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Municipal, José Valentim Carvalho Ferreira — Carreira/Categoria de 
Assistente Operacional, por motivo de aposentação.

25 de setembro de 2018. — A Presidente da Câmara, Eng.ª Maria 
Teresa Belém Correia Cardoso.

311686798 

 MUNICÍPIO DE BENAVENTE

Aviso n.º 14631/2018

Consolidação definitiva das mobilidades internas
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 4 da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, foram autorizadas 
as consolidações definitivas das mobilidades internas entre órgãos da 
assistente técnica, Ana Cristina Oliveira Martins Batista e da assistente 
operacional, Isabel Pereira de Oliveira Nunes, ao abrigo do disposto 
no n.º 3 do artigo 99.º do mesmo diploma legal, deixando as referidas 
trabalhadoras de integrar o mapa de pessoal do Município de Benavente, 
com efeitos a partir de 1 de julho de 2018.

12 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos 
António Pinto Coutinho.

311693058 

 MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE

Aviso n.º 14632/2018
Para efeitos do disposto no n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se público que por des-
pacho do signatário, exarado em 17/09/2018, foi homologada a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento 
concursal comum para preenchimento até 67 postos de trabalho na 
carreira/categoria de assistente operacional, na modalidade de contrato 
em funções públicas, a termo resolutivo certo, tempo parcial, cujo Aviso 
n.º 9900/2018 foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 142, 
de 25 de julho de 2018.

A referida lista encontra -se disponível na página eletrónica do Muni-
cípio (http://www.cm -castrodaire.pt/) e afixada no átrio do edifício dos 
Paços do Município. Consideram -se, desta forma, notificados todos os 
candidatos da lista de ordenação final homologada do procedimento 
concursal supra mencionado.

17 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Paulo Martins de Almeida.

311687372 

 MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Aviso (extrato) n.º 14633/2018

Cessação de funções por motivo de falecimento
Em cumprimento do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que António José 
Figueira Simões Paulino, com a categoria de Assistente Operacional, 
posicionado na 1.ª posição e no nível 1 da tabela remuneratória única, 
cessou a relação jurídica de emprego público na Câmara Municipal do 
Entroncamento, por motivo de falecimento, em 24 de junho de 2018.

28 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel 
Alves de Faria.

311690166 

 Aviso (extrato) n.º 14634/2018

Contrato de Trabalho em Funções Públicas 
por Tempo Indeterminado

Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, torna -se público que, na 
sequência dos resultados obtidos nos procedimentos concursais, ao 
abrigo do Programa de regularização Extraordinária dos Vínculos 
Precários (Lei n.º 112/2017, de 29/12) foram celebrados entre o Mu-
nicípio do Entroncamento e os trabalhadores abaixo mencionados, 

os seguintes contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado:

A 01/08/2018, foi celebrado o contrato na carreira/categoria de Técnica 
Superior, com a remuneração de 1.201,48 €, correspondente à 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única, 
com a trabalhadora Teresa Cristina de Oliveira;

A 10/09/2018, foram celebrados os contratos na carreira/categoria de 
Assistente Operacional com a remuneração base de 580,00 €, corres-
pondente à 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 1 da tabela 
remuneratória única, com as seguintes trabalhadoras:

Alexandra Margarida Nobre Lourenço;
Ana Paula das Neves Pitacas Ferreira;
Cláudia Sofia Ribeiro Santos Filipe;
Maria Fernanda de Sousa Nunes;
Sónia Cláudia Dias Teixeira Carreira.
28 de setembro de 2018. — O Presidente, Jorge Manuel Alves de 

Faria.
311690044 

 MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

Edital n.º 959/2018

Regulamento da Atividade de Transporte de Aluguer
em Automóveis Ligeiros de Passageiros

António Benjamim da Costa Pereira, Presidente da Câmara Municipal 
de Esposende, torna público, para os efeitos previstos nos artigos 139.º 
e 140.º do Código de Procedimento Administrativo, que a Assembleia 
Municipal de Esposende, em sua sessão ordinária de 24 de setembro de 
2018, sob proposta da Câmara Municipal tomada na sua reunião ordi-
nária de 19 de julho de 2018, e após a realização da respetiva audiência 
de interessados, aprovou a versão final do Regulamento da Atividade 
de Transporte de Aluguer em Automóveis Ligeiros de Passageiros, 
que entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da 
República.

Para constar e produzir os efeitos legais se publica o presente Edital 
no Diário da República, e outros de igual teor que vão ser afixados nos 
lugares públicos do costume.

26 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, António Ben-
jamim da Costa Pereira, Arq.

