
14750  Diário da República, 2.ª série — N.º 99 — 23 de maio de 2018 

Vogais suplentes — Dr.ª Carla Vilaverde, chefe de divisão de Gestão 
Financeira e Dr.ª Teresa Ribeiro, Técnica Superior.

Concurso C:
Presidente — Dr. Carlos Silva, dirigente intermédio de 3.º grau da 

Loja do Munícipe;
Vogais efetivos — Dr.ª Cristina Andrade, Diretora de Departamento 

de Recursos Humanos e Dr.ª Clarisse Castro, diretora de departamento 
de Desenvolvimento Cultural e Económico;

Vogais suplentes — Dr.ª Elsa Severino, chefe de divisão do Gabinete 
de Desenvolvimento Estratégico e Dr.ª Rute Rijo, chefe de divisão de 
Gestão de Recursos Humanos.

Concurso D:
Presidente — Dr. Carlos Silva, dirigente intermédio de 3.º grau da 

Loja do Munícipe;
Vogais efetivos — Dr.ª Cristina Andrade, Diretora de Departamento 

de Recursos Humanos e Dr.ª Elsa Severino, chefe de divisão do Gabinete 
de Desenvolvimento Estratégico;

Vogais suplentes — Dr.ª Clarisse Castro, diretora de departamento 
de Desenvolvimento Cultural e Económico e Dr.ª Rute Rijo, chefe de 
divisão de Gestão de Recursos Humanos.

Concurso E:
Presidente — Dr. Carlos Silva, dirigente intermédio de 3.º grau da 

Loja do Munícipe;
Vogais efetivos — Dr.ª Cristina Andrade, Diretora de Departamento 

de Recursos Humanos e Dr.ª Rita Moreira, Técnica Superior;
Vogais suplentes — Dr.ª Clarisse Castro, diretora de departamento de 

Desenvolvimento Cultural e Económico e Dr.ª Elsa Severino, chefe de 
divisão do Gabinete de Desenvolvimento Estratégico.

Concurso F, G, H e I:
Presidente — Dr.ª Clarisse Castro, diretora de departamento de De-

senvolvimento Cultural e Económico;
Vogais efetivos — Dr.ª Maria José Rodrigues, chefe de divisão de 

Cultura e Dr.ª Cristina Andrade, diretora de departamento de Recursos 
Humanos;

Vogais suplentes — Dr. José Pedro Morais, chefe de divisão de Pro-
moção Económica e Turismo e Dr.ª Rute Rijo, chefe de divisão de Gestão 
de Recursos Humanos.

Concurso J:
Presidente — Dr. Paulo Gomes, diretor de departamento de Projetos 

Especiais;
Vogais efetivos — Dr.ª Cristina Andrade, diretora de departamento 

de Recursos Humanos e Dr.ª Carla Cristina Moura Soares, Técnica 
Superior;

Vogais suplentes — Dr.ª Cláudia Viana, diretora do departamento 
Financeiro e Dr.ª Rute Rijo, chefe de divisão de Gestão de Recursos 
Humanos.

Concurso K:
Presidente — Dr.ª Clarisse Castro, diretora de departamento de De-

senvolvimento Cultural e Económico;
Vogais efetivos — Dr. José Pedro Morais, chefe de divisão de Pro-

moção Económica e Turismo e Dr.ª Cristina Andrade, diretora de de-
partamento de Recursos Humanos;

Vogais suplentes — Dr.ª Maria José Rodrigues, chefe de divisão 
de Cultura e Dr.ª Rute Rijo, chefe de divisão de Gestão de Recursos 
Humanos.

10.1 — O Júri pode socorrer -se de outros elementos/entidades para 
a realização de alguns dos métodos de seleção que dada a sua especi-
ficidade assim o exijam.

10.2 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, 
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a 
apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

10.3 — Atas do Júri — Das atas do Júri constam os parâmetros de 
avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a 
utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, 
são facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

11 — Notificações e forma de publicitação da lista unitária de or-
denação final dos candidatos — As notificações, convocatórias para 
aplicação dos métodos de seleção e publicitação dos resultados obtidos 
em cada método de seleção intercalar são efetuadas de acordo com o n.º 3 
do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual 
redação, e através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em local 

visível e público das instalações da Câmara Municipal de Matosinhos 
e disponibilizada na sua página eletrónica.

