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CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

ANÚNCIOS, AVISOS, EDITAIS E NOTICIÁRIO
AVISO
AVISO

Balcão Único Municipal Norte na Rua Manuel Marques, 6-H
- Edifício Odense - Lumiar - 1750-171 Lisboa (das 8h00
às 20h00);
Iniciativa Lisboa Campo Grande, 13 - 1749-087 Lisboa
(das 8h00 às 20h00).

MUNICÍPIO DE LISBOA

Aviso n.º 44/2014
Sorteio n.º 3/DMAU/DMF/2014
Venda pontual no Carnaval
Informam-se todos os interessados que, entre os dias 14
e 20 de fevereiro de 2014, estão abertas inscrições, na
Divisão de Mercados e Feiras, sita na Rua Luís Pastor de Macedo,
s/n.º - 1750-158 Lisboa, para o sorteio de autorizações do direito
de uso do espaço público para venda pontual de pipocas
e algodão-doce, balões e/ou artigos de carnaval e torrão de
alicante, amendoins, tremoços e pevides nos dias 1, 2, 3
e 4 de março de 2014 por ocasião das comemorações
do Dia de Carnaval em vários locais na cidade de Lisboa.
1 - Objeto do Sorteio:
1.1 - O presente Sorteio visa a atribuição de lugares para
venda de pipocas e algodão-doce, balões e/ou artigos de carnaval
e torrão de alicante, amendoins, tremoços e pevides nos
dias 1, 2, 3 e 4 de março por ocasião das comemorações
do Dia de Carnaval nos locais constantes do Anexo I do presente
Aviso,
1.2 - Os lugares de venda são disponibilizados nas condições
físicas em que são levados a sorteio.
2 - Requisitos de candidatura:
2.1 - Podem candidatar-se todas as pessoas, singulares ou coletivas, nacionais e estrangeiros cuja situação esteja regularizada;
2.2 - O processo pode ser consultado nos seguintes locais:
a) Sítio da internet www.cm-lisboa.pt;
b) Divisão de Mercados e Feiras, sita na Rua Luís Pastor
de Macedo, s/n.º - 1750-158 Lisboa (todos os dias úteis
das 9h00 às 16h00);
c) Balcão Único Municipal Centro, Edifício Central do Município,
Campo Grande, 25 - 1749-099 Lisboa (das 8h00 às 20h00);
Balcão Único Municipal Centro Histórico, Rua Nova do
Almada, 2 - 3.º - 1100-060 Lisboa (das 8h00 às 20h00);
Balcão Único Municipal Oriental de Marvila na Loja do
Cidadão de Marvila C.C. Pingo Doce Bela Vista, Avenida
Santo Condestável, Loja 34 - 1900-806 Lisboa (das 9h00
às 19h00 de segunda a sexta e aos sábados das 9h00
às 13h00);
Balcão Único Municipal Oriental do Parque das Nações na
Rua Professor Picard (Antigo Edifício do IMTT) - 1990-504
Lisboa (das 9h00 às 17h30);
Balcão Único Municipal Ocidental na Rua da Cozinha
Económica, 36A - loja E (com acesso também pela Rua
de Cascais, junto ao Pingo Doce) - 1300-149 Lisboa (das
8h00 às 20h00);
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2.3 - As listas e plantas de localização dos lugares poderão
ser consultadas na Divisão de Mercados e Feiras, sita na
Rua Luís Pastor de Macedo, s/n.º - 1750-158 Lisboa (todos
os dias úteis das 9h00 às 16h00);
2.4 - Os candidatos podem obter fotocópias do Aviso do Sorteio
e do impresso de candidatura (Anexo II) no endereço
eletrónico acima referido ou na Divisão de Mercados e Feiras,
mediante o pagamento do valor previsto no artigo P1.1 da
Tabela de Preços e Outras Receitas Municipais de 0,34 euros
cada fotocópia (IVA incluído à taxa de 23 %).
3 - Documentos a apresentar e a entregar:
- Impresso de candidatura próprio (Anexo II), devidamente
preenchido e assinado;
- Fotocópia do documento de identificação pessoal;
- Fotocópia do documento de identificação fiscal;
- Fotocópia do título de exercício de atividade (aplicável
à venda de balões e/ou artigos de carnaval e à venda
de torrão de alicante, amendoins, tremoços e pevides).
4 - Prazo e local para entrega das candidaturas:
4.1 - O prazo para entrega das candidaturas decorre no período
de 14 a 20 de fevereiro de 2014;
4.2 - As candidaturas, mediante preenchimento dos impressos
de candidatura (Anexo II), são entregues, presencialmente
e contra recibo com número de ordem, na Divisão de
Mercados e Feiras, sita na Rua Luís Pastor de Macedo,
s/n.º - 1750-158 Lisboa, até às 16h00 do dia 20 de fevereiro
de 2014.
5 - Condições de venda:
5.1 - A ocupação da via pública é circunscrita exclusivamente
ao espaço objeto do título, não sendo permitido colocar
qualquer objeto fora desse espaço;
5.2 - Os limites máximos de ocupação e equipamento
autorizados são os seguintes:
5.2.1 - Venda de pipocas e algodão-doce - área do lugar 4 m2
(2x2); equipamento próprio;
5.2.2 - Venda de balões e/ou artigos de carnaval - 2 m2 (2x1);
garrafa ou botija para a venda de balões e 1 cesto para
venda de artigos de carnaval;
5.2.3 - Venda de torrão de alicante, amendoins, tremoços
e pevides - 2 m2 (2x1); 1 banca.
5.3 - Todo o equipamento a utilizar tem de ser autoportante,
não recorrendo a fixações ou perfurações no pavimento,
no mobiliário urbano, no arvoredo nem em qualquer
elemento preexistente;

