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que concluíram com sucesso o período experimental, referente ao con-
trato de trabalho por tempo indeterminado, os seguintes trabalhadores:

Analídio Oliveira da Silva, Armindo da Silva Viana, Mário Manuel 
Guerreiro dos Reis e Ricardo Jorge Oliveira Guerreiro na carreira de 
Assistente Operacional — Divisão de Ambiente.

17 de abril de 2013. — O Vereador, em regime de permanência (des-
pacho de delegação de competências n.º 679/2011 P, de 11 de fevereiro), 
Ricardo Filipe Marreiros Cardoso.

306946791 

 Aviso n.º 7274/2013

Regulamento do Funcionamento da Comissão Municipal
de Proteção Civil de Odemira

No uso das competências que se encontram previstas na alínea a) do 
n.º 6 do artigo 64.º, e, alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º, ambos da Lei 
n.º 169/99 de 18.09, com a redação introduzida pela Lei n.º 5 -A/2002 
de 11.01, torna -se público que, o Regulamento do Funcionamento da 
Comissão Municipal de Proteção Civil de Odemira, publicada em Pro-
jeto na 2.ª série, do Diário da República n.º 56, de 20 de março de 
2013, após o decurso do prazo para apreciação pública nos termos do 
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, não se tendo 
registado quaisquer sugestões ou reclamações, foi aprovado, de forma 
definitiva, por unanimidade, em reunião ordinária da Câmara Municipal 
realizada em 18.04.2013, e em sessão ordinária da Assembleia Municipal 
realizada em 30.04.2013.

8 de maio de 2013. — O Presidente da Câmara, José Alberto Can-
deias Guerreiro.

306955952 

 MUNICÍPIO DE OVAR

Aviso n.º 7275/2013
Em cumprimento do disposto no artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, torna -se público que, nos termos do n.º 6 do mesmo 
artigo, foi determinado por meu despacho de 17 de maio de 2013, a 
conclusão com sucesso do período experimental referente ao contrato de 
trabalho por tempo indeterminado celebrado com o trabalhador abaixo 
indicado, com efeitos à data do termo do respetivo período experimen-
tal, para a categoria de assistente operacional (eletricista), carreira de 
assistente operacional, serviço de conservação, gestão e manutenção de 
equipamentos e edifícios municipais:

António Manuel Glórias Tavares — 14,00 valores
20 de maio de 2013. — O Presidente da Câmara, Prof. Dr. Manuel 

Alves de Oliveira.
306986092 

 MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Regulamento n.º 206/2013
Alberto Fernando da Silva Santos, Presidente da Câmara Municipal 

de Penafiel:
Torna público que, de harmonia com as deliberações tomadas pela 

Câmara Municipal, em Reunião Ordinária Pública realizada no dia 21 
de março de 2013 e pela Assembleia Municipal, em Sessão Ordinária 
de 29 de abril de 2013, e conformidade com o estabelecido na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, foi 
aprovada a Alteração ao Regulamento do Transporte Público de Aluguer 
de Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros — Transportes em 
Táxi — Município de Penafiel, com a seguinte redação:

Regulamento do Transporte Público de Aluguer de Veículos
Automóveis Ligeiros

de Passageiros — Transportes em Táxi — Município de Penafiel

Preâmbulo
Em 28 de novembro de 1995, foi publicado o Decreto -Lei n.º 319/95, 

diploma que procedeu à transferência para os municípios de diversas 
competências em matéria de transportes de aluguer em veículos ligeiros 
de passageiros.

O referido diploma emanou do Governo, no uso da autorização le-
gislativa concedida pela Assembleia da República, nos termos do ar-
tigo 13.º da Lei n.º 39 -B/94, 27 de dezembro, que aprovou o Orçamento 
de Estado para 1995.