11.1 — A morada a considerar para efeitos de notificação dos candi-
datos será a constante do formulário de candidatura.

11.2 — A lista de ordenação final dos candidatos é unitária, ainda 
que, no mesmo procedimento, lhes tenham sido aplicados diferentes 
métodos de seleção, artigo 33.º e artigo 34.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua atual redação.

12 — Em situações de igualdade de valoração, serão aplicados os 
critérios definidos no artigo 35.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de ja-
neiro, na sua atual redação, subsistindo a igualdade, a preferência de 
valoração será feita pela seguinte ordem: candidato(a) com habilitação 
académica/literária superior; candidato(a) com média mais alta de con-
clusão de curso (Licenciatura).

13 — Posicionamento remuneratório: De acordo com o estabelecido 
no artigo 38.º da LTFP e Lei do Orçamento de Estado em vigor, as posi-
ções remuneratórias de referência são as correspondentes à 2.ª posição 
remuneratória, nível 15 da tabela remuneratória única, remuneração 
de 1.201,48(€).

14 — Aos candidatos com deficiência é -lhes garantido o direito es-
tipulado no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, 
conforme o número de postos de trabalho a preencher nos diferentes 
concursos, devendo os mesmos declarar, no requerimento de admissão, 
sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de 
deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo 
de seleção.

15 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

14/05/2018. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Luísa Salgueiro.
311346297 

 Aviso n.º 6987/2018
Dr.ª Luísa Maria Neves Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal 

de Matosinhos, faz público que:
Por despacho da Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos, com 

competências delegadas, Dr.ª Ângela Miranda, foi determinado celebrar 
contratos de trabalho por tempo indeterminado, para o exercício de 
funções públicas na carreira e categoria de assistentes técnicos, para a 
1.ª posição remuneratória, nível 5 da tabela remuneratória única com 
Duarte Gil Marques Pinto e José Filipe do Couto Ribeiro com efeitos a 
partir de 9 de maio de 2018 e com Hugo Miguel Maia Pinto, com efeitos 
a partir de 10 de maio de 2018.

Os trabalhadores ficarão sujeitos a um período experimental nos 
termos do artigo 49.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o ar-
tigo 1.º do Regulamento de extensão n.º 1 -A/2010, de 2 de março.

14/05/2018. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Luísa Salgueiro.
311347755 

 MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Aviso n.º 6988/2018

Abertura de procedimento concursal comum para constituição 
de relação jurídica de emprego, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo incerto para preenchimento 
de dois postos de trabalho da carreira de Técnico Superior nas 
áreas de arquitetura e de engenharia civil.
1 — Nos termos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril bem como com o disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua redação atual, torna -se público que atende à deliberação da 
Câmara Municipal de Melgaço de 21 -03 -2018 encontra -se aberto pelo 
prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação 
do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, procedimento 
concursal comum para o recrutamento de trabalhadores para a consti-
tuição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo incerto, para preenchimento de 
dois postos de trabalho, na carreira e categoria de Técnico Superior nas 
áreas de arquitetura e de engenharia civil.
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2 — Ao presente procedimento concursal serão aplicadas as regras 
constantes nos seguintes diplomas: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; De-
creto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril; Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro; Lei n.º 114/2017 
de 29 dezembro; e Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

3 — Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º da porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na atual redação da portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, declara -se não estarem constituídas 
reservas de recrutamento do Município de Melgaço e que não foi efetuada 
consulta prévia à Entidade Centralizada para a Constituição de Reservas 
de Recrutamento (ECCRC), por ter sido considerada temporariamente 
dispensada, uma vez, que ainda não foi publicitado procedimento con-
cursal para constituição das referidas reservas de recrutamento.

4 — O Município de Melgaço encontra -se dispensado de consultar a 
Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, 
no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação, conforme solução interpretativa uniforme da 
Direção -Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devida-
mente homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração 
Local, em 15 de junho de 2014.

5 — Local de trabalho: O local de trabalho situa -se na área do Muni-
cípio de Melgaço — Divisão de Planeamento e Gestão Territorial.

