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As condições de acesso e as regras gerais de atribuição da “TUABIKE”, constantes dos artigos 12.º, 25.º e 

27.º do Regulamento Tuabike, passam 

12.º A restituição da “TUABIKE” deve ocorrer no local de requisição;

25.º O extravio ou a não entrega da “TUABIKE”, implica o pagamento de 200,00 

mesma); 

27.º O desrespeito de qualquer uma das regras acima ref

impossibilidade de nova inscrição, assim como a sujeição a uma contra

coima de 10,00 € a 500,00 €, determinada em funç

 

A presente alteração ao regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação.

 

O presente Regulamento é republicado em anexo, com as alterações a que foi sujeito.

 

Aprovado em proposta pela Câmara Municipal

 

Aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REGULAMENTO TUABIKE 

Artigo 1.º 

As condições de acesso e as regras gerais de atribuição da “TUABIKE”, constantes dos artigos 12.º, 25.º e 

e, passam a ter a seguinte redação: 

12.º A restituição da “TUABIKE” deve ocorrer no local de requisição; 

25.º O extravio ou a não entrega da “TUABIKE”, implica o pagamento de 200,00 

27.º O desrespeito de qualquer uma das regras acima referidas implica a suspensão imediata da inscrição e a 

impossibilidade de nova inscrição, assim como a sujeição a uma contra-ordenação, sancionada com uma 

€ a 500,00 €, determinada em função da gravidade da violação em presença.

Artigo 2.º 

presente alteração ao regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação.

Artigo 3.º 

O presente Regulamento é republicado em anexo, com as alterações a que foi sujeito.

Aprovado em proposta pela Câmara Municipal em reunião de 07 de junho de 2010.

Aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de 25 de junho de 2010. 
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As condições de acesso e as regras gerais de atribuição da “TUABIKE”, constantes dos artigos 12.º, 25.º e 

25.º O extravio ou a não entrega da “TUABIKE”, implica o pagamento de 200,00 € (valor de custo da 

eridas implica a suspensão imediata da inscrição e a 

ordenação, sancionada com uma 

ão da gravidade da violação em presença. 

presente alteração ao regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação. 

O presente Regulamento é republicado em anexo, com as alterações a que foi sujeito. 

em reunião de 07 de junho de 2010. 
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O presente Regulamento estabelece as condições de acesso e as regras gerais de atribuição da “TUABIKE”.

1.º O Município de Mirandela é dono e legítimo 

2.º As “TUABIKE” encontram-

3.º A utilização das mesmas é gratuita;

4.º No momento da entrega, é fornecido o respe
estacionar a “TUABIKE”; 

5.º É proibido o uso a menores de 16 anos, exce
representante legal; 

6.º A “TUABIKE” não poderá ser requisitada por períodos superiores de 3 horas, dentro do seguinte 
horário (9h às 19 h);  

7.º A restituição da “TUABIKE” também deve ocorrer dentro desse limite horário;

8.º Para a utilização das mesmas o interessado carece de efe
momento uma carta de compromisso e sendo

9.º Aos Munícipes será atribuído posteriormente um cartão de utilizador “TUABIKE” para subsequentes 
utilizações; 

10.º Os restantes utilizadores da “TUABIKE”
entregar um documento de identificação
de prestar uma caução no valor de 5,00 
dano; 

11.º A estes utilizadores não é atribuído um cartão de utilizador “TUABIKE, sen
respetiva licença “TUABIKE”;

12.º A restituição da “TUABIKE” deve ocorrer no local de requisição;

13.º Sempre que a “TUABIKE” não esteja a ser utilizada, a mesma deve ser preferencialmente estacionada 
nos parques para bicicletas espalhados pela cidade

14.º É proibido danificar, reter ou furtar a “TUABIKE”. A prátic
Penal, sujeita por isso a queixa crime;

15.º É proibido ao utilizador da “TUABIKE” transportar passageiros, empurrar ou rebocar algo, participar 
em testes, corridas ou concursos, ou em estradas não pavimentadas, salvo exista expressa autorização do 
Município nesse sentido; 

16.º É proibido conduzir sob influência do álcool ou de qualquer outra substância;

17.º É proibido usar a “TUABIKE” para a prática de a

18.º É proibido emprestar ou alugar a “TUABIKE”;

  

REGULAMENTO TUABIKE 

O presente Regulamento estabelece as condições de acesso e as regras gerais de atribuição da “TUABIKE”.

