EDITAL N.º 210/2017
CARLOS MANUEL MENDES LOPES LOUREIRO, Chefe da Divisão de Gestão do Espaço Público e
Publicidade, ao abrigo do disposto no art.º 112º, n.º 1, alínea d), do Código do Procedimento
Administrativo, faz saber, a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que irão ser abertas as inscrições para sorteio de atribuição do direito de
exploração de Bancas para venda de jornais, revistas e lotaria, nos termos e com as seguintes
condições:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDIÇÕES GERAIS DO SORTEIO PARA ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BANCAS
PARA VENDA DE JORNAIS, REVISTAS E LOTARIA

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Artigo 1.º
(Objecto)
O presente procedimento visa a atribuição do direito de exploração de Bancas na Cidade de
Lisboa, de acordo com os termos constantes no disposto no n.º 1 do artigo 63.º do Edital
n.º 101/91, de 1 de Abril e no Protocolo celebrado entre o Município de Lisboa e a
Associação de Ardinas de Lisboa, de 11 de Dezembro de 2004.
A metodologia adoptada para a seleção dos titulares à exploração, referida no número,
anterior será por sorteio, realizado nos termos previstos nos artigos seguintes.
A atividade comercial permitida nas referidas Bancas circunscreve-se apenas à venda de
jornais, revistas e lotaria.
As Bancas disponíveis para sorteio encontram-se identificadas no Anexo I do presente
Edital, do qual faz parte integrante.
As Bancas são propriedade da sociedade comercial CEMUSA, SA, com quem os candidatos
selecionados terão de firmar contrato de cedência da banca respetiva.
As Bancas serão disponibilizadas nas condições físicas em que são levadas a sorteio, não
podendo ser arguida qualquer anomalia à posterior.

Artigo 2.º
(Requisitos dos Candidatos)
1. Serão admitidos a sorteio todos os candidatos que:
a) Sejam pessoas singulares, nacionais ou estrangeiras, com título de residência em
Portugal;
b) Tenham a sua situação tributária regularizada perante a Câmara Municipal de
Lisboa;
c) Tenham a sua situação tributária e contributiva regularizada perante a
Administração Fiscal e Segurança Social, respectivamente;
d) Estejam inscritos na Associação de Ardinas de Lisboa, ou declarem que o farão até
10 dias após a atribuição, decorrente do Protocolo celebrado entre a Câmara
Municipal de Lisboa e a Associação de Ardinas de Lisboa, em 11 de Dezembro de
2004, podendo para a declaração utilizar o modelo constante do Anexo II.

2. Não poderão ser atribuídas Bancas a candidatos que já sejam detentores, em nome próprio
ou por interposta pessoa, singular ou colectiva, de licença para banca, quiosque e/ou
tenham uma atividade, comercial ou de serviços de carácter fixo, permanente e
remunerada, na Cidade de Lisboa.
Artigo 3.º
(Documentação e Entrega das Candidaturas)
1. As candidaturas deverão ser acompanhadas dos seguintes elementos:
a) Requerimento de Candidatura (Anexo III) devidamente preenchido e assinado;
b) Apresentação do original do Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Título de
Residência válido (entrega de cópia opcional);
c) Apresentação do original do Cartão de Identificação Fiscal (NIF) (entrega de cópia
opcional);
d) Cópia da Declaração de Rendimentos (IRS) auferidos no ano transacto;
e) Certidão da Autoridade Tributária, atestando situação fiscal regularizada;
f) Certidão da Segurança Social, atestando situação contributiva regularizada;
g) Fotografia atualizada tipo passe (a cores);
h) Certidão da Câmara Municipal de Lisboa, em como o candidato não tem qualquer
tipo de dívida ou impedimento.
Artigo 4.º
(Prazo, Admissão e Exclusão de Candidatos)
1. O prazo de apresentação das candidaturas para sorteio decorre no período compreendido
entre os dias 19 de Outubro e 10 de Novembro de 2017 (inclusive).