Regulamento da Atividade de Transporte de Aluguer
em Automóveis Ligeiros de Passageiros

Nota justificativa
Com a publicação do Decreto -Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, alterado 

pelo Decreto -Lei n.º 156/99, de 14 de setembro, pela Lei n.º 106/2001, 
de 31 de agosto, pelo Decreto -Lei n.º 41/2003, de 11 de março, pelo 
Decreto -Lei n.º 4/2004, de 6 de janeiro, pela Lei n.º 5/2013, de 22 de 
janeiro e pela Lei n.º 35/2016, de 21 de novembro, foram cometidas aos 
municípios responsabilidades nos domínios do acesso e organização do 
mercado dos transportadores em táxi, bem como poderes em matéria de 
fiscalização e contraordenações, continuando a administração central 
com as competências relacionadas com o acesso à atividade.

No âmbito do acesso ao mercado, as Câmaras Municipais são com-
petentes para licenciar os veículos afetos ao transporte em táxis, fixar 
do seu contingente, atribuir licenças mediante concurso público e, fora 
do contingente, a atribuir licenças de táxi para pessoas com mobilidade 
reduzida.

Quanto à organização do mercado, compete às Câmaras Municipais 
a definição dos tipos de serviço e a fixação dos regimes de estaciona-
mento.

Salienta -se que, sem prejuízo das competências atribuídas a outras 
entidades, além das competências de fiscalização, compete às Câmaras 
Municipais a instauração de processos de contraordenação e ao Presi-
dente da Câmara, a aplicação das respetivas coimas.

São de realçar as características de serviço público que deve assumir 
o transporte de passageiros em automóvel de aluguer, bem como as van-
tagens de uniformidade em todo o território nacional, da regulamentação 
do setor, sem prejuízo da especificidade municipal.

Em cumprimento do artigo 98.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo o início de procedimento de elaboração do presente regulamento 
foi publicado no site do Município e nos locais de estilo por aviso de 
21 de fevereiro de 2018.
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Para efeitos do disposto no Artigo 99.º do Decreto -Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, o presente Regulamento impõe custos, designadamente pela 
fixação de tributos locais, de forma a salvaguardar os interesses próprios 
das populações potenciando uma gestão eficiente e eficaz dos recursos 
disponíveis mantendo -os em adequadas condições de operabilidade e 
promove a harmonização do território. Desta forma, entende -se que o 
resultado da contenda custo/benefício é manifestamente positivo.

Decorrente do artigo 101.º do Código de Procedimento Administra-
tivo, o projeto inicial do presente regulamento, aprovado por deliberação 
tomada na reunião de Câmara datada de 26 de abril de 2018, foi publi-
citado no site do Município através de Aviso e publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 91, de 11 de maio de 2018, através do Edital 
(extrato) n.º 473/2018, tendo sido posto à discussão pública, pelo período 
de 30 dias, para recolha de sugestões dos interessados.

Findo o prazo de consulta supra mencionado foram incluídas as su-
gestões que se entendeu tecnicamente convenientes, tendo -se acautelado, 
desta forma, a participação dos interessados, e procedeu -se à redação 
final do presente regulamento.

Assim, no uso dos poderes regulamentares conferidas às autarquias 
locais pelo artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e 
do estabelecido nas alíneas d) e e) do n.º 2 do artigo 23.º, alíneas k) e 
u) do artigo 33.º, e alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual relação, regulamenta -se 
o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Âmbito de aplicação

O presente regulamento aplica -se à área do Município de Espo-
sende.

Artigo 2.º
Objeto

O presente regulamento aplica -se aos transportes públicos de aluguer 
em veículos ligeiros de passageiros, adiante designados por transportes 
em táxi.

Artigo 3.º
Definições

Para efeitos do presente Regulamento considera -se:
a) Táxi: o veículo automóvel ligeiro de passageiros afeto ao trans-

porte público, equipado com aparelho de medição de tempo e distância 
(taxímetro) e com distintivos próprios;

b) Transporte em táxi: o transporte efetuado por meio de veículo 
a que se refere a alínea anterior, segundo itinerário da sua escolha e 
mediante retribuição;

c) Transportador em táxi: o titular de alvará para o exercício da ati-
vidade de transportes em táxi;

d) Regime de estacionamento condicionado: aquele em que os táxis 
podem estacionar em qualquer dos locais reservados para o efeito, até 
ao limite dos lugares fixados;

e) Regime de estacionamento fixo: aquele em que os táxis são obri-
gados a estacionar em locais determinados e constantes na respetiva 
licença.

CAPÍTULO II

Acesso à atividade

Artigo 4.º
Licenciamento da atividade

1 — A atividade de transportes em táxi só pode ser exercida por 
sociedades comerciais ou cooperativas licenciadas pela Direção -Geral 
de Transportes Terrestres (DGTT), por estabelecimentos individuais de 
responsabilidade limitada ou por empresários em nome individual no 
caso de pretenderem explorar uma única licença.