13 FEVEREIRO 2014
QUINTA - F E I R A

320 (5)

MUNICIPAL
B

O

L

E

T

I

M

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

5.4 - O equipamento utilizado no exercício da atividade deverá ser mantido em bom estado;
5.5 - Na venda de pipocas e algodão-doce deverão ser utilizados geradores que cumpram as normas legais em vigor e não
causar quaisquer danos ou incómodos a clientes ou vizinhos;
5.6 - Na venda de artigos de carnaval é proibida a venda de todos e quaisquer artigos que ponham em causa ou em risco
a saúde e/ou segurança de pessoas e bens;
5.7 - O exercício de atividade pode ser desenvolvido entre as 08h00 e as 20h00.
6 - Admissão e exclusão de candidaturas:
6.1 - São admitidas todas as candidaturas que reúnam os requisitos exigidos no presente Aviso;
6.2 - São excluídas as candidaturas dos interessados que:
a) Não reúnam todos os requisitos exigidos no presente Aviso do Sorteio;
b) Tenham dívidas à CML.
7 - Apuramento dos candidatos:
A lista de candidatos admitidos será divulgada no sítio da CML www.cm-lisboa.pt e na Divisão de Mercados e Feiras no
dia 24 de fevereiro de 2014.
8 - Ato público do sorteio:
8.1 - Os sorteios realizam-se nos dias e nas horas abaixo indicadas, nas instalações da Divisão de Mercados e Feiras,
sita na Rua Luís Pastor de Macedo, s/n.º -1750-158 Lisboa, sorteando-se a ordem para escolha dos lugares:
- Dia 25 de fevereiro, às 10h00 - lugares para venda de torrão de alicante, amendoins, tremoços e pevides;
- Dia 25 de fevereiro, às 11h30 - lugares para venda de balões e/ou artigos de carnaval;
- Dia 26 de fevereiro, às 11h30 - lugares para venda pipocas e algodão-doce.
8.2 - Durante o sorteio, devem os habilitados, sem falta e pela ordem sorteada efetuar a escolha do lugar e procederem
ao pagamento da taxa de ocupação relativa à atividade pretendida, nos termos previstos nos artigos 9.2.1 e 9.2.1.2. da Tabela
de Taxas Municipais de 2014, conforme valores indicados no Anexo I ao presente Aviso;
8.2.1 - O recibo de pagamento constitui título do direito de uso do espaço público;
8.3 - A falta de comparência do habilitado na data, hora e local de realização do sorteio (ou que não se faça representar
de modo legalmente admissível) é considerada desistência, sendo o seu nome retirado da lista de Sorteio;
8.4 - Os lugares que não forem adjudicados não são passíveis de outra atribuição.
9 - Legislação aplicável:
9.1 - O presente procedimento rege-se pelas normas da Lei n.º 27/2013, de 12 de abril e pelas disposições em vigor do Regulamento da Venda Ambulante no Concelho de Lisboa;
9.2 - Os sorteados para a venda de pipocas e algodão-doce, após pagamento das taxas devidas, devem efetuar comunicação
prévia com prazo nos termos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, no Balcão Único da CML
sito no Campo Grande, 25 - 1749-099 Lisboa (todos os dias úteis das 8h00 às 20h00).
Para mais esclarecimentos, contatar a Divisão de Mercados e Feiras, através do telefone 21 81 70 800 ou do e-mail
dmau.dmf@cm-lisboa.pt.
Lisboa, em 2014/02/11.
O diretor,
(a) Ângelo Mesquita
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Publica-se às 5.as-feiras
ISSN: 0873-0296 Depósito Legal n.o 76 213/94 Tiragem 11
O Boletim Municipal está disponível no sítio da Internet oficial da Câmara Municipal de Lisboa (http://www.cm-lisboa.pt/municipio/boletim-municipal).
O Boletim Municipal pode ser adquirido nos Serviços Municipais através de impressão/fotocópia e pago de acordo com o preço definido na Tabela
de Taxas, Preços e Outras Receitas Municipais
[Deliberação n.º 35/CM/2008 (Proposta n.º 35/2008) - Aprovada na Reunião de Câmara de 30 de janeiro de 2008]

Composto e Impresso na Imprensa Municipal
Toda a correspondência relativa ao Boletim Municipal deve ser dirigida à CML - Imprensa Municipal
Estrada de Chelas, 101 – 1900-150 Lisboa Telef. 21 816 14 20 E-mail: boletim.municipal@cm-lisboa.pt
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