2. As candidaturas deverão ser entregues presencialmente nos seguintes horários e
nas Lojas de Atendimento da Câmara Municipal de Lisboa:
Loja Lisboa - Alcântara
Rua da Cozinha Económica, 36-A, loja E, com acesso também pela Rua de Cascais
8h às 20h | segunda a sexta
Loja Lisboa - Baixa
Rua Nova do Almada, 2, 3.º
8h às 20h | segunda a sexta
Loja Lisboa - Entrecampos
Edifício Central do Município
Campo Grande, 25
8h às 20h | segunda a sexta
Loja Lisboa - Lumiar
Rua Manuel Marques, 6-H
Edifício Odense - Lumiar
8h às 20h | segunda a sexta
Loja Lisboa - Marvila
Loja do Cidadão de Marvila
Centro Comercial Pingo Doce da Bela Vista
Avenida Santo Condestável, lote 8, loja 34
9h às 19h | segunda a sexta e 9h às 13h | sábados

3. Só serão admitidas a concurso as candidaturas que preencham todos os requisitos exigidos
pelo presente Edital, sendo imediatamente excluídas todas aquelas em que os
concorrentes:
a) Não cumpram as condições previstas no Artigo 2.º;
b) Não procedam à entrega de todos os elementos previstos no Artigo 3.º.
4. A lista de candidatos admitidos e excluídos será divulgada no sítio da CML (www.cmlisboa.pt) e afixada nas Lojas de Atendimento Municipal no dia 27 de Novembro de 2017.
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Artigo 5.º
(Local e Data do Sorteio)
O Sorteio realizar-se-á no dia 12 de Dezembro de 2017, com início às 14:30 horas, na Sala
de Concursos Públicos do Edifício Central do Município de Lisboa, sito no Campo Grande,
n.º 25, em Lisboa.
O ato de Sorteio é público, sendo que nele apenas podem intervir os concorrentes
admitidos ou os seus representantes legais, desde que se façam acompanhar de procuração
devidamente autenticada.
Para efeitos de intervenção no Sorteio, os concorrentes ou os seus representantes legais
deverão ser portadores de documento original de identificação válido.
A ausência do concorrente ou seu representante legal no dia e hora de início do sorteio
determina a sua exclusão automática.
Artigo 6.º
(Metodologia do sorteio)
Para o Sorteio serão apenas consideradas as Bancas constantes da listagem inicial (Anexo I).
Num saco opaco ou numa tômbola, será introduzido o mesmo número de cartões ou bolas
que o número de candidatos admitidos e que se apresentem ao ato público do sorteio.
Cada cartão ou bola será numerado de forma sequencial e por ordem crescente, até ao
limite do número de candidatos presentes a sorteio, para que, a cada candidato
corresponda um número.
Cada candidato, pela ordem de entrada das candidaturas na CML, será chamado a tirar um
cartão ou bola (numerada) do saco ou da tômbola, que deverá ser mantido na sua posse
até ao final do Sorteio.
No mesmo número de Bancas disponíveis para sorteio, os candidatos serão chamados a
escolher a Banca que pretendem, nos moldes definidos no ponto seguinte.
O critério da ordem de chamada dos candidatos, para a escolha de uma das Bancas
disponíveis no sorteio, será o da numeração por ordem crescente, sendo que o primeiro
candidato a ser chamado a escolher, será o candidato que tem o cartão ou bola com o n.º 1,
o segundo a ser chamado será o candidato que tem o cartão ou bola com o n.º 2, e assim
sucessivamente, até ao limite do número de Bancas disponíveis em Sorteio.
Se o candidato sorteado não pretender escolher nenhuma das bancas disponíveis, deverá
declarar expressamente que desiste do procedimento e, perante a sua oposição a esta
diligência, o Júri do Sorteio deverá fazê-lo oficiosamente, sendo que ambas as situações são
registadas em acta.
Artigo 7.º

(Exploração da Banca)
1. O início da atividade de exploração da Banca deverá ocorrer, impreterivelmente, no prazo
máximo de trinta dias, após a formalização da sua atribuição.
2. A formalização da atribuição, referida no número anterior, será efetuada com a notificação
da emissão da respectiva licença de Ocupação da Via Pública (OVP).

