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Câmara Municipal da Mealhada
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NIF 506792382

                     

Sua referência Nossa referência Proc.ºN.º Data

Of.ºN.º Of.ºN.º 2120 2021/500.30.001/19 14/03/2023

ASSUNTO: Contrato interadministrativo de Delegação de Competências no âmbito dos 
                    Procedimentos Contraordenacionais no domínio do Estacionamento Público

Para efeitos do estabelecido na alínea k), do nº 1, do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, solicito a V/Exa. que se digne promover a inclusão do assunto 
mencionado em epígrafe na próxima sessão da Assembleia Municipal.

Mais informo que a Proposta ao Executivo n.º 30/2023 - Contrato interadministrativo de 

Delegação de Competências no âmbito dos Procedimentos Contraordenacionais no 

domínio do Estacionamento Público, que se anexa, foi aprovada, por unanimidade, em 
reunião deste Órgão Executivo realizada em 07 de março de 2023.

Solicito a V/Exa. que a deliberação em causa seja aprovada em minuta para produção de 
efeitos imediatos, nos termos previstos na alínea k), do n.º 1, do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação.

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente da Câmara Municipal

Exmo. Senhor,

Presidente da Assembleia Municipal 

de Mealhada 

Carlos Alberto da Costa Cabral

Largo do Município
3054-001 MEALHADA

[Assinatura Qualificada]
António Jorge
Fernandes Franco

Digitally signed by [Assinatura
Qualificada] António Jorge
Fernandes Franco
Date: 2023.03.14 11:29:30 +00:00
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PROPOSTA AO EXECUTIVO Nº 30/2023

O Presidente / Vereador, O Serviço Jurídico, O Presidente,

Remete-se à apreciação do Serviço 
Jurídico, para submissão ao Executivo 

Municipal,

Cumpre os requisitos legais, Agende-se,

De: Presidente da Câmara

Assunto: Contrato interadministrativo de Delegação de Competências no âmbito dos 

Procedimentos Contraordenacionais no domínio do Estacionamento Público

MGD N.º 3100 Processo N.º -2021/500.30.001/19 Data:  28/02/2023

Considerando que: 

1. A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que estabelece o quadro de transferência de 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, veio atribuir aos 

órgãos municipais a competência para regular, fiscalizar, instruir e decidir os procedimentos 

contraordenacionais rodoviários em matéria de estacionamento nas vias e espaços públicos 

sob jurisdição municipal, para além dos destinados a parques ou zonas de estacionamento; 

2. O Decreto-lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, concretizou, nos termos do seu artigo 1.º, a 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio do estacionamento 

público;

3. Nos termos do referido decreto-lei, os órgãos municipais passaram a ter a competência, sem 

necessidade de prévia autorização da administração central do Estado, para regular e 

fiscalizar o estacionamento nas vias e espaços públicos, dentro e fora das localidades que 

se encontrem sob jurisdição municipal, bem como para a instrução e decisão dos processos 

de contraordenação instaurados, incluindo a aplicação de coimas e custas, por infrações 

leves cometidas no âmbito do estacionamento indevido, abusivo e proibido nos parques ou 

zonas de estacionamento, vias e nos demais espaços públicos, dentro e fora das localidades 

do território municipal; 

4. A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra tem vindo a recomendar e incentivar 

os municípios a recorrer a serviços partilhados no âmbito da CIM Região de Coimbra, por 

forma a aproveitar uma economia de escala, traduzindo-se em poupança financeira e 

procedimental para cada um dos municípios;

5. Nesse seguimento, o Município da Mealhada celebrou com a CIM Região de Coimbra, em 

27 de janeiro de 2021, o “Protocolo no âmbito da Partilha de Serviços quanto a 

procedimentos contraordenacionais rodoviários”, mandatando esta última, para realizar 

procedimentos para aquisição de serviços para instruir os procedimentos 

contraordenacionais rodoviários em matéria de estacionamento nas vias e espaços públicos 

sob jurisdição municipal, para além dos destinados a parques ou zonas de estacionamento; 
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6. O Decreto-lei n.º 76/2022, de 31 de outubro, procedeu à primeira alteração ao Decreto-lei 

n.º 107/2018, de 29 de novembro, passando a permitir aos municípios integrantes das 

entidades intermunicipais delegar todas as competências em matéria de estacionamento 

público, designadamente na instrução dos processos de contraordenação e na decisão do 

processo e aplicação de coimas e custas;

