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c) Período de encerramento temporário dos centros de 
inspecção técnica de veículos;

d) Período de funcionamento de todos os centros de 
inspecção técnica de veículos;

e) Tabela de tarifas em vigor.

2 — A plataforma electrónica prevista no número an-
terior deve estar disponível ao cidadão e às empresas, até 
1 de Janeiro de 2012, sendo a sua execução definida nos 
termos e condições a estabelecer por protocolo a celebrar 
entre a Agência para a Modernização Administrativa, I. P., 
e o IMTT, I. P.

3 — A plataforma electrónica de informação inclui uma 
área de comunicação entre os centros de inspecção e o 
IMTT, I. P., bem como ligação acessível a partir do Portal 
do Cidadão e do Portal da Empresa.

Artigo 34.º
Centros de inspecção existentes

1 — As entidades que, à data de entrada em vigor da 
presente lei, exercem a actividade de inspecção técnica de 
veículos em centros de inspecção aprovados têm direito 
a celebrar um contrato de gestão regulado no capítulo III 
com o IMTT, I. P.

2 — A celebração do contrato a que se refere o número 
anterior deve ocorrer no prazo máximo de dois anos a 
contar da data de entrada em vigor da presente lei.

3 — Para efeitos de celebração dos contratos previstos 
no n.º 1, bem como nas respectivas renovações, não é tido 
em conta o disposto nos artigos 2.º e 5.º da presente lei.

4 — As entidades a que se refere o n.º 1 podem requerer 
a mudança de instalações num raio não superior a 5 km da 
sua localização actual, medido em linha recta por pontos 
de coordenadas GPS.

5 — Findo o prazo a que se refere o n.º 2 sem que tenha 
sido celebrado o contrato, por motivo imputável às entidades 
autorizadas, caduca a autorização concedida, procedendo-
-se ao encerramento dos respectivos centros de inspecção.

6 — Os responsáveis técnicos e os directores da qua-
lidade de centros de inspecção, já designados à data de 
entrada em vigor da presente lei, podem continuar a exercer 
esses cargos durante o período de duração do primeiro 
contrato, na qualidade de director técnico e de director da 
qualidade, respectivamente.

Artigo 35.º
Taxas

1 — Por portaria conjunta dos membros do Governo 
responsáveis pela área das finanças e dos transportes é 
fixada a taxa pela apresentação e apreciação das candida-
turas à abertura de centros de inspecção.

2 — As taxas a que se refere o número anterior, bem 
como a comparticipação financeira prevista no n.º 3 do 
artigo 9.º, constituem receita própria da IMTT, I. P.

Artigo 36.º
Regulamentação

1 — A presente lei deve ser regulamentada no prazo de 
60 dias após a sua entrada em vigor.

2 — Sem prejuízo do número anterior e até à publicação 
da referida regulamentação, aos requisitos estabelecidos 
na alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º aplicam -se os anexos I e 
II da Portaria n.º 1165/2000, de 9 de Dezembro.

Artigo 37.º
Norma revogatória

1 — São revogados:
a) O Decreto -Lei n.º 550/99, de 15 de Dezembro;
b) Os n.os 1.º a 3.º, 12.º e 15.º a 41.º da Portaria n.º 1165/2000, 

de 9 de Dezembro, bem como o seu anexo III.

2 — As referências ao Decreto -Lei n.º 550/99, de 15 de 
Dezembro, constantes das normas que se mantêm em vigor 
na Portaria n.º 1165/2000, de 9 de Dezembro, consideram-
-se feitas para as correspondentes disposições da presente 
lei.

Artigo 38.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor 90 dias após a respectiva 
publicação.