2 — Aos concursos para a concessão de licenças para a atividade de 
transporte em táxi, podem concorrer, para além das entidades e pessoas 
previstas no número anterior, os trabalhadores por conta de outrem, bem 
como os membros das cooperativas licenciadas pelo IMT, que preencham 
as condições de acesso e exercício da profissão, definidas nos termos 
do Decreto -Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, com as devidas alterações, 
ou noutro diploma que venha a regular esta matéria.

CAPÍTULO III

Acesso e organização do mercado

Artigo 5.º
Veículos

1 — No transporte em táxi só podem ser utilizados veículos auto-
móveis ligeiros de passageiros de matrícula nacional, com lotação não 
superior a 9 lugares, incluindo o do condutor, equipados com taxíme-
tro, dispositivo luminoso e que possuam distintivos de identificação 
próprios.

2 — As normas de identificação, o tipo de veículo e outras caracte-
rísticas a que devem obedecer os táxis, são as estabelecidas na Portaria 
n.º 277 -A/99, de 15 de abril, com as alterações introduzidas, pelas Por-
tarias nos 1318/01, de 29 de novembro, e 1522/02, de 19 de dezembro, 
n.º 2/2004, de 5 de janeiro, n.º 29/2005, de 13 de janeiro e n.º 134/2010, 
de 2 de março, ou noutro diploma que venha a regular esta matéria.

Artigo 6.º
Licenciamento dos Veículos

1 — Os veículos afetos ao transporte em táxi estão sujeitos a uma 
licença a emitir pela Câmara Municipal, nos termos do Capítulo IV do 
presente regulamento.

2 — A licença emitida pela Câmara Municipal é comunicada pelo 
interessado, ao IMT, para efeitos de averbamento no alvará.

3 — A licença do táxi e o alvará ou sua cópia certificada pelo IMT 
devem estar a bordo do veículo.

4 — A afixação de mensagens publicitárias deverá respeitar o pre-
ceituado no n.º 1 do artigo 5.º da Portaria n.º 277 -A/99, de 15 de abril, 
com as devidas alterações, ou noutro diploma que venha a regular 
esta matéria, e está sujeito a licenciamento municipal e pagamento da 
respetiva taxa.

Artigo 7.º
Tipos de serviço

Os serviços de transporte em táxi são prestados em função da distância 
percorrida e dos tempos de espera, ou:

a) À hora, em função da duração do serviço;
b) A percurso, em função dos preços estabelecidos para determinados 

itinerários;
c) A contrato, reduzido a escrito e celebrado por prazo não inferior 

a 30 dias, do qual devem constar obrigatoriamente a identificação das 
partes, o preço acordado e o prazo de duração;

d) A quilómetro, quando em função da quilometragem a percorrer.

Artigo 8.º
Regime e locais de estacionamento

1 — Na área do Município de Esposende são permitidos os seguintes 
regimes de estacionamento:

a) Estacionamento condicionado — na cidade de Esposende, nos 
locais indicados no Anexo I e de acordo com a lotação nele prevista.

b) Estacionamento fixo — nas restantes freguesias, nos locais indi-
cados no Anexo I e de acordo com os alvarás de licença.

2 — Pode a Câmara Municipal, no uso das suas competências próprias 
em matéria de ordenação de trânsito, alterar, dentro da área para que os 
contingentes são fixados, os locais onde os veículos podem estacionar, 
quer no regime de estacionamento condicionado quer no regime de 
estacionamento fixo, devendo também ser ouvidas as organizações 
socioprofissionais do setor.

3 — Excecionalmente, por ocasião de eventos que determinam um 
acréscimo excecional de procura, a Câmara Municipal poderá criar locais 
de estacionamento temporário para os táxis, em locais diferentes dos 
fixados no Anexo I, e definir as condições em que o estacionamento é 
autorizado nesses locais, devendo também ser ouvidas as organizações 
socioprofissionais do setor.

4 — Os locais destinados ao estacionamento de automóveis de alu-
guer serão devidamente assinalados através de sinalização horizontal 
e vertical.

Artigo 9.º
Estacionamento condicionado nos meses de Verão

Durante os meses de julho, agosto e setembro, os táxis licenciados 
para prestar serviço na área da União das Freguesias Esposende, Mari-
nhas e Gandra, são autorizados a praticar o regime de estacionamento 
condicionado no Largo Foz do Cávado, com a lotação de um lugar.
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Artigo 10.º
Fixação de contingentes

1 — O número de táxis em atividade no município é estabelecido pelo 
contingente fixado no Anexo I ao presente Regulamento.

2 — Na fixação deste contingente, foram tomadas em consideração 
as necessidades globais de transporte em táxi na área municipal.

3 — Com a periodicidade de dois anos, poderá a Câmara Municipal 
redimensionar os contingentes, tendo em vista as necessidades globais de 
transporte em táxi na área municipal, após audição prévia das entidades 
representativas do setor.

