CAMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR
REGULAMENTO DE EXPLORAÇÃO DA ESTAÇÃO CENTRAL DE CAMIONAGEM DE VILA POUCA DE
AGUIAR

ARTIGO 1º
(PROJECTO E AMBITO DE APLICAÇÃO)
1. O presente regulamento destina-se a assegurar a organização, funcionamento e
exploração regular de central de camionagem de Vila Pouca de Aguiar.
2. A sua interpretação e integração compete à Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar,
por iniciativa Própria ou por proposta da direção ou dos utentes.
3. O regulamento, bem como as suas alterações e aditamento, depois de aprovado pela
Câmara Municipal, deveram ser ratificados pela Assembleia Municipal.

ARTIGO 2°
(FINS, USO E PROPRIEDADE)
1. A central de camionagem é o ponto de partida, terminal e de paragem obrigatória de
todas as carreiras de transporte coletivo rodoviário de passageiros e mercadorias, que
servem Vila Pouca de Aguiar.
2. A central, suas instalações, dependências, anexos, acessos e partes integrantes ou
componentes são propriedade da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar.

ARTIGO 3°
(HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO)
A estação central de camionagem abre às 8 horas e encerra às 22 horas. Excetua-se o serviço de
receção e entrega de encomendas e mercadorias, cujo horário coincide com praticado pelo
comércio local.
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ARTIGO 4°
(ADMISSÃO DE VEÍCULOS)
1. Os transportadores que pretendam utilizar a central de camionagem, deverão remeter à
direção desta, até três dias antes de iniciarem o serviço, requerimento escrito do qual
constem os elementos seguintes:
a) Denominação ou firma do transportador e respetivo domicílio ou sede;
b) Identificação dos veículos a usar no transporte;
c) Serviço a prestar pelos mesmos;
d) Horário semanal de partidas e chegadas das carreiras, indicando 'a origem, destino e
paragens;
e) Tarifas a cobrar;
f) Outras menções legalmente exigíveis;
g) Declaração de conhecer e obrigar-se a cumprir este regulamento.

ARTIGO 5°
(SEGUROS)
Só podem utilizar a central da camionagem os veículos segurados nos termos da lei em vigor.

ARTIGO 6°
(DEVERES DOS UTENTES)
1. Os agentes transportadores são obrigados a cumprir, estritamente, as instruções da
direção da central de camionagem, nomeadamente as reguladoras da circulação no
interior e nas áreas anexas;
2. As empresas utilizadoras só podem estacionar, ao mesmo tempo, em cais, dois veículos,
salvo autorização especial da direção, a conceder, caso a caso;
3. A tomada ou largada de passageiros e a carga ou descarga de mercadorias e bagagens
só podem 'ter lugar no cais;
4. Os veículos, que, aguardem lugar para a tomada ou largada de passageiros, deverão
estacionar na área, a esse fim reservada;
5. O chamamento 'e passageiros será realizado através da instalação sonora da estação;
6. E proibido, dentro dos limites da central de camionagem, o uso de sinal sonoro dos
veículos, exceto em caso de perigo iminente;
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7. Não é permitido o abastecimento de combustível ou de lubrificantes, fora das áreas a
tal fim destinadas;
8. Os veículos avariados devem ser retirados, rapidamente da área de estação, pelos
respetivos proprietários, ou serão removidos pelos serviços da central, a expensas
daqueles.

ARTIGO 7°
(VENDA DE BILHETES)
A venda de bilhetes só é permitida nas bilheteiras ou no interior dos veículos.

ARTIGO 8º
(PUBLICIDADE DE HORÁRIOS)
1. Os transportadores deverão comunicar, por escrito, ao responsável da central de
camionagem, as alterações dos horários e das tarifas, com pelo menos, quarenta e oito
horas de antecedência sobre a sua entrada em vigor.
2. Os horários e tarifas das carreiras serão afixados em locais bem visíveis, determinados
pela direção.
3. Com o acordo dos transportadores, poderá a direção elaborar quadros globais dos
horários e percurso dos transportes.

ARTIGO 9°
(ACESSO DE PASSAGEIROS)
O acesso de passageiros à central de camionagem só poderá fazer-se pela entrada principal, do
lado sul ao nível da estrada nacional nº 2, a tal fim destinada.

ARTIGO 10º
(DESPACHO DE MERCADORIAS E BAGAGENS)
1. Os despachos de mercadorias e bagagens serão efetuados, nos locais a tal fim
reservados.
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2. Não é permitido o depósito de volumes nos cais da central de camionagem, salvo
durante a carga e descarga.
3. As bagagens e outros objetos esquecidos nos veículos ou na estação serão recolhidos
em serviço próprio da estação.