O Município de Mirandela é dono e legítimo possuidor das bicicletas denominadas por “TUABIKE”;

-se devidamente identificadas e numeradas; 

A utilização das mesmas é gratuita; 

da entrega, é fornecido o respetivo cadeado com chave, que o utilizador deve usar, para 

uso a menores de 16 anos, exceto se devidamente autorizados, pelos seus ascendentes ou 

A “TUABIKE” não poderá ser requisitada por períodos superiores de 3 horas, dentro do seguinte 

A restituição da “TUABIKE” também deve ocorrer dentro desse limite horário;

mas o interessado carece de efetuar uma inscrição, subscrevendo nesse 
momento uma carta de compromisso e sendo-lhe entregue um exemplar do presente 

Aos Munícipes será atribuído posteriormente um cartão de utilizador “TUABIKE” para subsequentes 

Os restantes utilizadores da “TUABIKE”, que não sejam Munícipes, no a
entregar um documento de identificação (diferente do Bilhete de Identidade ou do Cartão do Cidadão), e 
de prestar uma caução no valor de 5,00 €, que será devolvida se a “TUABIKE” n

A estes utilizadores não é atribuído um cartão de utilizador “TUABIKE, sen
tiva licença “TUABIKE”; 

A restituição da “TUABIKE” deve ocorrer no local de requisição; 

Sempre que a “TUABIKE” não esteja a ser utilizada, a mesma deve ser preferencialmente estacionada 
nos parques para bicicletas espalhados pela cidade; 

É proibido danificar, reter ou furtar a “TUABIKE”. A prática destes atos é crime, nos termos da Lei 
Penal, sujeita por isso a queixa crime; 

É proibido ao utilizador da “TUABIKE” transportar passageiros, empurrar ou rebocar algo, participar 
ridas ou concursos, ou em estradas não pavimentadas, salvo exista expressa autorização do 

É proibido conduzir sob influência do álcool ou de qualquer outra substância;

a “TUABIKE” para a prática de atos contrários à lei; 

É proibido emprestar ou alugar a “TUABIKE”; 
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O presente Regulamento estabelece as condições de acesso e as regras gerais de atribuição da “TUABIKE”. 

possuidor das bicicletas denominadas por “TUABIKE”; 

tivo cadeado com chave, que o utilizador deve usar, para 

to se devidamente autorizados, pelos seus ascendentes ou 

A “TUABIKE” não poderá ser requisitada por períodos superiores de 3 horas, dentro do seguinte 

A restituição da “TUABIKE” também deve ocorrer dentro desse limite horário; 

tuar uma inscrição, subscrevendo nesse 
lhe entregue um exemplar do presente regulamento; 

Aos Munícipes será atribuído posteriormente um cartão de utilizador “TUABIKE” para subsequentes 

, que não sejam Munícipes, no ato de inscrição carecem de 
(diferente do Bilhete de Identidade ou do Cartão do Cidadão), e 

€, que será devolvida se a “TUABIKE” não apresentar qualquer 

A estes utilizadores não é atribuído um cartão de utilizador “TUABIKE, sendo atribuída unicamente a 

Sempre que a “TUABIKE” não esteja a ser utilizada, a mesma deve ser preferencialmente estacionada 

tos é crime, nos termos da Lei 

É proibido ao utilizador da “TUABIKE” transportar passageiros, empurrar ou rebocar algo, participar 
ridas ou concursos, ou em estradas não pavimentadas, salvo exista expressa autorização do 