Aprovada em 11 de Março de 2011.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.
Promulgada em 7 de Abril de 2011.
Publique -se.
O Presidente da República, Aníbal  Cavaco Silva.
Referendada em 8 de Abril de 2011.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 92/2011

Criação da Unidade Local de Saúde do Alto Tâmega e medidas 
urgentes para o Hospital de Chaves

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição da República, recomendar 
ao Governo que:

1 — Crie a Unidade Local de Saúde do Alto Tâmega, 
na qual estejam integrados os diferentes estabelecimen-
tos e serviços locais de saúde do Alto Tâmega (Unidade 
Hospitalar de Chaves, Centros de Saúde dos municípios 
de Boticas, Chaves, Montalegre e Valpaços, Unidades 
de Cuidados Continuados e Sector Social de Saúde dos 
municípios citados), possuindo como área territorial de 
influência a área do antigo Hospital Distrital de Chaves, 
que consubstancie as seguintes fases:

a) Constituição de uma comissão, no período má-
ximo de 30 dias, sob coordenação do Ministério da 
Saúde, e integrando representantes do conselho de 
administração do CHTMAD (um), do ACES do Alto 
Tâmega e Barroso (um) e das Câmaras Municipais 
do Alto Tâmega (seis), com o objectivo da criação 
da Unidade Local de Saúde do Alto Tâmega, com os 
seguintes objectivos:

i) Estudar e propor, no prazo máximo de 90 dias, a natu-
reza administrativa e financeira e os estatutos da Unidade 
Local de Saúde do Alto Tâmega;

ii) Estudar e propor, no prazo máximo de 90 dias, os 
níveis e conteúdos, que podem ser diversos, de articulação 
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clínica, logística e técnica, entre a Unidade Local de Saúde 
do Alto Tâmega e o CHTMAD;

iii) Estudar e propor, no prazo máximo de 90 dias, as 
formas de articulação com as outras unidades de saúde de 
cuidados continuados da região;

iv) Acompanhar a gestão da Unidade Local de Saúde 
do Alto Tâmega durante o período de transição;

b) A Unidade Local de Saúde do Alto Tâmega mantém 
níveis adequados de articulação pelo prazo de dois anos, 
período de transição, ao nível dos sectores clínico, técnico 
e logístico com o CHTMAD;

c) Sem prejuízo da necessidade de assegurar os meios 
e os recursos humanos necessários para o bom funcio-
namento da futura Unidade Local de Saúde, o Governo 
aprova e faz publicar no prazo máximo de 150 dias o 
decreto -lei que altere o Decreto -Lei n.º 50 -A/2007, de 
28 de Fevereiro, que determinou a criação do Centro Hos-
pitalar de Trás -os -Montes e Alto Douro, E. P. E., excluindo 
a Unidade Hospitalar de Chaves do CHTMAD, que extinga 
o Agrupamento dos Centros de Saúde do Alto Tâmega 
e Barroso e crie a Unidade de Saúde do Alto Tâmega e 
aprove os respectivos estatutos.

2 — Sejam implementadas as seguintes medidas urgen-
tes para o hospital de Chaves:

a) Concretização, no prazo de 60 dias, das medidas 
necessárias para o funcionamento no Hospital de Chaves 
de consultas das diversas especialidades existentes no 
Hospital de Vila Real;

b) Adopção de medidas para o Hospital de Chaves, no cum-
primento do protocolo assinado entre o Ministério da Saúde e 
o município de Chaves, de resposta imediata às carências de 
recursos humanos e à ausência de investimentos — caso da 
remodelação do bloco operatório —, garantindo que não se 
verifica nenhuma nova desactivação ou redução dos serviços 
hoje prestados, nomeadamente dos períodos nocturnos do 
banco de urgência e do bloco operatório.

3 — Sejam promovidos, no contexto das relações trans-
fronteiriças entre o Norte de Portugal e a Galiza, os mecanis-
mos de facilitação do acesso de pessoas de ambos os lados 
da fronteira a serviços de saúde que possam, com qualidade 
e vantagem económica, ser realizados num ou noutro país.

Aprovada em 25 de Março de 2011.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama. 
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