7. Os municípios podem delegar nas comunidades intermunicipais, através da celebração de 

contratos interadministrativos, desde logo regulados no artigo 120.º do Regime Jurídico das 

Autarquias locais, as respetivas competências em matéria de serviços públicos, 

designadamente a prevista no art.º 27.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, referente 

às competências nos procedimentos contraordenacionais rodoviários em matéria de 

estacionamento público; 

8. Os contratos interadministrativos têm por objetivo a identificação das condições em concreto 

que asseguram o efetivo exercício das atribuições e competências delegadas; 

9. A validade e eficácia da delegação de competências de um município numa entidade 

intermunicipal não depende da existência de um número mínimo de Municípios com 

contratos de delegação de competências na mesma entidade intermunicipal, tal como prevê 

o n.º 3 do artigo 128.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

10. As partes consideram que através da celebração de um contrato interadministrativo para a 

delegação das competências diretamente previstas no Decreto-lei n.º 107/2018, de 29 de 

novembro, se promoverá uma maior eficiência e gestão sustentável do serviço público de 

contraordenações rodoviárias por estacionamento indevido, abusivo e proibido no domínio 

municipal, 

Face ao exposto, propõe-se que o Executivo Municipal aprove a celebração do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências no âmbito dos Procedimentos 

Contraordenacionais no domínio do Estacionamento Público com a CIM-RC, ao abrigo do 

artigo 120.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e delibere propor à Assembleia Municipal 

da Mealhada a respetiva aprovação ao abrigo da competência prevista na alínea k) do n.º 1 

do artigo 25.º do referido diploma.

O Presidente da Câmara

[Assinatura Qualificada]
António Jorge
Fernandes Franco

Digitally signed by [Assinatura
Qualificada] António Jorge
Fernandes Franco
Date: 2023.03.02 16:43:28
+00:00



  

  

Imp- AD-03_A02 Tipo de Documento: Uso Interno. Este documento não pode ser reproduzido ou distribuído a terceiros sem autorização prévia. Pág. 3 / 3 

 

 
Câmara Municipal da Mealhada 

Largo do Município – 3054-001 Mealhada (PORTUGAL) 

Tel (+351) 231200980 – Fax (+351) 231203618 
e-mail: gabpresidencia@cm-mealhada.pt – www.cm-mealhada.pt 

NIF 506792382 
 

 

 



 
 

 
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no Âmbito dos Procedimentos Contraordenacionais no 

Domínio do Estacionamento Público 

 

1 

 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  

NO ÂMBITO DOS PROCEDIMENTOS CONTRAORDENACIONAIS  

NO DOMÍNIO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO 

 

ENTRE: 

A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA, com sede na Rua do Brasil, 

n.º 131, em Coimbra, pessoa coletiva n.º 508 354 617, aqui representado por Emílio 

Augusto Ferreira Torrão, na qualidade de Presidente do Conselho Intermunicipal, com 

poderes para o ato, e em execução de deliberação de 23 de janeiro de 2023 do 

Conselho Intermunicipal da Região de Coimbra, adiante designada como PRIMEIRA 

OUTORGANTE ou CIM REGIÃO DE COIMBRA,  

E 

 

com sede, pessoa coletiva de direito público n.º, aqui representada por, na qualidade 

de Presidente da Câmara, com poderes para o ato, adiante designado por entidade 

mandante 

 

MUNICÍPIO DA  MEALHADA, com sede no Largo do Município, 3054-001 Mealhada , 

pessoa coletiva de direito público n.º 506 792 382 , neste ato representado pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, António Jorge Fernandes Franco, que aqui intervém 

em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal de Mealhada de ----------- e da 

deliberação da Assembleia Municipal de ---------, que, autorizou a delegação de 

competências na CIM Região de Coimbra e a celebração do presente contrato 

interadministrativo de delegação de competências, adiante designado como SEGUNDO 

OUTORGANTE ou MUNICÍPIO DE MEALHADA,   

 

E considerando que:  
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A) A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que estabelece o quadro de transferência de 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, veio 

atribuir aos órgãos municipais a competência para regular, fiscalizar, instruir e 

decidir os procedimentos contraordenacionais rodoviários em matéria de 

estacionamento nas vias e espaços públicos sob jurisdição municipal, para além 

dos destinados a parques ou zonas de estacionamento;  

B) O Decreto-lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, concretizou, nos termos do seu 

artigo 1.º, a transferência de competências para os órgãos municipais no 

domínio do estacionamento público; 