4 — Os contingentes e respetivos reajustamentos serão sempre co-
municados ao IMT, aquando da sua fixação.

5 — Sempre que, por circunstâncias supervenientes, a Câmara Mu-
nicipal venha a entender que o contingente fixado no Anexo I deva ser 
alterado, essencialmente com a criação de novos lugares, considerar -se -á 
aquele Anexo alterado com a aprovação e publicação do aviso de abertura 
de concurso público para a atribuição de licença.

Artigo 11.º
Táxis para pessoas com mobilidade reduzida

1 — A Câmara Municipal poderá atribuir licença de táxi para o 
transporte de pessoas com mobilidade reduzida, desde que devida-
mente adaptados, de acordo com as regras definidas por despacho 
do IMT.

2 — A licença a que se refere o número anterior é atribuída pela 
Câmara Municipal fora do contingente e sempre que a necessidade 
deste tipo de veículos não possa ser assegurada pela adaptação dos táxis 
existentes no município.

3 — A atribuição de licença de táxi para transporte de pessoas com 
mobilidade reduzida fora do contingente fixado no Anexo I, será feita 
por concurso, nos termos estabelecidos neste Regulamento.

CAPÍTULO IV

Atribuição de licenças

Artigo 12.º
Atribuição de licenças

1 — A atribuição de licença para o transporte em táxi é feita por 
concurso público, aberto às entidades referidas no artigo 4.º do presente 
Regulamento.

2 — Aos concursos para a concessão de licenças para a atividade de 
transporte em táxi, podem concorrer, para além das entidades e pessoas 
previstas no número anterior, os trabalhadores por conta de outrem, bem 
como os membros das cooperativas licenciadas pelo IMT, que preencham 
as condições de acesso e exercício da profissão, definidas nos termos 
do Decreto -Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, com as devidas alterações, 
ou noutro diploma que venha a regular esta matéria.

3 — O concurso público é aberto por deliberação da Câmara Mu-
nicipal, da qual constará também a aprovação do programa de con-
curso.

Artigo 13.º
Abertura de Concursos

1 — Será aberto um concurso público por cada freguesia ou grupos 
de freguesias tendo em vista a atribuição da totalidade das licenças 
do contingente dessa freguesia ou grupos de freguesias ou apenas de 
parte delas.

2 — Quando se verifique o aumento do contingente ou a libertação 
de alguma licença, deve ser aberto concurso para atribuição das licenças 
correspondentes.

Artigo 14.º
Publicitação do concurso

1 — O concurso inicia -se com a publicação de um anúncio na 2.ª série 
do Diário da República.

2 — O concurso será publicitado, em simultâneo com aquela publi-
cação, num jornal de circulação nacional ou num de circulação local ou 
regional, bem como por edital a afixar nos locais de estilo.

3 — O período para apresentação de candidaturas será, no mínimo, 
de vinte dias contados da publicação no Diário da República.

4 — Durante o período referido no número anterior o programa de 
concurso estará exposto, para consulta do público, nas instalações da 
Câmara Municipal.

Artigo 15.º
Programa de concurso

1 — O programa de concurso define os termos a que obedece o 
concurso e especificará, nomeadamente, o seguinte:

a) Identificação do concurso;
b) Identificação da entidade que preside ao concurso;
c) O endereço do Município, com menção do horário de funciona-

mento;
d) A data limite para a apresentação das candidaturas;
e) Os requisitos mínimos de admissão ao concurso;
f) A forma que deve revestir a apresentação das candidaturas, nome-

adamente modelos de requerimentos e declarações;
g) Os documentos que acompanham obrigatoriamente as candida-

turas;
h) Os critérios que presidirão à ordenação dos candidatos e conse-

quente atribuição de licenças;

2 — Da identificação do concurso constará expressamente a área para 
que é aberto e o regime de estacionamento.

Artigo 16.º
Requisitos de admissão a concurso

1 — Só podem apresentar -se a concurso as entidades previstas no 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, ou noutro diploma 
que venha a regular esta matéria.

2 — Os candidatos devem apresentar comprovativo da Autoridade 
Tributária e Aduaneira, bem como da segurança social em como não têm 
qualquer dívida, sob pena de não admissibilidade da candidatura.

3 — Para efeitos do número anterior, considera -se que têm a situação 
regularizada perante a Autoridade Tributária, os que não sejam devedores 
de quaisquer impostos ou prestações tributárias e respetivos juros ou 
preencham algum dos seguintes requisitos:

a) Estejam a proceder ao pagamento da dívida em prestações nas 
condições e termos autorizados;

b) Tenham reclamado, recorrido ou impugnado judicialmente aquelas 
dívidas e não se encontre suspensa a respetiva execução.