É proibido conduzir sob influência do álcool ou de qualquer outra substância; 
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19.º O utilizador da “TUABIKE” é responsável pelo furto ou qualquer dano que ocorra na mesma, assim 
como no cadeado; 

20.º É proibido circular para além do limite de 30Km /h;

21.º O utilizador da “TUABIKE”, deve respeitar 
comportamento por um espírito cívico;

22.º O utilizador da “TUABIKE” deve respeitar as regras de segurança rodoviárias, dando preferência à 
utilização das ciclovias sempre que as mesmas existam;

23.º Deve também respeitar todas a sinalética existente;

24.º A falta de entrega da “TUABIKE” para além do horário de funcionamento dos postos de 
entrega/receção, implica a aplicação de uma coima diária no valor de 5,00 

25.º O extravio ou a não entrega da “TUABIKE”, implica o pagamento de
mesma); 

26.º A requisição da “TUABIKE” não inclui seguro, sendo o seu utilizador o único responsável civil ou 
criminal em qualquer acidente que possa ocorrer da utilização indevida da mesma;

27.º O desrespeito de qualquer uma das regras 
impossibilidade de nova inscrição, assim como a sujeição a uma contra
coima de 10,00 € a 500,00 €, determinada em funç

 

 

A validação da inscrição, implica o compromisso de conhecimento e aceitação, sem reservas do 
presente Regulamento, que se efe

O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS: 

- Carta de compromisso de utilização “TUABIKE”;

- Autorização para Utilizadores da “TUABIKE” com idade inferior a 16 anos.

  

O utilizador da “TUABIKE” é responsável pelo furto ou qualquer dano que ocorra na mesma, assim 

É proibido circular para além do limite de 30Km /h; 

O utilizador da “TUABIKE”, deve respeitar os peões e os automobilistas, pautando o seu 
comportamento por um espírito cívico; 

O utilizador da “TUABIKE” deve respeitar as regras de segurança rodoviárias, dando preferência à 
utilização das ciclovias sempre que as mesmas existam; 

todas a sinalética existente; 

A falta de entrega da “TUABIKE” para além do horário de funcionamento dos postos de 
ção, implica a aplicação de uma coima diária no valor de 5,00 €; 

O extravio ou a não entrega da “TUABIKE”, implica o pagamento de 200,00 

A requisição da “TUABIKE” não inclui seguro, sendo o seu utilizador o único responsável civil ou 
criminal em qualquer acidente que possa ocorrer da utilização indevida da mesma;

O desrespeito de qualquer uma das regras acima referidas implica a suspensão imediata da inscrição e a 
impossibilidade de nova inscrição, assim como a sujeição a uma contra-ordenação, sancionada com uma 

€ a 500,00 €, determinada em função da gravidade da violação em presença.

validação da inscrição, implica o compromisso de conhecimento e aceitação, sem reservas do 
ue se efetiva mediante a assinatura da carta de compromisso de utilização.

O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação.” 

Carta de compromisso de utilização “TUABIKE”; 

Autorização para Utilizadores da “TUABIKE” com idade inferior a 16 anos. 
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O utilizador da “TUABIKE” é responsável pelo furto ou qualquer dano que ocorra na mesma, assim 

os peões e os automobilistas, pautando o seu 

O utilizador da “TUABIKE” deve respeitar as regras de segurança rodoviárias, dando preferência à 

A falta de entrega da “TUABIKE” para além do horário de funcionamento dos postos de 
 

200,00 € (valor de custo da 

A requisição da “TUABIKE” não inclui seguro, sendo o seu utilizador o único responsável civil ou 
criminal em qualquer acidente que possa ocorrer da utilização indevida da mesma; 

acima referidas implica a suspensão imediata da inscrição e a 
ordenação, sancionada com uma 

ão da gravidade da violação em presença. 

validação da inscrição, implica o compromisso de conhecimento e aceitação, sem reservas do 
tiva mediante a assinatura da carta de compromisso de utilização. 


