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Regulamento de Cedência e Utilização das Máquinas e Viaturas Municipais1    

PRINCÍPIO GERAL   

Artigo 1.º  

As máquinas e viaturas do Município de Setúbal destinam-se à exclusiva utilização pela 

Autarquia e seus Serviços.    

CONDIÇÕES DE CEDÊNCIA   

Artigo 2.º  

1. Quando não seja previsível a sua utilização pelos Órgãos ou Serviços, as máquinas e 

viaturas poderão ser, eventualmente, utilizadas e/ou cedidas a outras entidades que não 

tenham fins lucrativos.  

1.1. Sem prejuízo do disposto no n.º4 do art.º 3.º, os Serviços da Câmara Municipal de 

Setúbal darão seguimento aos pedidos através de requisição dirigida ao Parque de 

                                                          

 

1 Aprovada por deliberação da Câmara Municipal de 15/02/84, sancionada pela Assembleia Municipal em 
09/03/84. 
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Máquinas e Viaturas, que as facultará, nos termos abaixo, desde que esteja garantida 

a operacionalidade do equipamento.  

a) se o pedido estiver visado pelo Vereador do Pelouro do serviço requisitante, sem a 

autorização a que se refere a alínea seguinte, mas sempre com o conhecimento do 

Vereador respectivo ou do Presidente da Câmara; 

b) se o pedido não estiver visado, mediante autorização do Vereador do Pelouro 

respectivo ou do Presidente da Câmara.  

1.2. O pedido de cedência das máquinas e viaturas deverá ser efectuado por escrito e dar 

entrada na Câmara Municipal com, pelo menos, oito dias de antecedência 

relativamente à data prevista para a sua utilização, sob pena de não ser considerado.  

2. No pedido de cedência deverão constar os seguintes dados:  

2.1. Para veículos  

a) Identificação da Entidade que se responsabiliza pela sua utilização, bem como a 

assinatura do responsável e/ou quem o represente. 

b) Objectivo da deslocação e/ou serviço 

c) Local de partida, data e hora 

d) Número de pessoas e/ou objectos 

e) Percurso 

f) Hora provável de chegada ao Parque de Máquinas e Viaturas.  

2.2. Para Máquinas  

a) Identificação da Entidade que se responsabiliza pela sua utilização, bem como a 

assinatura do responsável e/ou quem o represente. 

b) Objectivo da deslocação e/ou serviço 

c) Local de serviço, data e hora 

d) Percurso 
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e) Hora provável de chegada ao Parque de Máquinas e Viaturas.   

Artigo 3.º  

1. Terão prioridades sobre os restantes pedidos, os de apoio às actividades integradas no 

âmbito da Autarquia;  

2. A cedência das viaturas e/ou máquinas poderá ser anulada, em casos excepcionais, de 

necessidade urgente da sua utilização pelos Serviços da Autarquia.  

3. Em todos os casos, será considerada a ordem de entrada do pedido na Câmara;  

4. Os pedidos de cedência de viaturas e/ou máquinas por períodos superiores a um dia, só 

poderão ser satisfeitos pela Câmara.   

Artigo 4.º  

1. Os encargos resultantes das cedências, são da responsabilidade das entidades requerentes, 

nomeadamente:  

a) Combustível despendido e portagens 

b) Horas extraordinárias 

c) Refeições e alojamento do pessoal da Câmara  

2. As Entidades utilizadoras das viaturas e/ou máquinas deverão satisfazer os encargos 

referidos no ponto 1 do Artigo 4.º no prazo de oito dias, após notificação.  

3. Caberá ao Motorista fornecer os dados ao Encarregado do Parque de Máquinas e Viaturas 

e este informará a 4.ª Secção das importâncias devidas pelos utentes.  



Regulamento de Cedência e Utilização das Máquinas e Viaturas Municipais 
Câmara Municipal de Setúbal    

5

   
DISPOSIÇÕES GERAIS   

Artigo 5.º  

1. As máquinas e viaturas deverão ser sempre conduzidas por um motorista da Câmara.  

2. O motorista é o responsável pelo bom estado de conservação da máquina e/ou veículo, 

assegurando todas as operações de manutenção e limpeza necessárias ao seu 

funcionamento.  

3. Sendo as máquinas e veículos património colectivo da população deste concelho, caberá a 

todos e a cada um respeitar cívica e disciplinarmente as normas da sua utilização e 

cedência.  

4. Os responsáveis que solicitem a cedência e utilização da máquina e/ou veículo 

responderão pelos prejuízos a que se verifiquem durante o período de cedência e que não 

sejam imputáveis ao pessoal da Câmara.  

5. As dúvidas suscitadas na aplicação do presente Regulamento serão resolvidas por 

deliberação da Câmara Municipal.  

6. Toda e qualquer regulamentação anterior sobre esta matéria é revogada com a entrada em 

vigor deste Regulamento. 


