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Artigo 14.º

Da informação do abono das viaturas às forças policiais

Os serviços municipais, através da Secção de Fiscalização, envi-
arão ofícios ao Comando Distrital da PSP, GNR, Polícia Judiciá-
ria, batalhão da Guarda Fiscal e Alfândegas, informando acerca da
relação dos veículos recolhidos no concelho em situação de aban-
dono e degradação na via pública, com o objectivo daquelas for-
ças, no prazo de 30 dias, informarem se algum dos veículos cons-
tantes da referida lista anexa, são susceptíveis de apreensão por
alguma daquelas instituições policiais.

Artigo 15.º

Veículos abandonados a favor do estado

Após a recepção das respostas das forças policiais indicadas no
artigo anterior, os serviços municipais oficiarão à Direcção-Geral
do Património do Estado com o objectivo desta direcção ordenar
a respectiva vistoria no prazo previsto de 30 dias.

Artigo 16.º

Arrematação da sucata em hasta pública

Após o cumprimento do determinado nos artigos anteriores,
recebidas as respostas das instituições contactadas, o presidente
ou o vereador com competência delegada, apresentará proposta à
Câmara Municipal para a arrematação em hasta pública de sucata
de veículos abandonados, na qual deverão ser indicadas as condi-
ções daquela.

Artigo 17.º

Publicação de edital

Após deliberação da Câmara Municipal acerca da arrematação
em hasta pública, nas condições aprovadas e nas da lei em geral,
será mandado publicar edital que será afixado nos lugares públicos
do costume e publicado em jornal diário de divulgação na área do
município.

Artigo 18.º

Proposta de abertura

Após a recepção das propostas em carta fechada e lacrada, e
findo o prazo estipulado no edital, é apresentada à Câmara Muni-
cipal proposta para a abertura daquelas.

Artigo 19.º

Arrematação

Os serviços municipais oficiarão a entidade que ganhou a arre-
matação para que no prazo estipulado proceda ao pagamento e
levantamento das viaturas do parque municipal.

Artigo 20.º

Comunicação de venda

Os serviços municipais deverão oficiar a Direcção-Geral de Vi-
ação no sentido de informar a relação de todas as viaturas vendi-
das sem livrete e para sucata.

CAPÍTULO III

Taxas

Artigo 21.º

Taxas devidas pela remoção e recolha

São devidas as seguintes taxas:

Remoção:

Automóveis ligeiros — 4000$;
Automóveis pesados — 7500$.

Recolha:

Automóveis ligeiros — 400$/dia:
Automóveis pesados — 750$/dia.

2 — A Taxa relativa à remoção é devida a partir do momento
em que tenha sido efectuado o bloqueamento do veículo, confor-
me o artigo 6.º

3 — A taxa relativa a cada período de vinte e quatro horas ou
fracção é contada a partir da entrada do veículo no parque muni-
cipal.

4 — As taxas relacionadas no n.º 1 passarão a fazer parte inte-
grante da Tabela Geral de Taxas e Licenças da Câmara Municipal
de Silves.

Artigo 22.º

Fiscalização

A fiscalização do presente Regulamento compete à fiscalização
municipal.

Artigo 23.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua
publicação nos termos legais.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL
Aviso n.º 4925/2001 (2.ª série) — AP.  — Para os devidos

efeitos se torna público que em 17 de Abril de 2001 foi renovado
o contrato de trabalho termo certo, na categoria de servente, com
a trabalhadora Cristina Maria Rebeca Cagarrinho Madeira.

20 de Abril de 2001. — O Presidente da Câmara, Emílio Manu-
el Minhós Sabido.

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

Aviso n.º 4926/2001 (2.ª série) — AP.  — Nos termos da
alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7
Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, torna-se público que, por despacho do vice-
presidente datado de 9 de Maio do corrente ano, foi renovado por
mais um ano, a partir de 10 de Julho de 2001, o contrato de tra-
balho a termo certo celebrado com Sónia Godinho Lima e Helena
Maria Louro Caetano Pires, com a categoria de auxiliar adminis-
trativo.

11 de Maio de 2001. — O Vice-Presidente da Câmara, Pedro
Paulo Ramos Ferreira.