C) Nos termos de tal decreto-lei, os órgãos municipais passaram a ter a 

competência, sem necessidade de prévia autorização da administração central 

do Estado, para regular e fiscalizar o estacionamento nas vias e espaços 

públicos, dentro e fora das localidades que se encontrem sob jurisdição 

municipal, bem como para a instrução e decisão dos processos de 

contraordenação instaurados, incluindo a aplicação de coimas e custas, por 

infrações leves cometidas no âmbito do estacionamento indevido, abusivo e 

proibido nos parques ou zonas de estacionamento, vias e nos demais espaços 

públicos, dentro e fora das localidades do território municipal;  

D) A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra integra 19 (dezanove) 

Municípios do distrito de Coimbra e que o Conselho Intermunicipal da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra tem vindo a recomendar e 

incentivar os municípios a recorrer a serviços partilhados no âmbito da CIM 

Região de Coimbra, por forma a aproveitar uma economia de escala, que se 

traduzirá em poupança financeira e procedimental para cada um dos 

municípios; 

E) Por força de tais recomendações, o Município da Mealhada  celebrou com a CIM 

Região de Coimbra, em 27 de janeiro de 2021, o “Protocolo no âmbito da 

Partilha de Serviços quanto a procedimentos contraordenacionais rodoviários”, 

mandatando esta última, para realizar procedimentos para aquisição de serviços 



 
 

 
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no Âmbito dos Procedimentos Contraordenacionais no 

Domínio do Estacionamento Público 

 

3 

 

para instruir os procedimentos contraordenacionais rodoviários em matéria de 

estacionamento nas vias e espaços públicos sob jurisdição municipal, para além 

dos destinados a parques ou zonas de estacionamento;  

F) O Decreto-lei n.º 76/2022, de 31 de outubro, procedeu à primeira alteração ao 

Decreto-lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, passando a permitir aos 

municípios integrantes das entidades intermunicipais delegar todas as 

competências em matéria de estacionamento público, designadamente na 

instrução dos processos de contraordenação e na decisão do processo e 

aplicação de coimas e custas; 

G) Os municípios podem delegar nas comunidades intermunicipais, através da 

celebração de contratos interadministrativos, desde logo regulados no artigo 

120.º do Regime Jurídico das Autarquias locais, as respetivas competências em 

matéria de serviços públicos, designadamente a prevista no art.º 27.º  do da  

Lei-quadro da transferência de competências para as Autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais (Lei nº 50/2018 de 16 de agosto), referente às 

competências nos procedimentos contraordenacionais rodoviários em matéria 

de estacionamento público;  

H) Os contratos interadministrativos têm por objetivo a identificação das condições 

em concreto que asseguram o efetivo exercício das atribuições e competências 

delegadas;  

I) A validade e eficácia da delegação de competências de um município numa 

entidade intermunicipal não depende da existência de um número mínimo de 

Municípios com contratos de delegação de competências na mesma entidade 

intermunicipal, tal como prevê o n.º 3 do artigo 128.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro;  

J) As Partes consideram que através da celebração de um contrato 

interadministrativo para a delegação das competências diretamente previstas 

no Decreto-lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, se promoverá uma maior 

eficiência e gestão sustentável do serviço público de contraordenações 
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rodoviárias por estacionamento indevido, abusivo e proibido no domínio 

municipal,  

É celebrado e reciprocamente aceite o presente CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, que se rege pelas cláusulas seguintes:  

      

Cláusula 1.ª 

Natureza 

O presente Contrato tem a natureza de contrato interadministrativo de delegação de 

competências, sendo celebrado ao abrigo do disposto nos artigos 116.º a 123.º e 128.º 

a 130.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das 

Autarquias Locais e o Estatuto das Entidades Intermunicipais, e habilitado pelo Decreto-

lei n.º 76/2022, de 31 de outubro, que procedeu à primeira alteração ao Decreto-lei n.º 

107/2018, de 29 de novembro.  

 

Cláusula 2.ª 

Objeto 

1. O Contrato tem por objeto a delegação de competências do Município da Mealhada 

na Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, relacionadas com as 

atribuições concedidas aos órgãos municipais no âmbito do Decreto-lei n.º 

107/2018, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto-lei n.º 76/2022, de 31 de 

outubro, que concretiza o quadro de transferências de competência para os órgãos 

municipais no domínio do estacionamento público.  