6 — Funções a desempenhar:
As funções a desempenhar são de natureza consultiva, de estudo, pla-

neamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão, 
incluindo a elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e 
projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 
atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, 
instrumentais e operativas dos órgãos e serviços, bem como a represen-
tação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando 
opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações 
superiores. São funções exercidas com responsabilidade e autonomia 
técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado.

7 — Caracterização do posto de trabalho: integrar equipas pluridis-
ciplinares colaborando na elaboração, alteração ou revisão e gestão de 
PMOT, nomeadamente, o PDM de Melgaço; colaborar na definição dos 
termos de referência para a elaboração, alteração ou revisão de PMOT; 
conceber, gerir e executar os estudos urbanísticos e de ordenamento 
de natureza relevante e necessários implementar, bem como estudos/ 
projetos em áreas de intervenção diversificada (desde conjuntos urbanos, 
edificado com diversas funções, urbanismo e desenho urbano) de acordo 
com o plano de atividades; articular a atividade própria com outros 
profissionais das restantes unidades orgânicas da Câmara Municipal 
no âmbito das atribuições e competências da Divisão, nomeadamente 
nas áreas do planeamento do território, paisagismo, reabilitação social 
e urbana e engenharia; elaborar informações e pareceres técnicos de 
apoio ao planeamento e gestão territorial; outras funções inerentes à 
atividade profissional.

8 — Perfil de competências: realização e orientação para resulta-
dos, responsabilidade e compromisso com o Serviço; relacionamento 
interpessoal, trabalho em equipa e cooperação, iniciativa e autonomia, 
tolerância à pressão e contrariedade.

9 — Nível habilitacional:
Ref.ª A — Licenciatura em Engenharia Civil, não havendo possibili-

dade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência 
profissional.

Ref.ª B — Licenciatura em Arquitetura não havendo possibilidade 
de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência 
profissional.

10 — Requisitos de admissão a concurso:
10.1 — Os requisitos gerais de admissão, previstos no artigo 17.º 

da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, são os se-
guintes:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 
Constituição, lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

10.2 — Outros requisitos de recrutamento: Os previstos nos artigos 34.º 
e 35.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

11 — Âmbito de recrutamento: O recrutamento iniciar -se -á de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo in-

determinado previamente estabelecida. De acordo com o princípio de 
eficiência e economia que deve nortear a atividade municipal, em caso de 
impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por candidatos deten-
tores de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
poderá proceder -se, excecionalmente, ao recrutamento de trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público a termo resolutivo ou sem 
relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, conforme 
o disposto nos números 3 a 5 do artigo 30.º da LTFP, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho.

12 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em situação de requalificação, ocupem postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos ao posto de 
trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

13 — O posicionamento remuneratório obedecerá ao disposto no 
n.º 1 do artigo 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho conjugado com 
o artigo 20.º da LOE2018 e 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de de-
zembro.

14 — Forma e prazo para a apresentação das candidaturas:
14.1 — Prazo: 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

14.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigato-
riamente, presencialmente no Balcão Único ou no Serviço de Recursos 
Humanos. O Formulário de candidatura encontra -se disponível em 
servicosonline.cm -melgaco.pt, na área de Recursos Humanos, e têm 
de ser apresentados em suporte papel, pessoalmente ou remetido pelo 
correio, com aviso de receção, expedido até ao termo do prazo fixado 
para a entrega das candidaturas, para o Município de Melgaço, Largo 
Hermenegildo Solheiro, 4960-551 Melgaço.

14.3 — O formulário de candidatura obrigatório deve ser acompa-
nhado dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado;
b) Fotocópia do Certificado de habilitações literárias;
c) Fotocópias das ações de formação profissional e seminários indi-

cadas no curriculum vitae, com indicação sobre a sua duração;
d) Declaração passada e autenticada pelo órgão ou serviço de origem 

da qual conste a natureza do vinculo, a categoria, o tempo de serviço na 
categoria, na carreira e na função pública e a avaliação de desempenho 
obtida nos últimos 3 anos, quando aplicável;

e) Quaisquer outros elementos que possam ser relevantes para a 
apreciação do seu mérito ou suscetíveis de constituírem motivo de 
preferência legal, devendo apresentar documentos comprovativos, sob 
pena de não serem considerados;

14.4 — A não apresentação da candidatura nos termos definidos neste 
ponto implica a exclusão do candidato.