Artigo 17.º
Apresentação de candidatura

1 — As candidaturas e os documentos que as acompanham podem ser 
entregues diretamente na Secretaria da Câmara Municipal de Esposende, 
sita no Largo do Município, 4740 -223 Esposende, entre as 8 horas e 
30 minutos e as 15 horas e 30 minutos ou remetidas pelo correio, sob 
registo e com aviso de receção para a mesma morada, desde que a receção 
ocorra até ao termo do prazo fixado no anúncio do concurso.

2 — Quando entregues por mão própria, será passado ao candidato 
recibo de todos os requerimentos, documentos e declarações entregues.

3 — As candidaturas que não derem entrada nos serviços municipais 
até ao dia limite do prazo fixado, serão consideradas excluídas.

4 — A não apresentação de quaisquer documentos a entregar no 
ato de candidatura, que devam ser obtidos perante qualquer entidade 
pública, pode não originar a imediata exclusão do concurso, desde que 
seja apresentado recibo passado pela entidade em como os mesmos 
documentos foram requeridos em tempo útil.

5 — No caso previsto no número anterior, será a candidatura admitida 
condicionalmente, devendo aqueles ser apresentados nos 2 dias úteis 
seguintes ao do limite do prazo para apresentação das candidaturas, sob 
pena de exclusão imediata.

Artigo 18.º
Da candidatura

1 — A candidatura é feita mediante requerimento dirigido ao Presi-
dente da Câmara e deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo de que é titular do alvará emitido pelo 
IMT;

b) Documento comprovativo da situação regularizada perante a Se-
gurança Social;

c) Documento comprovativo da situação regularizada perante a Au-
toridade Tributária;

d) Documento relativo ao número de postos de trabalho com caráter 
de permanência, afetos à atividade e com a categoria de motoristas.

2 — A candidatura apresentada por trabalhadores por conta de outrem, 
bem como por membros de cooperativas licenciadas pelo IMT, é feita 
mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara e deverá ser 
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acompanhada, para além dos documentos mencionados no n.º 1, dos 
seguintes elementos:

a) Certificado de registo criminal;
b) Certificado de aptidão profissional para o transporte em táxi;
c) Prova da capacidade financeira nos termos legais.

3 — A falsidade das declarações implica a exclusão do concurso e a 
participação ao respetivo tribunal para a eventual aplicação de sanções 
penais.

Artigo 19.º
Análise das candidaturas

Findo o prazo a que se refere o n.º 1 do artigo 17.º, o serviço por 
onde corre o processo de concurso, apresentará à Câmara Municipal, no 
prazo de 10 dias úteis, um relatório fundamentado com a classificação 
ordenada dos candidatos para efeitos de atribuição da licença, de acordo 
com o critério de classificação fixado.

Artigo 20.º
Critérios de atribuição de licenças

1 — Na classificação dos concorrentes e na atribuição de licenças 
serão tidos em consideração os seguintes critérios de preferência, por 
ordem decrescente:

a) Localização da sede social ou residência na freguesia para que é 
aberto o concurso;

b) Localização da sede social ou residência em freguesia da área do 
município;

c) Localização da sede social ou residência em município contíguo;
d) Número de postos de trabalho com caráter de permanência, a 

afetar com a atribuição da nova licença e com a categoria de motorista 
profissional, por cada viatura;

e) Maior número de anos de atividade no setor;
f) Outros que se revelem importantes aquando da aprovação do pro-

grama de concurso.

2 — A cada candidato será concedida apenas uma licença em cada 
concurso, pelo que deverão os candidatos, na apresentação da candida-
tura, indicar a ordem de preferência das freguesias a que concorrem.

Artigo 21.º
Atribuição da licença

1 — A Câmara Municipal, tendo presente o relatório apresentado, dará 
cumprimento ao artigo 121.º e seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo, dando aos candidatos o prazo de dez dias úteis para se 
pronunciarem sobre o mesmo.

2 — Ouvidos os candidatos nos termos previstos no número anterior, 
compete ao serviço que elaborou o relatório de classificação inicial, 
apresentar à Câmara Municipal, no prazo de 10 dias úteis, um relató-
rio final, devidamente fundamentado, para decisão definitiva sobre a 
atribuição de licença.

3 — Da deliberação que decida a atribuição de licença deve constar 
obrigatoriamente:

a) Identificação do titular da licença;
b) A freguesia, ou área do Município, em cujo contingente se inclui 

a licença atribuída;
c) O regime e o local de estacionamento;
d) O número dentro do contingente;
e) O prazo para o titular da licença proceder ao licenciamento do 

veículo, nos termos dos artigos 6.º e 22.º deste regulamento.

Artigo 22.º
Emissão da licença

1 — Dentro do prazo estabelecido na alínea e) do artigo anterior, o 
titular da licença apresentará o veículo para verificação das condições 
constantes da Portaria n.º 277 -A/99, de 15 de abril, ou noutro diploma 
que venha a regular esta matéria.