ARTIGO 11°
(ESTACIONAMENTO E PARAGEM DE VEICULOS)
1. A duração máxima de paragem dos veículos nos cais, para tomar, largar passageiros ou
mercadorias será de quinze minutos.
2. As viaturas devem abandonar o cais, logo que termine a entrada ou saída dos
passageiros, ou a carga e descarga das bagagens, ou mercadorias.
3. É expressamente proibido o estacionamento de veículos fora dos locais próprios.

ARTIGO 12°
(COBRANÇA DE TAXAS)
1. Os transportadores pagarão, por cada veículo e por cada entrada na central de
camionagem, a taxa prevista na tabela respetiva.
2. Poderá, no entanto, a direção convencionar com os transportadores o pagamento da
taxa por semestre ou ano.

ARTIGO 13º
(DESIGNAÇÃO E RESERVA DE LUGARES)
1. O lugar, que cada veículo deve ocupar na central de camionagem, será designado pela
direção.
2. As empresas de transportes, com carreiras diárias, poderão acordar, com a direção da
central, lugares fixos nos cais.

ARTIGO 14°
1.

Os escritórios da central de camionagem poderão ser arrendados aos transportadores
ou a grupos de utentes desta, por períodos mínimos de doze meses.
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2. Nos arrendamentos a um grupo, todos os transportadores são, solidariamente,
responsáveis pelo cumprimento do contrato.

ARTIGO 15°
(SINALIZAÇÃO DOS ESCRITORIOS E LUGARES RESERVADOS)
Os escritórios e os lugares reservados nos cais serão, devidamente sinalizados, por placas
identificadoras.

ARTIGO 16º
(PUBLICIDADE DO REGULAMENTO)
O presente regulamento devera ser afixado, em local bem visível, da central.

ARTIGO 17°
(GESTÃO DA CENTRAL)
1. A gestão da central de camionagem compete à direção, composta por um presidente e
dois vogais, designada pela Câmara Municipal e sujeita à ratificação da Assembleia
Municipal.
2. A gestão corrente, poderá ser confiada pela direção a um gestor, designado pela Câmara
Municipal, sob proposta daquela.

ARTIGO 18º
(COMPETÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL)
1. Compete à Câmara Municipal:
a) Designar e exonerar a direção da central;
b) Nomear o gestor da central, sob proposta, não vinculativa da direção;
c) Elaborar o regulamento da central de camionagem, e suas alterações, para
aprovação pela Assembleia Municipal, bem como a sua interpretação e integração,
d) Aplicar, aos infratores das leis ou dos regulamentos atinentes, sob proposta da
direção, as penalidades previstas.
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e) Aprovar o orçamento e plano de atividades anuais da central, até 31 de Dezembro
e as contas da gerência, dentro de trinta dias apôs a sua apresentação, que será
feita até fim de Janeiro seguinte;
f) Fazer cumprir, a lei e os regulamentos referentes à central e ao transporte publico
coletivo;
g) Resolver os conflitos existentes na direção, e os que surjam entre esta e os utentes,
o gestor ou outras entidades;
h) Celebrar os contratos de arrendamento, ou estacionamento referentes às
instalações ou dependências da estação central e denunciá-los;
i) Aprovar e alterar, sob proposta da direção, normas de funcionamento interno da
central e serviços nela instalados;
j) Declarar, mês a mês, a situação de perda, ou de abandono dos objetos encontrados
no interior da estação e suas dependências ou arredores e não reclamados, no prazo
de três meses;
k) Declarar a reincidência dos utentes infratores das leis e regulamentos aplicáveis e
proibir--lhes a utilização da central, seus serviços e dependências;
l) Instaurar, instruir e decidir os processos disciplinares aos trabalhadores da central;
m) Admitir, contratar ou despedir o pessoal trabalhador da central, nos termos da lei e
após concurso público;
n) Aprovar, sob proposta da direção, as taxas de utilização da central, seus serviços e
dependências;
o) Desempenhar outras funções cometidas por lei exercer todos os direitos de
proprietária.