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO
Aviso n.º 4927/2001 (2.ª série) — AP.  — Para os devidos

efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câma-
ra Municipal de Trancoso, foi renovado o contrato de trabalho a
termo certo com Sofia Celeste Gonçalves Santos Antunes, auxili-
ar dos serviços gerais, pelo prazo de 12 meses.

14 de Maio de 2001. — O Presidente da Câmara, Júlio José
Saraiva Sarmento.

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO
Aviso n.º 4928/2001 (2.ª série) — AP.  — Para os devidos

efeitos se faz público que a Assembleia Municipal de Valongo, em
sua sessão ordinária de 30 de Abril de 2001, aprovou, por propos-
ta da Câmara Municipal de Valongo, as seguintes alterações ao Re-
gulamento Municipal de Intervenção na Via Pública, designadamente,
na parte relativa aos perfis tipo a adoptar nos arruamentos do
concelho:

CAPÍTULO II

Das operações de loteamento

Artigo 5.º

Alinhamentos da rede viária existente

1 — As vias e arruamentos existentes que sejam contíguos,
confinantes ou estejam abrangidos pela operação de loteamento,
devem ser alargados para o perfil estabelecido em instrumento de
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planeamento territorial, em vigor para o local, para o perfil do-
minante, ou para o perfil mínimo de 3,00 m passeio + 9,0 m fai-
xa de rodagem + 3,00 m passeio, tendo como referência o eixo
original ou actual, conforme o caso, procedendo ao recuo do limi-
te dos lotes para o interior do terreno, de modo a obter-se uma
correcção do traçado e seu reperfilamento.

2 — [...]

CAPÍTULO VI

Perfis transversais tipo

Artigo 25.º

Zonas industriais

1 — O perfil transversal tipo mínimo a adoptar em zonas in-
dustriais e, na concepção da rede viária das operações de lotea-
mento industrial é de 3,0 m passeio + 9,0 m faixa de rodagem +
3,0 m passeio, mais a largura ou comprimento da baia de estacio-
namento, se for o caso.

2 — O perfil das vias distribuidoras principais a adoptar em zonas
industriais e na concepção da rede viária das operações de lotea-
mento industrial é de 3,0 m passeio + 6,5 m de faixa de rodagem
+ 2,0 m separador central + 6,5 m faixa de rodagem + 3,0 m pas-
seio, mais a largura ou comprimento da baia de estacionamento,
se for o caso.

Artigo 26.º

 Zonas urbanas ou zonas urbanizáveis

1 — O perfil tipo mínimo a utilizar será de 3,0 m passeio +
9,0 m faixa de rodagem + 3,0 m passeio, quando não for possível
implantar o perfil do tipo de 3,0 + 2,5 + 7,0 + + 2,5 + 3,0, ou
seja, a faixa de rodagem passa a ter 7 m, acompanhada de baias de
estacionamento laterais com 2,5 m de largura, mantendo-se o passeio
com 3,0 m de largura.

Este perfil será usado nas áreas de menor edificabilidade ou nas
vias interiores dos loteamentos nas zonas de maior edificabilidade.

2 — Nas vias distribuidoras secundárias em que o comércio e os
serviços não tenham expressão significativa, o perfil transversal
tipo será de 3,0 + 12 + 3,0 (passeio + faixa + passeio) e de 3,0 +
2,5 + 12 + 2,5 + 3,0 (passeio + baia + faixa + baia + passeio) isto
em zonas de edificabilidade média ou máxima.

3 — Nas vias distribuidoras principais é necessário garantir, por
questões de segurança e também de fluidez do tráfego, que o aces-
so aos edifícios seja efectuado por uma via paralela, independente
da distribuidora, que garanta igualmente o acesso aos estaciona-
mentos. Esta via paralela terá um número mínimo de entradas e
saídas, independentes entre si e nunca a menos de 25,0 m dos cru-
zamentos.

Estas vias terão um perfil tipo de 3,0/5,0 + 5,0 + 6,5 + 1,20 +
12 + 3,0/5,0 sendo 3 m ou 5 m para passeio, 5 m de baia de es-
tacionamento, 6,5 m de faixa de rodagem, 1,20 m de separador,
12 m de faixa de rodagem e 3 m de passeio.