O Decreto -Lei n.º 319/95 mereceu críticas e foi alvo de contestação 
de diversas entidades e organismos, tendo por base as seguintes razões:

1) Atribuição de poderes aos municípios para, através de regulamentos 
municipais, fixarem o regime de atribuição e exploração de licenças de 
táxis, situação que poderia levar, no limite e por absurdo, a serem criados 
tantos regimes quantos os municípios existentes, tornando impossível 
uma adequada fiscalização pelas entidades policiais;

2) Omissão de um regime sancionatório das infrações relativas ao 
exercício da atividade de táxis, designadamente a sua exploração por en-
tidades não titulares de licenças, a alteração de locais de estacionamento 
e as infrações às regras tarifárias convencionadas para o sector;

3) Duvidosa constitucionalidade de determinadas normas, nomeada-
mente da alínea a) do n.º 2 do artigo 15.º, na medida em que condicionava 
a eficácia dos regulamentos municipais ao seu depósito na Direção -Geral 
de Transportes Terrestres, contrariando desta forma o princípio constitu-
cional da publicação de normas, bem como do artigo 16.º, que permitia 
que um regulamento municipal pudesse revogar diversos decretos -lei.

Estas razões fundamentaram um pedido de autorização legislativa do 
Governo à Assembleia da República, que lhe foi concedida ao abrigo 
da Lei n.º 18/97, de 11 de junho.

Com efeito, esse diploma revogou o Decreto -Lei n.º 319/95, e repris-
tinou toda a legislação anterior sobre a matéria, concedendo, ao mesmo 
tempo, ao Governo, autorização para legislar no sentido de transferir 
para os municípios competências relativas à atividade de aluguer em 
veículos ligeiros de passageiros.

Na sequência desta autorização legislativa, foi publicado o Decreto-
-Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, que regulamenta o acesso à atividade 
e ao mercado dos transportes em táxis. Aos municípios foram come-
tidas responsabilidades ao nível do acesso e organização do mercado, 
continuando na administração central, nomeadamente, as competências 
relacionadas com o acesso à atividade.

No que concerne ao acesso ao mercado, as câmaras municipais são 
competentes para:

1) Licenciamento dos veículos — os veículos afetos ao transporte em 
táxis estão sujeitos a licenças a emitir pelas câmaras municipais;

2) Fixação dos contigentes — o número de táxis consta de contigentes 
fixados, com uma periodicidade não inferior a dois anos, pela Câmara 
Municipal;

3) Atribuição de licenças — as câmaras municipais atribuem as li-
cenças por meio de concurso público limitado às empresas habilitadas 
no licenciamento da atividade. Os termos gerais dos programas de 
concorrentes, são definidos em regulamento municipal;

4) Atribuição de licenças de táxis para pessoas com mobilidade re-
duzida — as câmaras municipais atribuem licenças, fora do contigente 
e do acordo com critérios fixados por regulamento municipal, para o 
transporte de pessoas com mobilidade reduzida.

Relativamente à organização do mercado, as câmaras municipais são 
competentes para:

1) Definição dos tempos de serviço;
2) Fixação dos regimes de estacionamento.

Por fim, foram -lhes atribuídos importantes poderes ao nível da fis-
calização e em matéria contraordenacional.

Realça -se também as características de serviço público que deve 
assumir o transporte de passageiros em automóvel de aluguer, bem 
como as vantagens de uniformidade em todo o território nacional da 
regulamentação do sector, sem prejuízo da especificidade municipal.

Verifica -se, pois, que foram de monta as alterações consignadas pelo 
Decreto -Lei n.º 251/98, de 11 de agosto. Por isso, as normas jurídicas 
constantes dos regulamentos sobre a atividade de transportes de aluguer 
em veículos ligeiros de passageiros atualmente em vigor, terão que se 
adequar ao preceituado no novo regime legal, não obstante se manterem 
válidas muitas das soluções e mecanismos adotados nos regulamentos 
emanados ao abrigo do Decreto -Lei n.º 319/95, de 28 de novembro.

Assim, no uso da competência prevista na alínea a) do n.º 6 do ar-
tigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e em cumprimento do 
disposto no Decreto -Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, na sua atual redação, 
a Câmara Municipal de Penafiel elaborou o presente Regulamento, sendo 
consultadas as juntas de freguesia do concelho, a Associação Nacional 
de Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros — ANTRAL, 
a Federação Portuguesa do Táxi — FPT e o Sindicato Nacional dos 
Motoristas de Táxis e Automóveis de Aluguer Ligeiros de Passagei-
ros — SINMTAXI, tendo sido aprovado pela Assembleia Municipal à 
qual foi submetido, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da 
citada Lei n.º 169/99.