ARTIGO 19°
(COMPETÊNCIA DA DIREÇÃO)
1. Compete à direção da central:
a) Elaborar, e afixar, em local bem visível e semanalmente, a lista dos objetos abandonados
ou perdidos na estação e suas dependências;
b) Proceder entrega dos géneros facilmente deterioráveis, a instituições de benemerência
ou beneficência e utilidade pública, com ação na área do concelho de Vila Pouca de
Aguiar;
c) Definir a afetação especial dos cais da estação;
d) Comunicar, à Câmara Municipal, as infrações à lei e aos regulamentos aplicáveis e
propor as penalidades sancionatórias;
e) Comunicar, às autoridades policiais, os factos passíveis de procedimento criminal e seus
agentes, com vista à instauração dos competentes processos;
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Instaurar e instruir processos de averiguações, aos trabalhadores da central, com vista
à instauração, pela Câmara Municipal, dos processos disciplinares atinentes;
Determinar os locais, para afixação ao público, das normas de funcionamento da central
e das carreiras de transporte, singulares ou coletivos e respetivas tabelas;
Definir os locais e autorizar a afixação de reclamos comerciais, no interior ou exterior da
central;
Promover a aplicação deste regulamento, suas alterações e interpretações lacunares;
Determinar o local para receção das sugestões dos utentes da central, previsto no art°
23;
Propor à Câmara Municipal o gestor da central;
Elaborar e propor, à Câmara Municipal, o plano de atividades e orçamento da central,
até ao fim de Novembro do ano anterior àquele a que diz respeito;
Elaborar e apresentar à Camara contas de gerência anuais, até ao fim de Fevereiro do
ano imediato àquele a que respeitarem;
Definir as regras de funcionamento da central, orientar, fiscalizar e responsabilizar o
gestor e pessoal trabalhador da central;
Regular a utilização das instalações e serviços da central garantindo igualdade de
andamento a todos os utentes;
Regulamentar a circulação ou o estacionamento na central e suas dependências, nos
limites da lei e dos regulamentos;
Elaborar, mensalmente, a lista dos objetos encontrados na central e suas dependências
para envio à Câmara Municipal;
Exercer as demais competências, conferidas pela Câmara Municipal, atribuídas pela lei
e pelos regulamentos;
Elaborar e remeter, à Direcção-Geral dos Transportes Terrestres, os mapas estatísticos
mensais do movimento de passageiros, bagagens, mercadorias e veículos, na estação
central, exigindo dos transportadores os elementos necessários.

2. A direção poderá delegar no gestor, as Competências das alíneas 1, 2, 7, 8, 9, 10 e 11.

ARTIGO 20°
(COMPETENCIA DO GESTOR)
1. Compete ao gestor:
a)
b)
c)
d)

Superintender e chefiar o serviço na central;
Cumprir e fazer cumprir o regulamento e a lei;
Comunicar à direção toda as ocorrências anómalas, dentro da central e suas dependências;
Promover o asseio e a ordem na central;
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e) Desempenhar, com eficácia e zelo, as ordens e recomendações da direção da central;
f) Propor, à direção, o regulamento interno de funcionamento da central.

ARTIGO 21º
(ELEMENTOS ESTATISTICOS)
Serão elaboradas mapas estatísticos relativos ao movimento de passageiros, mercadorias,
bagagens e veículos, ficando as empresas transportadoras obrigadas a fornecer, à direção da
central de camionagem, os elementos necessários, para serem remetidos semestralmente, à
Direcção-Geral de Transportes Terrestres e à Camara Municipal.
ARTIGO 22°
(DAS SANÇÕES)
1. A infração dos artigos 5º, 6º, 7º, 8º nºs 1 e 2, 10º nºs 1, 2 e 11ºdo regulamento, constitui
contra ordenação, punível com coima, de 2 000$00 a 100 000$00.
2. A aplicação e graduação da coima é da competência, da Camara Municipal, nos termos
da lei, designadamente do Decreto-Lei n° 433/82, de 27/10/92.
3. A aplicação das coimas não isenta os infratores da responsabilidade criminal ou civil
emergente da infração.
4. Pelas infrações dos deveres legais e regulamentares bem como do regulamento interno,
não puníveis com coima, poderá ser aplicada advertência por escrito, aos infratores
primários.
5. A reincidência infracionária, prevista no número anterior, poderá- ser punível com
suspensão temporária, ou mesmo definitiva, da utilização da central.
6. As infrações cometidas pelos elementos da direção, pelo gestor ou pelo pessoal
trabalhador da central, são passíveis de procedimento disciplinar, nos termos gerais.
7. O procedimento disciplinar não prejudica a responsabilidade criminal ou civil, que ao
caso couber.
ARTIGO 23º
(REGISTO DE RECLAMAÇÕES)
1. Existirá, na estação central de camionagem, um livro de registo de reclamações, à
disposição dos utentes.
2. Das reclamações apresentadas, deverá ser dado conhecimento à Direcção-Geral de
Transportes Terrestres.
3. Haverá também um recipiente próprio para depósito das sugestões dos utentes,
relativas ao funcionamento da estação.

8

ARTIGO 24º
(REGISTO DE RECLAMAÇÕES)
Este regulamento entra em vigor após aprovação do M.O.P.T.C. e sua afixação ao público.

Deliberado por unanimidade, em reunião do executivo de 02 de Fevereiro de 1993 aprovar o
presente regulamento, com efeitos a partir da data de homologação.

Apresentado em reunião da Assembleia Municipal de ____/______/1993.
Deliberado por ________________ homologar o presente regulamento.

9