2 — Após a vistoria ao veículo nos termos do número anterior, e 
nada havendo a assinalar, a licença é emitida pelo Presidente da Câmara 
Municipal, a pedido do interessado, devendo o requerimento ser feito em 
impresso próprio fornecido pela Câmara Municipal, e ser acompanhado 
dos seguintes documentos, os quais serão devolvidos ao requerente 
após conferência:

a) Alvará de acesso à atividade emitido pelo IMT;

b) Certidão emitida pela Conservatória do Registo Comercial ou 
Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade, no caso de pessoas sin-
gulares;

c) Documento único Automóvel (DUA);
d) Declaração do anterior titular da licença, com assinatura reconhe-

cida presencialmente, nos casos em que ocorra a transmissão da licença 
prevista no artigo 26.º do presente regulamento.

3 — Pela emissão da licença é devida uma taxa no montante estabe-
lecido no Regulamento de Taxas e Licenças.

4 — Por cada averbamento que não seja da responsabilidade do mu-
nicípio, é devida a taxa prevista no Regulamento de Taxas e Licenças.

5 — A Câmara Municipal devolverá ao requerente um duplicado do 
requerimento devidamente autenticado, o qual substitui a licença por 
um período máximo de trinta dias.

6 — A licença obedece ao modelo e condicionalismo previsto no 
Despacho n.º 8894/99 da DGTTF (2.ª série do Diário da República 
n.º 104, de 5 de Maio), ou noutro diploma que venha a regular esta 
matéria.

Artigo 23.º
Caducidade da licença

1 — A licença do táxi caduca nos seguintes casos:
a) Quando não for iniciada a exploração no prazo fixado pela Câ-

mara Municipal, ou, na falta deste, nos 90 dias posteriores à emissão 
da licença;

b) Quando o alvará emitido pelo IMT não for renovado;
c) Quando houver substituição do veículo, sem a aprovação da Câmara 

Municipal do novo licenciamento do veículo requerido nos termos do 
disposto no artigo 22.º do presente regulamento, com as necessárias 
adaptações;

d) Quando haja abandono do exercício da atividade, nos termos do 
artigo 31.º do presente Regulamento.

2 — Em caso de morte do titular da licença no período previsto na 
alínea a) do n.º 1, o prazo de caducidade será contado a partir da data 
de óbito.

3 — Em caso de morte do titular da licença no decurso do prazo 
a que se refere o n.º 2, a atividade pode continuar a ser exercida por 
herdeiro legitimário ou o cabeça -de -casal em representação da herança 
ilíquida e indivisa, provisoriamente, pelo período de um ano a partir da 
data de óbito, durante o qual o herdeiro ou a herança ilíquida e indivisa 
deve habilitar -se como transportador em táxi ou transmitir a licença a 
titular de alvará.

4 — Caducada a licença, a Câmara Municipal determina a sua apre-
ensão, notificando o respetivo titular para a entregar em prazo determi-
nado, devendo dar conhecimento deste facto ao IMT e demais entidades 
fiscalizadoras.

Artigo 24.º
Prova de renovação do alvará

Os titulares de licenças emitidas pela Câmara Municipal devem fa-
zer prova da renovação do alvará no prazo máximo de dez dias úteis 
a contar da data da sua renovação, sob pena de incorrerem na prática 
de uma contraordenação, prevista e punida nos termos da alínea g) do 
n.º 2 do artigo 37.º

Artigo 25.º
Substituição das licenças

1 — Em caso de morte do titular da licença, a atividade pode con-
tinuar a ser exercida por herdeiro legitimário ou o cabeça -de -casal em 
representação da herança ilíquida e indivisa, provisoriamente, mediante 
substituição da licença pela Câmara Municipal.

2 — O processo de licenciamento obedece ao estabelecido nos ar-
tigos 6.º e 22.º do presente regulamento, com as necessárias adapta-
ções.

3 — No caso de alteração das características dos veículos, deverá 
proceder -se a novo licenciamento do veículo no prazo de dez dias úteis, 
observando para o efeito a tramitação prevista no artigo 22.º do presente 
regulamento, com as necessárias adaptações.

Artigo 26.º
Transmissão das licenças

1 — A transmissão ou transferência da licença de táxi, entre titulares 
de alvará, deve ser previamente comunicada à Câmara Municipal.
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2 — Num prazo de dez dias úteis após a transmissão da licença tem 
o interessado de proceder ao averbamento da licença de táxi.

Artigo 27.º
Publicidade e divulgação da concessão da licença

1 — O Município dará publicidade à concessão da licença através de:
a) Edital a afixar nos Paços do Município e nas sedes das Juntas de 

Freguesia abrangidos;
b) Aviso a publicar num jornal de circulação regional e local.