3. A exploração comercial da Banca deve ser efectuada de acordo com as disposições legais
em vigor, e em especial cumprindo as condições específicas da licença de OVP, descritas no
Anexo IV.
4. O direito de ocupação da Banca é atribuído a título precário e oneroso, nos termos da
legislação em vigor, nomeadamente o Regulamento Geral de Mobiliário Urbano e Ocupação
da Via Pública, aprovado através do Edital 101/91, de 1 de Abril, e do Regulamento de Taxas
e outra Receitas do Município de Lisboa, aprovado através do Aviso n.º 2926/2016,
publicado no Diário da República - 2ª Série - N.º 45, de 4 de Março de 2016.
5. A licença de ocupação da via pública será concedida até ao dia 31 de Dezembro de 2017, e,
após essa data, sucessivamente renovável por períodos de 1 (um) ano, nos termos do
Regulamento Geral de Mobiliário Urbano e Ocupação da Via Pública.
6. Sem prejuízo do número anterior a liquidação de taxas e o respetivo pagamento ocorrerá
mensalmente.
Artigo 8.º
(Caducidade da Atribuição da Banca)
1. A atribuição do direito de exploração/ocupação da Banca caduca se o candidato:
a) Não entregar no prazo estipulado pelos serviços, toda a documentação que lhe seja
exigida.
b) Não formalize o contrato de cedência da Banca com a sociedade comercial
CEMUSA, SA, por causa imputável ao candidato;
c) Não proceda ao pagamento da taxa devida pela ocupação da Banca dentro do
prazo estipulado para o efeito.
d) Se não cumprir todas as demais imposições legais e/ou estipuladas pelos serviços
através do presente Edital.
Artigo 9.º
(Composição do Júri)
1. O júri tem a seguinte composição:
a) Presidente: Dr. Hernâni Rodrigues, Técnico Superior da Divisão de Gestão de Espaço
Público e Publicidade;
i. Vogais: Arq.ª Marta Lourenço e Arqº Pedro Valagão, Técnicos Superiores da
Divisão de Gestão de Espaço Público e Publicidade.
ii. Vogal suplente: Dulce Monteiro, Técnica Superior da Divisão de Gestão de Espaço
Público e Publicidade.
2. Quer o ato do Sorteio quer eventuais esclarecimentos ou reclamações surgidas no âmbito
do presente procedimento serão da responsabilidade do Júri.
3. Todas as situações omissas e/ou não previstas no presente procedimento, serão reguladas
pelas disposições legais em vigor.

Lisboa, 11 de Outubro de 2017.
O Chefe de Divisão

(Carlos Lopes Loureiro)

ANEXO I
LISTA DAS BANCAS PARA ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO
SORTEIO Nº 2/UCT/DEPEP/DGEPP/2017

COD_SIG

Morada

Área (m2)

Freguesia

211
225
243
252
261
270
295
326
391
334
361
402

Avenida Almirante Reis, jto. 110 A
Avenida da Igreja, fte. 31
Avenida de Roma, jto. 59 E
Avenida do Brasil, jto. Avenida do Rio de Janeiro
Avenida dos Estados Unidos da América, fte. 44 A
Avenida Frei Miguel Contreiras, jto. 8 A
Calçada Ribeiro Santos, jto. Avenida 24 de Julho
*(1)
Rua da Junqueira, fte. 63 A
Rua Castilho, jto. 90
Largo do Rato, fte. 4
Praça de Espanha, jto. saída do Metro (Sul)
Rua da Junqueira, jto. Rua Pinto Ferreira
Campo Pequeno, fte. 19
Rua Ferreira de Castro (antiga Rua E, Zona N1,
Chelas), fte. Lote 316
Rua Jau, Jardim
Rua José Rodrigues Miguéis, jto. Estrada de Benfica
Rua Natália Correia, jto. Rua dos Sapadores

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
7,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

Arroios
Alvalade
Alvalade
Alvalade
Alvalade
Alvalade
Estrela
Alcântara
Santo António
Santo António
Campolide
Belém
Avenidas Novas

6,00

Marvila

6,00
6,00
6,00

Alcântara
`Benfica
São Vicente

419

439
444
449
456

(1)

Aguarda ligação de ramal eléctrico.

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ARDINA
SORTEIO Nº 2/UCT/DEPEP/DGEPP/2017

Eu,

________________________________________________________________________,

portador do documento de identificação nº _________________, declaro por minha honra que
irei proceder à minha inscrição na Associação de Ardinas de Lisboa, no prazo de dez dias, após a
atribuição da banca.