14.5 — Não serão aceites candidaturas enviadas pelo correio ele-
trónico.

14.6 — As falsas declarações prestadas pelo candidato serão punidas 
nos termos da lei.

15 — Métodos de seleção: nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, os métodos obrigatórios de seleção 
são a avaliação curricular e a entrevista de avaliação de competências, e 
como método facultativo a entrevista profissional de seleção, no entanto 
a entidade pública pode limitar -se a utilizar apenas a avaliação curricular, 
de acordo com o disposto no n.º 6 do artigo 36 da Lei Geral de Trabalho 
em Funções Públicas.

15.1 — Aos métodos de seleção serão aplicadas as seguintes pon-
derações:

AC (45 %) + EAC (25 %) + EPS (30 %)

15.2 — Descrição
15.2.1 — A avaliação curricular (AC) visa analisar a qualificação dos 

candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da forma-
ção realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho 
obtida.

15.2.2 — A entrevista de avaliação de competências (EAC), com 
duração máxima de 30 minutos, visa obter, através de uma relação 
interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais direta-
mente relacionados com as competências consideradas essenciais para 
o exercício da função.

15.2.3 — A Entrevista profissional de seleção (EPS) visa avaliar, 
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre 
os entrevistadores e os entrevistados, nomeadamente os relacionados 
com a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, 
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em que os fatores de apreciação serão os seguintes: experiência profis-
sional na área a recrutar, capacidade de comunicação, relacionamento 
interpessoal e motivação.

15.2.4 — É excluído do procedimento o candidato que tenha obtido 
uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos, não lhe sendo 
aplicado o método seguinte, bem como a falta de comparência do can-
didato a qualquer um dos métodos de seleção equivale à desistência 
do concurso.

16 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
do artigo 35 das Portaria.

17 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, 
grelha classificativa e o sistema de valoração final, serão facultadas aos 
candidatos sempre que solicitadas.

18 — Lista Unitária de Ordenação Final, a lista unitária de ordenação 
final, após homologação, é fixada em local visível e público da Câmara 
Municipal de Melgaço, disponibilizada na sua página eletrónica www.
cm -melgaco.pt, sendo ainda notificada aos candidatos através de oficio 
registado.

19 — Composição do júri:
Presidente: Patrícia Orlanda da Cunha Ferreira, Chefe de Divisão de 

Planeamento e Gestão Territorial;
Vogais efetivos: Elisabete de Lourdes Domingues, Técnico Supe-

rior de Recursos Humanos, Albertino Esteves, Técnico Superior de 
Geografia.

Vogais suplentes: Carlos Humberto Gonçalves, Chefe da Divisão de 
Obras e Serviço Urbanos e Ernesto Pedro Ferreira da Cruz, Técnico 
Superior de Engenharia Civil.

19.1 — O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impe-
dimentos pelo 1.º vogal efetivo.

20 — Quotas de emprego: nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 3.º 
do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, os candidatos com defi-
ciência devem declarar no requerimento de admissão, sob compromisso 
de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os 
meios de comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção, nos 
termos do diploma supramencionado.

21 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

3 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Manoel Batista 
Calçada Pombal.

311318643 

 Regulamento n.º 306/2018
Manoel Batista Calçada Pombal, Presidente da Câmara Municipal 

de Melgaço, torna público, ao abrigo e para os efeitos previstos no ar-
tigo 139.º do Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que a Assembleia 
Municipal de Melgaço, em sessão ordinária realizada no dia 21/04/2018, 
sob proposta da Câmara Municipal, decidida em reunião ordinária rea-
lizada no dia 16/04/2018, deliberou, no uso da competência conferidas 
pelos artigos 112.º e 241.º da Constituição da República Portuguesa, 
pelas alíneas g) do n.º 1 do artigo 25.º e ee), qq), rr) e k) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (na redação 
atual) e pelo Código da Estrada.

15 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Manoel Batista 
Calçada Pombal.

Regulamento Municipal de Trânsito e Estacionamento

Nota Justificativa
No uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais pelo 

artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e no exercício 
das competências previstas pelas alíneas ee), rr) e k) do n.º 1 do ar-
tigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 
atual, procedeu -se à elaboração da presente proposta de Regulamento 
Municipal de Trânsito e Estacionamento.

