
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS AUTOCARROS 
MUNICIPAIS  

 
 
 

Preâmbulo 
 

As Autarquias Locais dispõem de poder regulamentar, competindo à Assembleia 
Municipal aprovar os regulamentos sob proposta da Câmara (art. 39º, n.º2, alínea a), e 
art. 51º, n.º3, alínea a), da Lei das Autarquias Locais, aprovada pelo Decreto-Lei 
n.º100/84, de 29 de Março, e alterações posteriores). 
Verifica-se a necessidade de disciplinar a cedência dos autocarros municipais face à 
cada vez maior solicitação por parte de diferentes instituições e associações. 
Deste modo, a cedência dos autocarros municipais passa a ser regulamentada como se 
segue: 

 
 

Artigo 1º 
(Objectivo) 

 
 

O presente Regulamento tem por objectivo estabelecer normas de utilização das viaturas 
de transporte colectivo da Câmara Municipal de Arganil no apoio às instituições do 
município não podendo de modo algum afectar o serviço de transportes escolares, 
conforme o plano anualmente aprovado. 

 
 

Artigo 2º 
(Entidades a apoiar) 

 
 

A cedência das viaturas é feita de acordo com as seguintes prioridades: 
 

a) Instituições Municipais; 
b) Instituições de Ensino; 
c) Instituições de Solidariedade Social ou Humanitária; 
d) Associações Recreativas, Culturais e Desportivas; 
e) Outras entidades sem fins lucrativos; 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Artigo 3º 
(Normas para a utilização) 

 
 

1. As viaturas só podem ser cedidas às instituições na área do Município, sem fins 
lucrativos; 

 
2. As viaturas só podem ser cedidas desde que a sua utilização se destine a apoiar a 

concretização dos fins e objectivos estatutários e no cumprimento do seu plano 
de actividades; 

 
3. Para cada tipo de entidades a cedência de viaturas deverá ser feita de acordo com 

o interesse que a utilização possa claramente demonstrar; 
 
4. Além do critério referido no artigo 2º, na cedência de viaturas, cada entidade 

será contemplada com duas viagens por cada ano civil e no máximo de 600 Km; 
 
5. Outras utilizações no mesmo ano civil por Instituição que obedeçam aos 

requisitos do presente Regulamento serão objecto de autorização, caso a caso, 
pela Câmara Municipal; 

 
 

Artigo 4º 
(Procedimentos) 

 
 

1. Os pedidos serão dirigidos ao Presidente da Câmara, devendo dar entrada na 
Câmara Municipal de Arganil com, pelo menos, 15 dias de antecedência em 
relação à data de utilização, salvo motivo justificado; 

 
2. O pedido entregue com prazo inferior poderá ser considerado pelo Presidente da 

Câmara, desde que as razões justificativas apresentadas sejam consideradas de 
relevância; 

 
3. No mesmo requerimento poderá ser feito mais de um pedido de cedência. 
 
4. O pedido deve indicar: 

a) Identificação da entidade requisitante; 
b) Fim a que se destina; 
c) Itinerário, local, hora de partida e hora provável de chegada, que não 

poderá ultrapassar as 20.00 horas, sempre que a utilização seja 
efectuada em dia que anteceda a realização de serviços de transportes 
escolares; 

d) Número de passageiros; 



 
 
 
 
 
 

5. O Presidente da Câmara pode solicitar, em relação ao pedido apresentado, 
quaisquer elementos esclarecedores julgados necessários; 

 
6. Em caso de desistência por parte da entidade requisitante esta deve comunicar o 

facto com uma antecedência mínima de cinco dias; 
 
 

Artigo 5º 
(Regras de utilização) 

 
 

1. As viaturas só podem ser conduzidas pelos motoristas indicados pela autarquia; 
 
2. Por cada duas horas de viagem, deverá ser feita uma paragem de 15 minutos 

para descanso do motorista e passageiros; 
 
3. Só membros de pleno direito da entidade requisitante podem utilizar as viaturas 

e nunca qualquer «passageiro de ocasião»; 
 
4. O itinerário comunicado no pedido não pode ser alterado no decorrer do serviço, 

salvo motivo de força maior, como cortes de estrada, condicionamento de 
trânsito, ou o estado de saúde de qualquer passageiro; 

 
5. As viaturas não podem transportar matérias ou equipamentos susceptíveis de 

causar danos; 
 
6. É expressamente proibido fumar dentro das viaturas, devendo estas ostentar o 

sinal da sua proibição; 
 
7. No interior das viaturas é proibido qualquer tipo de manifestação susceptível de 

perturbar o motorista ou pôr em causa a segurança da viatura e dos passageiros; 
 