2. O Contrato abrange as seguintes áreas:  

a) A instrução dos procedimentos contraordenacionais por infrações leves relativas 

a estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de 

estacionamento, vias e nos demais espaços públicos quer dentro das 

localidades, quer fora das localidades, neste caso desde que estejam sob 

jurisdição e circunscrição territorial do digno Município;  
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b) A decisão de aplicação de coimas e custas; 

c) A execução fiscal quando pelos Infratores não for efetuado o pagamento 

voluntário da coima no prazo de 15 (quinze) dias úteis posteriores à notificação 

da decisão final do processo, diretamente previsto na alínea a) do n.º 3 do artigo 

181.º do Código da Estrada;  

d) Aquisição de eventuais serviços de gestão necessários à boa execução 

contratual.  

 

Cláusula 3.ª 

Delegação de competências 

O Segundo Outorgante delega na Primeira Outorgante, no que respeita ao serviço público 

de contraordenações rodoviárias no âmbito do domínio municipal, as seguintes 

competências:  

a)   Receção, gestão da documentação e integração dos dados do auto de 

contraordenação:  

i. Receber em papel ou em formato digital os autos de contraordenação;  

ii. Assegurar com ou sem desmaterialização o processo de registo e tratamento 

dos dados dos autos de contraordenação e, ainda, o registo dos autos 

manuais de contraordenação, quando necessário; 

iii. Preparação, Triagem, Digitalização, Indexação e validação de documentos;  

iv. Assegurar o arquivo físico e/ou digital;  

v. Registo, apoio administrativo e conferência de cobrança de autos, 

designadamente pagamentos voluntários, quer em autos levantados pelas 

forças de segurança, quer pelas entidades fiscalizadores dos municípios; 

b) Instrução administrativa e jurídica do processo contraordenacional:  

i. Registar a abertura da instrução e nomeação do instrutor;  

ii. Registar e associar a autos suspensos, quando aplicável;  
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iii. Analisar as peças processuais, designadamente, análise crítica de elementos 

de prova, defesa escrita, requerimentos, entre outros;  

iv. Promover diligências de prova, quando necessárias;  

v. Preparar respostas necessárias a eventuais pedidos de informação de 

entidades públicas, quando solicitado.  

c) Decisão final dos processos de contraordenação:  

i. Avaliar a prova produzida, quando exista;  

ii. Tomar as decisões finais dos processos de contraordenação; 

iii. Executar as coimas aplicadas no âmbito das decisões condenatórias, às quais 

poderá acrescer o valor correspondente a custas processuais após elaboração 

e aprovação pela Primeira Outorgante de um Regulamento de Taxas e 

Emolumentos para o efeito;  

iv. Comunicar aos Infratores a decisão final do processo;  

v. Apreciar as impugnações administrativas apresentadas, ao abrigo do disposto 

na alínea a) do n.º 2 do artigo 181.º do Código da Estrada, pelos Infratores 

junto desta autoridade com competência para a decisão administrativa;  

vi. Representar em juízo, e fora dele, o Município perante as eventuais 

impugnações judiciais que possam ser apresentadas nos termos previstos na 

alínea b) do n.º 2 do artigo anteriormente mencionado.    

d) Melhoria contínua, eficiência operacional e automatização do processo 

contraordenacional:  

i. Monitorizar as atividades do ciclo do processo contraordenacional, 

designadamente, acompanhar em permanência a execução das atividades do 

ciclo do processo contraordenacional, monitorizar os processos de trabalho, 

prazos e recursos afetos, assegurando a regularidade, continuidade e 

qualidade das atividades das componentes administrativa e jurídica;  

ii. Cumprir as regras do Regulamento Geral de Proteção de Dados e legislação 

vigente, no que respeita à confidencialidade da Informação. 
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e) Sistemas de informação de suporte à solução integrada de gestão das 

contraordenações:  

i. Sistema Integrado e único para a CIM-RC que permita a parametrização das 

entidades municipais associadas, cumprindo as especificações de cada 

município;  

ii. Efetuar monitorizações e verificações de pagamentos e gestão de cobranças;  

iii. Efetuar monitorizações e verificações dos prazos de prescrição;  

iv. Garantir a manutenção dos sistemas de informação que suportam a solução 

integrada de gestão de contraordenações;  

v. Cumprir as regras do Regulamento Geral de Proteção de Dados e legislação 

vigente, no que a sistemas de informação diz respeito.  