Considerando que:
O Código da Estrada habilita a aprovação, pelas autarquias, de regu-

lamentos municipais que visem disciplinar o trânsito, conforme dispõe 
a alínea a) do n.º 2 e o n.º 3 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 44/2005, 
de 23 de fevereiro, na redação atual, e a Câmara Municipal, no uso 
das competências próprias, determinou a elaboração de regulamento 
que contribua para o correto ordenamento e disciplina da circulação 

e estacionamento nas vias atribuídas à gestão municipal, com respeito 
pelos peões e com o intuito de, acima de tudo, concorrer para a segu-
rança rodoviária;

O crescimento do parque automóvel e a pressão que ele exerce, 
torna -se indispensável a adoção de soluções inovadoras que garantam 
a acessibilidade a espaços públicos, equipamentos coletivos e edifícios 
públicos e habitacionais, mormente das pessoas que possuam mobilidade 
condicionada;

O ordenamento do trânsito e do estacionamento impõe uma regulação 
mais consistente e sistematizada, em especial no que concerne à Vila 
de Melgaço, com vista a proteger os residentes e os que desenvolvem 
atividade profissional. Esta é razão primeira do presente regulamento;

E, ainda, a necessidade de clarificaras áreas de competência nesta 
matéria, quer da Câmara Municipal quer da Comissão Municipal de 
Trânsito, por forma a agilizar as ações a implementar e a responder, 
pronta e eficazmente, aos problemas do dia a dia.

Assim, sumariamente, o Regulamento Municipal de Trânsito e Es-
tacionamento visa:

I — Sistematizar e concentrar a matéria respeitante à regulação, geral 
e abstrata, do trânsito no concelho de Melgaço;

II — Regular zonas de estacionamento e criar condições para atri-
buição de lugares de estacionamento públicos reservados a residentes;

III — Delimitar as competências da Câmara Municipal e da Comissão 
Municipal de Trânsito, atribuindo ao órgão executivo as questões de 
ordem prática, de gestão imediata, de regulação concreta do trânsito, de 
circulação e estacionamento, reservando ao órgão consultivo as questões 
de fundo e as opções de ordem estratégica.

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo das competências 
conferidas pelos artigos 112.º e 241.º da Constituição da República 
Portuguesa, pelas alíneas g) do n.º 1 do artigo 25.º e ee), qq), rr) e k) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
(na redação atual) e pelo Código da Estrada.

Artigo 2.º
Âmbito e objeto

1 — O presente regulamento desenvolve as disposições do Código 
da Estrada e demais legislação complementar, estabelecendo as regras 
relativas ao ordenamento do trânsito, circulação e estacionamento nas 
vias públicas sob jurisdição do Município de Melgaço.

2 — Os condutores de qualquer tipo de veículo, bem como os peões, 
ficam obrigados ao cumprimento deste Regulamento, sem prejuízo 
do cumprimento das disposições do Código da Estrada e da respetiva 
legislação complementar.

Artigo 3.º
Competências da Câmara Municipal

Compete à Câmara Municipal, consultada a comissão de trânsito:
a) Decidir e implementar os sentidos de circulação de trânsito e as 

zonas de estacionamento, através da aplicação de sinalização na via 
pública sob a sua jurisdição, nos termos da legislação em vigor;

b) Determinar em que locais se justifica, para além da sinalização 
vertical e marcas rodoviárias, a existência de outra complementar;

c) Adotar medidas de segurança rodoviária, nomeadamente de con-
trolo de velocidade e de promoção da acessibilidade e mobilidade no 
espaço público;

d) Aprovar a localização de parques e zonas de estacionamento;
e) Aprovar a localização de lugares reservados a cargas e descargas;
f) Delimitar as zonas de estacionamento de duração limitada.

Artigo 4.º
Comissão Municipal de Trânsito

1 — Para os efeitos previstos no artigo anterior, a Câmara Municipal 
será coadjuvada por uma Comissão Municipal de Trânsito, adiante 
designada apenas por Comissão.

2 — A Comissão é um órgão consultivo da Câmara Municipal para as 
questões de circulação de trânsito e estacionamento no Concelho.