Esta via poderá ainda ter o perfil de 3,0/5,0 + 5 + 6,5 + 1,20
+ 6,5 + 2,0 + 6,5 + 3,0/5,0 ou seja a via principal comportará um
separador central de 2 m (passeio + baia + faixa + separador +
faixa + separador + faixa + passeio).

Este tipo de via será implementado em zonas de maior
edificabilidade onde existam espaços para comércio e serviços e
até edifícios públicos e desportivos, que necessitam de grandes espaços
de estacionamento.

Artigo 27.º

Dimensões das baias de estacionamento

1 — [...]
2 — Nas zonas urbanas ou urbanizáveis, as baias de estaciona-

mento deverão ter 2,5 m de largura e 5 m de comprimento
 3 — Na concepção e construção de parques e baias de estacio-

namento públicos, serão reservados lugares para pessoas com
mobilidade condicionada ou com necessidades especiais de loco-
moção, no seguinte número mínimo:

Lotação do parque ou baia
Número mínimode lugares a reservar

Menor de 25..................................................... 2
De 25 a 100 ..................................................... 3
De 101 a 500................................................... 4
Acima de 500................................................... 5

4 — As dimensões dos lugares a reservar serão de 5,50 m de
comprimento por 3,30 m de largura, devendo ser demarcadas através
de raias amarelas marcadas sobre o pavimento e assinaladas com
a placa indicativa do símbolo internacional de acessibilidade.

14 de Maio de 2001. — O Presidente da Câmara, Fernando
Horácio Moreira Pereira de Melo.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO

Aviso n.º 4929/2001 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos, torna-se público que, em conformidade com o disposto
no n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, com a nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 218/98,
de 17 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, foi renovado em 3 de Maio de 2001,
pelo período de seis meses, o contrato de trabalho a termo certo
com Célia Maria Moreira Ricardo.

3 de Maio de 2001. — O Presidente da Câmara, Gilberto Repo-
lho dos Reis Viegas.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR

Aviso n.º 4930/2001 (2.ª série) — AP. — Orgânica dos Ser-
viços e Quadro de Pessoal do Município de Vila Flor. — Nos termos
e para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 116/84, de 6 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pela
Lei n.º 44/85, de 13 de Setembro, faz-se público que a Assembleia
Municipal de Vila Flor, em sua sessão ordinária de 27 de Abril do
ano em curso, deliberou aprovar a estrutura orgânica dos serviços
e respectivo quadro de pessoal, cuja proposta foi aprovada por
deliberação da Câmara Municipal, tomada em sua reunião ordiná-
ria de 9 de Abril de 2001.

11 de Maio de 2001. — O Presidente da Câmara, Artur Gui-
lherme Gonçalves Vaz Pimentel.

Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Vila Flor

CAPÍTULO I

Dos objectivos, princípios e normas de actuação
dos serviços municipais

Artigo 1.º

Objectivos

No âmbito das suas actividades, todos os serviços municipais devem
prosseguir os seguintes objectivos:

a) Obtenção dos índices crescentes de melhoria de presta-
ção de serviços às populações;

b) Prossecução do interesse público, no respeito pelo direi-
to dos cidadãos, observando-se o princípio da eficácia e
desburocratização, bem como a participação dos cidadãos;

c) Máximo aproveitamento dos recursos disponíveis;
d) Dignificação e valorização profissional dos trabalhadores;
e) Resolução dos problemas das populações no âmbito das

suas competências.

Artigo 2.º

Princípios de gestão dos serviços

A gestão dos serviços municipais devem respeitar:

a) A correlação entre o plano de actividades e o orçamento
do município, no sentido da obtenção da maior eficácia
dos serviços municipais;

b) Princípio da prioridade das actividades operativas sobre
as actividades instrumentais, devendo estas orientar-se
essencialmente para apoio administrativo daquelas.

Artigo 3.º

Superintendência da Câmara Municipal

A Câmara Municipal exercerá a superintendência sobre os ser-
viços municipais, garantindo, através da implementação das me-