8. É expressamente proibida a utilização dos autocarros para fins lucrativos; 

 
 

Artigo 6º 
(Responsabilidade) 

 
 

1. É da responsabilidade do motorista: 
 

a) Fornecer ao seu superior hierárquico no primeiro dia em que retomou 
o serviço após a viagem, um relatório circunstanciado, referindo o 
itinerário percorrido, horas de partida e chegada, ocorrências que  



 
 
 
 
 
 

devam ser registadas para apuramento de responsabilidade, número de 
quilómetros percorridos e tudo o mais que julgar necessário; 
b) Cumprir os horários e o itinerário previamente estabelecidos 

constantes do boletim, bem como verificar a lotação da viatura; 
 

2. É da responsabilidade da entidade utilizadora: 
 

a) Manter as condições de higiene e limpeza durante a viagem; 
b) Os danos causados à viatura pela acção dos passageiros; 
c) Os actos indignos praticados pelos passageiros, em viagem ou nos 

locais de paragem; 
 

3. É da responsabilidade dos passageiros: 
 
Acatar de imediato as ordens do motorista ou do representante da entidade 
utilizadora, podendo reclamar para o Presidente da Câmara das atitudes ou actos 
praticados pelo motorista ou passageiros considerados impróprios da respectiva 
conduta, reclamação que deverá ser devidamente fundamentada e testemunhada. 

 
 

Artigo 7º 
(Encargos) 

 
 

1. São encargos a suportar pela entidade utilizadora: 
 

a) Pagamento de Portagens e Parqueamentos; 
b) Pagamento do serviço extraordinário do motorista, quando prestado 

aos sábados, domingos e feriados e das 17h00 às 08h00 nos restantes 
dias; 

c) A utilização do autocarro, por um período até 6 horas e menos de 100 
Km, será de 30 euros; 

d) A utilização do autocarro, por um período superior a 6 horas ou a 
mais de 100 Km, importará em 75% do valor atribuído ao pagamento 
por Km na função pública; 

e) O cômputo dos quilómetros far-se-á tendo em conta o local de 
partida e o local indicado para a chegada; 

 
2. A entidade utilizadora, nos 10 dias subsequentes à notificação, solicitará guias 

na secretaria para pagamento dos restantes encargos, que compreendem as 
horas prestadas pelo motorista desde que não integradas no seu horário normal 
de trabalho, e as ajudas de custo calculadas segundo a legislação aplicável à 
administração local; 

 



 
 
 
 
 
 

3. Para as viagens efectuadas dentro do Concelho, ficam isentos dos encargos 
acima referidos, os Jardins de Infância e Escolas do 1º Ciclo que são da 
responsabilidade do Município. Para fora do Concelho poderão usufruir de 3 
viagens, sendo uma gratuita e as outras mediante pagamento, de acordo com o 
número anterior. 

 
 

Artigo 8º 
(Penalizações) 

 
 

1. A não liquidação dos encargos referidos no artigo anterior dentro do prazo, 
determinará o indeferimento de novos pedidos da entidade devedora, enquanto 
os encargos em dívida não forem saldados, competindo ao Presidente da Câmara 
a aplicação desta sanção. 

 
2. A entidade utilizadora das viaturas que cobre dos passageiros um custo de 

utilização do qual resultem lucros, ficará para sempre impedida de a voltar a 
utilizar; 

 
3. Sem prejuízo de quaisquer outras sanções legais que o acto praticado exija, o 

incumprimento do disposto nos números 3, 6, 7 e 8 do artigo 5º e de quaisquer 
das disposições constante do n.º2 do artigo 6º, poderá implicar para a entidade 
utilizadora, após apuramento dos factos culposos, a não utilização das viaturas 
por prazo a estipular; 

 
4. A aplicação das penalidades referidas nos números 2 e 3 deste artigo será da 

competência da Câmara Municipal. 
 
 

Artigo 9º 
(Disposições finais) 

 
 

1. As disposições deste Regulamento não são aplicadas em deslocações 
promovidas pela Câmara Municipal; 

 
2. Em casos devidamente fundamentados, poderá a Câmara Municipal isentar a 

entidade requisitante do pagamento da taxas e ou dos encargos previstos no 
presente Regulamento; 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

3. O Presidente da Câmara reserva-se o direito de anular os serviços autorizados 
em casos excepcionais, designadamente, avarias mecânicas, impossibilidades 
verificadas por parte dos motoristas, ou em caso de iniciativas municipais 
imprevistas que requeiram a afectação destes recursos; 

 
4. Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos por despacho do 

Presidente da Câmara; 
 
5. O Presidente da Câmara poderá delegar num vereador as competências 

expressas do presente Regulamento. 