ASSINATURA:______________________________________________DATA: _______________
(Conforme Documento de Identificação)

ANEXO III
REQUERIMENTO DE CANDIDATURA
SORTEIO Nº 2/UCT/DEPEP/DGEPP/2017

ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BANCAS
(Registo de entrada)

NOME: _______________________________________________________________________
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO N.º _______________________ NIF: ____________________
MORADA: ____________________________________________________________________
LOCALIDADE: _______________________________ CÓDIGO POSTAL: ____________________
TELEFONE: ____________________ E-MAIL: _________________________________________
□ Li o Edital do sorteio público nº 1/UCT/DEPEP/DGEPP/2017, e aceito as condições nele
constantes.
□ Li as Condições Específicas da Licença de OVP (ANEXO IV), e aceito as condições nelas
constantes.
□ Declaro por minha honra que tenho a situação de permanência em Portugal regularizada
(quando aplicável).

ASSINATURA: _____________________________________________________DATA: ______________
(Conforme Documento de Identificação)

Reservado aos serviços
Documentos anexos ao impresso:

Recebido por:

□ Cópia do documento de identificação pessoal (opcional);
□ Cópia do documento de identificação fiscal (opcional);
□ Cópia da Declaração de Rendimentos (IRS), auferidos no ano
transacto;
□ Certidão da Autoridade Tributária, comprovando situação fiscal
regularizada;
□ Certidão da Segurança Social, comprovando situação contributiva
regularizada;
□ Certidão da Câmara Municipal de lisboa, comprovando ausência de
dívida ou qualquer impedimento.
É obrigatório o preenchimento de todos os campos do requerimento de candidatura, sob pena de
exclusão de candidatura.

ANEXO IV
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA LICENÇA DE OVP
SORTEIO Nº 2/UCT/DEPEP/DGEPP/2017
1. O titular da licença deve fazer-se acompanhar da mesma e do cartão de ardina, estando
obrigado a exibir estes dois documentos, quando solicitado para tal, pelas autoridades
fiscalizadoras.
2. O titular da licença deve explorar intensivamente a actividade.
3. Qualquer interrupção do funcionamento da banca deverá ser comunicada imediatamente à
Câmara Municipal de Lisboa, em prazo nunca superior a 72 horas, com indicação do dia em
que se verificou, dos seus motivos e do tempo necessário para o recomeço do
funcionamento.
4. É proibida a instalação de bancos, mesas de apoio, toldos, sanefas, guarda-ventos ou outros
equipamentos acessórios, que por via da abusiva ocupação do espaço público, traduza o
aumento da área afecta a banca.
5. É proibida a afixação de qualquer tipo de publicidade, nomeadamente autocolantes alusivos
a marcas comerciais na banca.
6. O titular da licença deve garantir a segurança e a vigilância do mobiliário urbano.
7. O titular da licença deve proceder com urbanidade nas relações com os utentes e
providenciar em ordem a que o comportamento dos utentes não cause danos ou
incómodos a terceiros.
8. O titular da licença deve conservar o mobiliário urbano nas melhores condições de
apresentação, higiene e arrumação.
9. Por motivo de obras de iniciativa camarária ou reordenamento do espaço público, a banca
poderá ser deslocada temporariamente ou definitivamente para outro local.
10. No caso de ser pela Câmara Municipal de Lisboa autorizada a deslocação da banca por
interesse do titular da licença, cabe a este suportar todas as despesas decorrentes.
11. O titular da licença não pode transmitir para outrem os direitos conferidos pela presente
licença, nem por qualquer forma fazer-se substituir no seu exercício, sem prévia autorização
da Câmara Municipal de Lisboa.
12. A licença de ocupação de banca é reservada a pessoas singulares.

13. Na banca só poderá ser exercido o ramo de comércio referente à venda de jornais e
revistas.
14. No omisso regem as normas aplicáveis, designadamente as previstas no Regulamento do
Mobiliário Urbano e da Ocupação da Via Pública, aprovado pelo Edital 101/91, e as
estabelecidas no Regulamento de Publicidade aprovado pelo Edital nº 35/92.
15. A Câmara Municipal de Lisboa pode cancelar a licença de ocupação da via pública nos
termos legais, quando o titular não cumpra as presentes condições de licença e as demais
normas aplicáveis.
16. O titular da licença fica obrigado ao pagamento da taxa de ocupação da via pública prevista
na Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.
17. A violação das normas aplicáveis está, ainda, sujeita a coima nos termos legais.