 

Cláusula 4.ª 

Princípios e objetivos estratégicos 

1. A negociação, celebração, execução e cessação do presente Contrato obedece aos 

seguintes princípios:  

a) Igualdade;  

b) Economicidade;  

c) Prossecução do interesse público;  

d) Continuidade da prestação do serviço público;  

e) Necessidade e suficiência dos recursos;  

f) O aumento da eficiência da gestão dos recursos pelas autarquias locais e pelas 

entidades intermunicipais;  

g) Os ganhos de eficácia do exercício das competências pelos órgãos das 

autarquias locais ou das entidades intermunicipais;  

h) O cumprimento dos objetivos previstos no artigo 112.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro; 

i) Articulação entre diferentes órgãos da Administração local; 
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j) O não aumento da despesa pública global.  

2. O presente Contrato visa o contínuo processo de aperfeiçoamento, eficiência 

operacional e automatização no ciclo procedimental do serviço público de partilha de 

serviços necessários ao processamento dos procedimentos contraordenacionais 

rodoviários.  

3. O contrato visa ainda estreitar a ligação entre Município e CIM Região de Coimbra, na 

medida em que, de ora em diante, ficará toda a respetiva tramitação procedimental a 

decorrer, única e exclusivamente, nas instalações da Primeira Outorgante e através dos 

recursos físicos e humanos de que a mesma dispõe.   

 

Cláusula 5.ª 

Direitos, obrigações e incumprimento  

1. As Partes têm os deveres e direitos de consulta e informação recíprocos, 

comprometendo-se a prestar todas as informações necessárias à boa execução do 

contrato.  

2. Em caso de incumprimento do Contrato, a Parte que invoca o incumprimento deve 

interpelar a outra Parte, permitindo-lhe que se pronuncie e possa sanar o mesmo 

incumprimento.  

3. Em caso de não sanação do incumprimento pelo Município, pode a CIM Região de 

Coimbra suspender as transferências do Contrato, correspondentes à(s) verba(s) que 

lhe competir, até que o mesmo se mostre sanado.  

 

Cláusula 6.ª 

Deveres e informação  

1. Cada um dos outorgantes informa o outro de quaisquer circunstâncias que cheguem 

ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execução do serviço 

público para instruir e decidir os procedimentos de contraordenação rodoviários em 
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matéria de estacionamento nas vias e espaços públicos sob jurisdição municipal, de 

acordo com o princípio da boa-fé e colaboração institucional.  

2. Cada um dos outorgantes informa o outro de quaisquer circunstâncias que 

previsivelmente impeçam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer 

uma das suas obrigações.  

3. O Município deverá responder atempadamente às solicitações de informação, assim 

como disponibilizar toda a documentação necessária que lhe seja solicitada pela CIM 

Região de Coimbra, devendo, por isso, indicar um elemento que faça o 

acompanhamento e ligação entre o Município e a CIM Região de Coimbra.  

 

Cláusula 7.ª 

Financiamento  

1. A estrutura de custos objeto do presente Contrato será objeto de deliberação em 

Conselho Intermunicipal.  

2. O produto das coimas aplicadas por contraordenação rodoviária em matéria de 

estacionamento proibido, indevido ou abusivo, é distribuído nas percentagens previstas 

na lei.  

3. A distribuição do produto das coimas entre Município e Comunidade Intermunicipal 

será feita de acordo com as condições e prazos deliberados em Conselho 

Intermunicipal. 

 

Cláusula 8.ª 

Responsabilidade financeira e salvaguarda do não aumento da despesa global 

1. A presente delegação de competências rege-se, em todas as suas ações, pelo 

cumprimento da alínea a) do n.º 3 do artigo 115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, no que se refere ao não aumento da despesa pública global.   

2. Qualquer ação solicitada ou promovida por qualquer uma das partes que represente 

ou possa representar aumento da despesa pública global deverá ser objeto de 
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contratação específica, respeitando os requisitos próprios e o respetivo quadro legal em 

vigor.  

 

Cláusula 9.ª 

Investimento em redes, equipamentos e infraestruturas 

As Partes Outorgantes poderão, sempre que se mostre conveniente, acordar na 

realização de investimentos conjuntos nos equipamentos, infraestruturas ou serviços 

necessários à execução da atribuição e prossecução do serviço público de 

contraordenações rodoviárias em matéria de estacionamento público, 

comprometendo-se, quando tal for necessário, a socorrer-se dos meios de contratação 

legalmente adequados ao efeito.  

