 

d) Para iniciativas promovidas por outras entidades que prossigam fins de índole social, cultural 

ou desportivo, ou de reconhecido interesse para o Município. 

 

Artigo 24º 

Veículos para cedência 

1.  Os  veículos  municipais  disponíveis  para  cedência  são os seguintes: 

a) um autocarro de 39 lugares; 

b) um autocarro de 27  lugares; 

c) uma carrinha de caixa aberta; 

d) o camião pesado e máquinas especiais. 

2. A decisão  sobre o veículo a disponibilizar  terá em conta o objetivo para que é solicitado. 

 

Artigo 25º 

Formalização dos pedidos de cedência de transporte 

1. Os pedidos de cedência das viaturas municipais deverão ser efetuados, por escrito,  dirigidos  

ao  Presidente  da  Câmara Municipal e entregues na Divisão de Administração Geral ou no 
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Gabinete de Apoio à Vereação com, pelo menos, quinze dias de antecedência  relativamente à 

data pretendida para a sua utilização. 

2. O prazo  referido no número anterior deverá  igualmente ser observado se os pedidos forem 

enviados por correio, contando para o efeito a data de entrada do pedido nos serviços. 

3. No pedido de cedência de viatura deverá constar o seguinte: 

a) objetivos da deslocação; 

b) identificação do  responsável pela deslocação; 

c) número de  telefone para contacto; 

d) dia da utilização; 

e) número de pessoas a  transportar; 

f) indicação do destino; 

g) indicação do  tempo provável de permanência no  local de destino; 

h) local e hora de partida; 

i) local e hora provável de chegada; 

j) percurso a efetuar . 

4. Não poderão ser satisfeitos os pedidos que excedam a lotação das viaturas. 

5. Só em casos considerados excecionais mediante despacho do Presidente da Câmara, 

poderão ser cedidas as viaturas solicitadas com a antecedência  inferior à  referida no n.º 1. 

 

Artigo 26º 

Confirmação da cedência 

1. A confirmação da cedência das viaturas será feita entre o 8.° e o 5.° dia anterior à data prevista. 

2. Todos os pedidos de cedência de viaturas serão analisados pelo Presidente da Câmara, ou 

pelo Vereador em quem este delegar essa competência, que os despachará tendo em conta o 

mapa de utilização das viaturas e a ordem de entrada dos pedidos. 

3. As viaturas  não  poderão  ser  cedidas  por mais  de um dia. 

4. As viaturas cedidas só poderão circular em território nacional. 

5. A orientação do percurso da viagem é da responsabilidade do motorista, sem prejuízo das 

especificidades indicadas na requisição. 

6.  A  Câmara Municipal  reserva-se  o  direito  de  não  atender  o pedido. 

7. A Câmara Municipal reserva-se o direito de anular o serviço anteriormente autorizado, em 

casos excecionais e devidamente fundamentados, decorrentes de avarias mecânicas, 

impossibilidade de motorista ou iniciativas autárquicas urgentes que exijam a afetação da viatura. 

8. Só em casos considerados excecionais e mediante despacho do Presidente da Câmara 

poderão ser cedidas viaturas por mais de um dia. 
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Artigo 27º 

Definição de prioridades 

 

Caso exista coincidência de pedidos, os mesmos serão considerados pela seguinte ordem: 

a) Entidades desportivas para participação em provas oficiais; 

b) Entidades culturais e recreativas; 

c)  Jardins de  Infância; 

d) Escolas do 1.º Ciclo; 

e) Escolas do 2.º e 3.º Ciclos e Secundárias; 

f) Outras  instituições sociais e de  interesse municipal. 

  

 

Artigo 28º 

Desistências 

Em  caso  de  desistência,  os  requerentes  deverão  informar  a Câmara até ao 5.° dia anterior à 

data prevista para a utilização da viatura. 