2 — O Município comunicará a concessão da licença e o teor desta 
às seguintes entidades:

a) Presidente da Junta de Freguesia respetiva;
b) Comandante da força policial existente no concelho;
c) Instituto da Mobilidade e dos Transportes;
d) Direção -Geral de Viação;
e) Organizações socioprofissionais do setor.

Artigo 28.º
Obrigações fiscais

No âmbito do dever de cooperação com a administração fiscal que 
impende sobre as autarquias locais, a Câmara Municipal comunicará 
à Direção de Finanças respetiva a emissão de licenças para exploração 
da atividade de transporte em táxi.

CAPÍTULO V

Condições de exploração do serviço

Artigo 29.º
Prestação obrigatória de serviços

1 — Os táxis devem estar à disposição do público de acordo com o 
regime de estacionamento que lhes for fixado, não podendo ser recusados 
os serviços solicitados em conformidade com a tipologia prevista no 
presente regulamento, salvo o disposto no número seguinte.

2 — Podem ser recusados os seguintes serviços:
a) Os que impliquem a circulação em vias manifestamente intransi-

táveis pelo difícil acesso ou em locais que ofereçam notório perigo para 
a segurança do veículo, dos passageiros ou do motorista;

b) Os que sejam solicitados por pessoas cujo comportamento se revele 
suspeito, perigoso ou alterado.

Artigo 30.º
Transporte de bagagens e de animais

1 — O transporte de bagagens só pode ser recusado nos casos em que 
as suas características prejudiquem a conservação do veículo.

2 — É obrigatório o transporte de cães -guia de passageiros invisuais 
e de cadeiras de rodas ou outros meios de marcha de pessoas com mo-
bilidade reduzida, bem como de carrinhos e acessórios para o transporte 
de crianças.

3 — Não pode ser recusado o transporte de animais de companhia, 
desde que devidamente acompanhados e acondicionados, salvo motivo 
atendível, designadamente a perigosidade, o estado de saúde ou de 
higiene.

Artigo 31.º
Abandono do exercício da atividade

Salvo caso fortuito ou de força maior, bem como de exercício de 
cargos sociais ou políticos, considera -se que há abandono do exercício 
da atividade sempre que os táxis não estejam à disposição do público 
durante 30 dias consecutivos ou 60 interpolados dentro do período de 
um ano.

Artigo 32.º
Regime de preços

1 — Os transportes em táxi estão sujeitos ao regime de tarifas fixadas 
em legislação especial.

2 — A partir da data da verificação do taxímetro, os táxis deverão 
exibir uma “informação ao utente” impressa em suporte autocolante 
não transparente, afixada no vidro traseiro lateral esquerdo, virada 
para o respetivo interior, que contenha as informações necessárias ao 
esclarecimento do sistema tarifário em vigor.

3 — Todos os veículos homologados para o transporte de mais de 
quatro passageiros, deverão ter afixada de forma bem visível essa indica-
ção, bem como a referência de que a sua utilização implica o pagamento 
de uma tarifa mais elevada do que a praticada nos táxis com lotação 
inferior. Essa afixação far -se -á, cumulativamente, no lado direito do 
para -brisas, e no vidro da porta traseira direita, sempre com leitura quer 
do interior quer do exterior.

4 — O disposto nos números 2 e 3 não se aplica aos veículos isentos 
de distintivo.

5 — Todos os veículos de mais de quatro passageiros, quando na situa-
ção de “livre”, deverão ter sempre expostos e disponíveis para utilização, 
todos os lugares constantes do respetivo livrete/Documento único.

Artigo 33.º
Taxímetros

1 — Os táxis devem estar equipados com taxímetros homologados e 
aferidos por entidade reconhecida para efeitos de controlo metrológico 
dos aparelhos de medição de tempo e de distância, o que será feito anu-
almente e dará lugar à entrega de um dístico pelas entidades aferidoras, 
a colocar na parte superior direita do vidro da frente do veículo.

2 — Os taxímetros devem ser colocados na metade superior do tablier 
ou em cima deste, em local bem visível pelos passageiros, não podendo 
ser aferidos os que não cumpram esta condição.

Artigo 34.º
Motoristas de táxi

1 — No exercício da sua atividade os táxis apenas poderão ser con-
duzidos por motoristas titulares de título profissional de motorista de 
táxi — CMT.

2 — O CMT para o exercício da profissão de motorista de táxi deve 
ser colocado no lado superior direito do para -brisas, de forma visível 
para os passageiros.

Artigo 35.º
Deveres do motorista de táxi

1 — Os deveres do motorista de táxi são os estabelecidos no artigo 2.º 
da Lei n.º 6/2013, de 22 de janeiro, e demais legislação complementar, 
ou noutro diploma que venha a regular esta matéria.

2 — A violação dos deveres do motorista de táxi constitui contraor-
denação punível com coima, podendo ainda ser determinada a aplicação 
de sanções acessórias, nos termos do estabelecido nos artigos 23.º e 26.º 
da Lei n.º 6/2013, de 22 de janeiro e demais legislação complementar, 
ou noutro diploma que venha a regular esta matéria.