 

Cláusula 10.ª  

Alterações ao Contrato Interadministrativo 

1. O Contrato poderá ser revisto sempre que ocorram motivos que justifiquem a sua 

alteração, nomeadamente:  

a) Alteração dos pressupostos ou das condições em que se baseou a sua 

elaboração; 

b) A revisão seja indispensável para adequar o Contrato aos objetivos 

pretendidos;  

c) Alterações legislativas com impacto direto e relevante na execução do 

Contrato;  

d) Por proposta fundamentada de qualquer das Partes e aceite pela outra;  

e) Em qualquer outro caso em que haja consenso entre as Partes.  

2. Qualquer alteração ao Contrato deve ser remetida à Comunidade Intermunicipal da 

Região de Coimbra, previamente à sua entrada em vigor, para verificação da sua 

conformidade com a lei e publicação no sítio da Internet daquele organismo.  
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Cláusula 11.ª 

Cessação do Contrato Interadministrativo 

1. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução.  

2. O Contrato cessa por caducidade nos termos gerais, designadamente pelo decurso 

do respetivo período de vigência.  

3. A revogação do Contrato pode operar-se por mútuo acordo.  

4. A resolução ou suspensão do Contrato pode ser declarada por qualquer das partes, 

quando verificado um incumprimento da contraparte, por razões de relevante interesse 

público ou sempre que a sua execução se revele inapropriada ao cumprimento dos 

pressupostos que lhe estão subjacentes, de acordo com o previsto nos n.º 5 e 8 do 

artigo 123.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

5. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 129.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, a mudança dos titulares dos órgãos das Partes Outorgantes não 

determina a caducidade do Contrato.  

6. A eventual cessação do Presente Contrato não pode ser causa de quebra ou 

descontinuidade da prestação do serviço público para regular, fiscalizar, instruir e 

decidir os processos contraordenacionais rodoviários em matéria de estacionamento 

nas vias e espaços públicos sob jurisdição municipal, de acordo com o previsto no n.º 7 

do artigo 123.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 

Cláusula 12.ª 

Registo do Contrato 

De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 130.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, os contraentes públicos mantêm o registo atualizado dos contratos 

celebrados, devendo estes ficar disponíveis para consulta de todos nos termos da lei.   

 

Cláusula 13.ª 

Comunicações 
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1. Para efeitos das comunicações a efetuar no âmbito do presente protocolo, indicam 

as Partes Outorgantes os seguintes endereços e meios de contacto:  

a) Município da Mealhada, no Largo do Município, 3054-001 Mealhada, e-mail: 

gabpresidencia@cm-mealhada.pt; 

b) Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, na Rua do Brasil, n.º 131, 

3030-175 Coimbra, e-mail: geral@cim-regiaodecoimbra.pt.  

2.  Em caso de alteração de endereço e/ou meio de contacto, os Outorgantes 

comprometem-se a comunicar, oportunamente, a respetiva alteração.  

Cláusula 14.ª 

Legislação aplicável  

O presente Contrato rege-se pelo disposto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e, 

subsidiariamente, pelo disposto no Código dos Contratos Públicos (CCP) e no Código do 

Procedimento Administrativo (CPA).   

 

Cláusula 15.ª 

Interpretação e integração de lacunas 

As questões de interpretação e integração de lacunas e omissões que resultem da 

execução do presente Contrato serão resolvidas por acordo, reduzido a escrito, entre as 

Partes Outorgantes.  

 

Cláusula 16.ª 
Vigência do Contrato 

1. O período de vigência do contrato coincide com a duração do mandato do órgão 

deliberativo do município, salvo casos excecionais, devidamente fundamentados, e sem 

prejuízo do disposto no número seguinte.  

2. O contrato considera-se renovado após a instalação do órgão deliberativo do 

município, podendo as Partes Outorgantes, se assim o entenderem, promover a sua 

respetiva Denúncia, no prazo de seis meses após a referida instalação, tal como dispõe 

o n.º 3 do artigo 129.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.   
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3. Sem prejuízo do antecedente, e nesse pressuposto, os efeitos ocorrerão três meses a 

partir da data da comunicação da referida denúncia. 

 

Cláusula 17.ª 

Entrada em vigor 

O presente Contrato entra em vigor no primeiro dia útil após a data da sua assinatura.  

 

Por ser esta a sua vontade, as Partes Outorgantes celebram o presente Contrato, que 

vai ser assinado em duplicado, destinando-se um exemplar a cada uma das partes.  

Coimbra, xx de março de2023.  

 

Pela Primeira Outorgante,  

_____________________________________ 

(Emílio Augusto Ferreira Torrão) 

Pelo Segundo Outorgante,  

_____________________________________ 

(António Jorge Fernandes Franco) 

 