 

Artigo 29º 

Utilização 

1. As viaturas estarão no local e hora pretendidos, havendo uma tolerância  de  meia  hora  em  

relação  ao  horário  inicialmente previsto.  

2. Se decorrida meia hora relativamente ao horário indicado sem que apareça o responsável pela 

deslocação ou quem o substitua, a viatura regressará ao parque municipal ficando o pedido sem 

efeito. 

3. As viaturas municipais poderão ser cedidas de segunda a sexta-feira, inclusive, à exceção dos  

feriados. 

4. A  cedência  de  viaturas  aos  sábados,  domingos  e feriados só  poderá ocorrer nas 

seguintes situações e quando a entidade requerente for alheia à  fixação das datas: 

a) No âmbito do desporto, para provas de competição; 

b) No âmbito da cultura, para atuações; 

 

Artigo 30º 

Responsabilidade e deveres dos utilizadores 



 

 

Aprovado na Reunião de Câmara de 06.02.2013 e na Reunião da Assembleia Municipal de 22.02.2013. 

 

14 

1. As entidades requisitantes estão obrigadas a cumprir rigorosamente as estipulações do 

presente capítulo deste Regulamento, os objetivos definidos para cada utilização e a respeitar as 

instruções dadas pelo condutor. 

2. As entidades requisitantes devem 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, sendo 

responsáveis perante a Câmara por quaisquer estragos causados pelos utilizadores na viatura. 

3. Os utilizadores devem, em todas as circunstâncias respeitar as instruções dadas pelo 

condutor. 

4. É expressamente proibido: 

a) Levar animais para o interior das viaturas; 

b) Fumar no interior das viaturas; 

c) Ingerir qualquer tipo de bebidas alcoólicas no interior da viatura. 

5.  É também proibido  o  transporte  nas  viaturas,  de  qualquer  tipo  de material  suscetível  de  

danificar  o  interior  da  mesma, designadamente os estofos. 

6. Os utilizadores devem acatar todas as indicações dos motoristas em tudo o que se relacionar 

com o  funcionamento dos veículos. 

7. Os responsáveis pelos grupos em deslocação, responderão por quaisquer incidentes ou 

estragos que  se verifiquem durante o período  de  cedência,  podendo  o  Município  ser  

indemnizado pelas despesas daí  resultantes. 

 

 

CAPÍTULO IV 

LEGISLAÇÃO SUBSIDIÁRIA, DÚVIDAS E OMISSÕES 

 

Artigo 31º 

Legislação subsidiária 

Em tudo o que não tiver expressamente previsto no presente Regulamento é aplicável o disposto 

no Código do Procedimento Administrativo e demais legislação aplicável. 

 

Artigo 32º 

Casos omissos 

Os casos omissos serão resolvidos por despacho fundamentado do Presidente da Câmara 

Municipal, ou pelo do Vereador por ele designado, ouvidos os serviços competentes e por 

aplicação das normas previstas no presente Regulamento.  
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 Artigo 47º 

Entrada em vigor 

 O presente Regulamento entra em vigor quinze dias após a sua publicação e revoga todas as 

disposições ou determinações anteriores que não estejam em conformidade com a sua 

disciplina. 

 

 

 

 

AUTO-CONDUÇÃO 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu abaixo assinado, (nome) .................................................................................................... 

......................................................................., com o Número Mecanográfico  

..................................., com  a  categoria de................................................... 

………..........................................................................., em  serviço na  Divisão  Municipal  

de…............................................................................................... da Direção Municipal  

........................................................................................................................., declaro aceitar 

conduzir em regime de auto condução a(s) viatura(s) afeta(s) à  referida Divisão, reconhecendo 

expressamente  que por  esta aceitação não  tenho direito a  qualquer  acréscimo remuneratório 

ou a qualquer alteração de carreira ou de categoria. 

 

Declaro ainda, conhecer o Regulamento de Utilização e Cedência de Viaturas e Máquinas 

Municipais do Município de Ílhavo. 