CAPÍTULO VI

Fiscalização e regime sancionatório

Artigo 36.º
Entidades fiscalizadoras

São competentes para a fiscalização do cumprimento das normas 
constantes do presente diploma ao IMT, a Câmara Municipal e a Guarda 
Nacional Republicana.

Artigo 37.º
Contraordenações

1 — O processo de contraordenação inicia -se oficiosamente, mediante 
denúncia das autoridades fiscalizadoras ou de qualquer utente.

2 — Sem prejuízo das competências atribuídas a outras entidades 
fiscalizadoras pelos artigos 27.º, 28.º, 29.º, no n.º 1 do artigo 30.º e no 
artigo 31.º, bem como das sanções acessórias previstas no artigo 33.º, 
todos do Decreto -Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, na sua redação atual, 
constituem contraordenação as seguintes infrações, puníveis com coima 
de € 150,00 a € 449,00:

a) O incumprimento de qualquer uma das disposições imperativas 
previstas no artigo 8.º;

b) A inobservância das normas de identificação e características dos 
táxis referidas no artigo 5.º;

c) A inexistência e não apresentação dos documentos a que se refere 
o n.º 3 do artigo 6.º, salvo se o documento em falta for apresentado no 
prazo de dez dias úteis à autoridade indicada pelo agente de fiscalização, 
caso em que a coima será fixada entre € 50,00 a € 250,00;

d) O abandono da exploração do táxi nos termos do artigo 31.º;
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e) O incumprimento do disposto no artigo 7.º, quanto ao tipo de serviço 
que está autorizado a prestar;

f) O abandono injustificado do veículo, em violação do disposto no 
n.º 1 do artigo 29.º;

g) O não cumprimento da obrigação de fazer prova da renovação do 
alvará no prazo máximo de 30 dias, previsto no artigo 24.º;

h) A alteração das características do veículo sem cumprimento do 
preceituado no n.º 3 do artigo 25.º

3 — É punível com coima de € 1.247,00 a € 3.740,00, a utilização 
de veículo não licenciado ou não averbado no alvará.

4 — As infrações previstas nos números 2 e 3 são da responsabilidade 
do titular do alvará, sem prejuízo do direito de regresso sobre o autor 
da infração.

5 — A tentativa e negligência são puníveis.
6 — O processamento das contraordenações previstas nas alíneas an-

teriores compete à Câmara Municipal e a aplicação das coimas é da 
competência do Presidente da Câmara Municipal.

7 — A Câmara Municipal comunica ao IMT as infrações cometidas 
e respetivas sanções.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

Artigo 38.º
Regime supletivo

Aos procedimentos do concurso para atribuição das licenças são 
aplicáveis, subsidiariamente e com as necessárias adaptações, as normas 
dos concursos para aquisição de bens e serviços.

Artigo 39.º
Casos omissos

A resolução e integração dos casos omissos ao presente Regulamento, 
bem como das dúvidas suscitadas na aplicação e interpretação do mesmo, 
competem à Câmara Municipal, tendo por base a aplicação do Decreto-
-Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, na sua redação atual, ou noutro diploma 
que venha a regular esta matéria.

Artigo 40.º
Norma revogatória

São revogadas todas as disposições regulamentares aplicáveis ao trans-
porte em táxi que contrariem o estabelecido no presente regulamento.

Artigo 41.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.

ANEXO I

Contingente e locais de estacionamento, nos termos dos 
artigos 8.º e 10.º do Regulamento da Atividade de Trans-
porte de Aluguer em Automóveis Ligeiros de Passa-
geiros. 

Freguesia/Localidade Local Regime Contingente

Antas  . . . . . . . . . Rua Foz do Neiva. . . . Fixo  . . . . . . . 1
Apúlia. . . . . . . . . Avenida da Praia  . . . . Fixo  . . . . . . . 1
Belinho. . . . . . . . Avenida da Igreja   . . . Fixo  . . . . . . . 1
Esposende  . . . . . Central de Camionagem Condicionado 3
Esposende  . . . . . Largo Rodrigues Sam-

paio.
Condicionado 10

Esposende  . . . . . Rua Dr. Queirós de Faria Condicionado 1
Fão . . . . . . . . . . . Avenida Visconde S. Ja-

nuário.
Fixo  . . . . . . . 2

Forjães  . . . . . . . . Avenida Santa Marinha Fixo  . . . . . . . 2
Marinhas  . . . . . . Avenida da Igreja . . . . Fixo  . . . . . . . 1
Vila Chã . . . . . . . Rua da Aldeia de Cima Fixo  . . . . . . . 1

Total . . . 23

 (Alterado pelo Edital publicado, nos termos legais, em 17 de julho 
de 2009.)

ANEXO II 
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