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Considerando que este parque de estacionamento subterrâneo
da Rua Mouzinho da Silveira foi projectado e aprovado com
«dois pisos subterrâneos, a localizar entre as cotas de 51 m
e 40 m referidas ao nivelamento geral do País, com uma
capacidade total estimada de 247 lugares (...)»;
Considerando a manifestação de vontade expressa pela
S.P.GIS - Planeamento e Gestão de Estacionamento, S. A.,
no sentido de nele construir mais um piso, para passar
a dispor de 370 lugares, uma vez que, conforme se refere,
«o processo de contenção periférica a ser utilizado na
construção do referido parque permite a construção de mais
um piso em condições economicamente vantajosas»;
Considerando o espírito de colaboração instituído entre as
entidades superficiárias e a Câmara na prossecução de competências municipais, designadamente em matéria de ordenamento
do estacionamento de veículos nas ruas e demais lugares públicos;
Considerando que a superficiária, como contrapartida da
construção do 3.º piso, cede 20 lugares de estacionamento
à CML durante a vigência do direito de superfície;
Considerando que a escritura de constituição do direito de
superfície e a cedência gratuita outorgada em 1999/02/10
contempla a possibilidade de «Câmara Municipal de Lisboa
autorizar a ampliação dos parques de estacionamento, (...)»;
Tenho a honra de propor que esta Câmara delibere, ao abrigo
do disposto na alínea a) do n.º 6 e da alínea f) do n.º 1
do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, aprovar
e submeter à Assembleia Municipal para que este órgão,
ao abrigo do disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 53.º
do mesmo diploma, autorize a alteração do direito de
superfície e da cedência gratuita a que se refere a escritura
outorgada em 1999/02/10 por forma a permitir a construção
de mais um piso no parque de estacionamento subterrâneo
sito na Rua Mouzinho da Silveira, nesta Cidade de Lisboa.
[Aprovada por maioria, com votos a favor (PPD/PSD, PCP,
PS, CDS/PP e PPM), votos contra (PEV e Bloco de Esquerda)
e abstenções (1 PPD/PSD).]
- Deliberação n.º 44/AM/2002 (Proposta n.º 583/CM/2002):
Considerando que através do processo 1032/OB/01, foi aprovado
em 2002/06/20, um projecto de construção de um edifício
sito na Avenida Infante Santo, 45, que implica a ocupação
de uma parcela de terreno municipal;
Considerando que para viabilizar a referida construção, se
torna necessário vender uma parcela de terreno, com a área
de 140 m2, destinada a complemento do lote;
Tenho a honra de propor que a Câmara delibere ao abrigo
da alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro:
- Aprovar e submeter à Assembleia Municipal, para que este
órgão ao abrigo do artigo 53.º, n.º 4, alínea b) do mesmo
Diploma, autorize desafectar do domínio público para o
domínio privado da Câmara uma parcela de terreno, orlada
a cor verde e assinalada com o n.º 1 na cópia da Planta
n.º 02/120/05 do Departamento de Gestão Imobiliária,
com a área de 140 m2;
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- Vender a Belmira de Jesus Custódio e outros, ou a quem
no acto da escritura prove ser legítimo proprietário do lote
a complementar, a parcela referida no número anterior,
destinada a complemento do lote, pelo valor de 487 201,80 euros
(quatrocentos e oitenta e sete mil duzentos e um euros
e oitenta cêntimos).
- Confrontações: Norte - Edifício n.º 47 da Avenida Infante Santo;
Nascente - Avenida Infante Santo; Sul - Edifício n.º 43
da Avenida Infante Santo; e Poente - Edifício da Calçada
das Necessidades.

Condição de Acordo
Qualquer aumento de área de construção, ou melhor
aproveitamento na parcela agora a vender pela Câmara
Municipal de Lisboa, ficará sujeita a um ajustamento do
valor de venda, a calcular com o critério em vigor na altura.
(Processo privativo n.º 90/DGI/02).
(Aprovada por unanimidade.)
- Deliberação n.º 45/AM/2002 (Proposta n.º 584/CM/2002):
Considerando que:
O Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, na redacção
que lhe foi dada pela Lei n.º 167/99, de 18 de Setembro,
cometeu aos Municípios competências no âmbito da
organização e acesso ao mercado de transportes de aluguer
em automóveis ligeiros de passageiros, mais conhecido por
transportes em táxi;
Pela Deliberação n.º 261/CM/2001 foi aprovado em reunião
de Câmara o Projecto de Regulamento respectivo, já contemplando
os contributos da Associação Nacional dos Transportadores
Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL) e da Federação
Portuguesa do Táxi (FPT), associações socioprofissionais específicas
do sector, tendo o mesmo sido submetido à apreciação
pública, para os efeitos previstos no artigo 118.º do Código
de Procedimento Administrativo;
No decurso do período de apreciação pública, foi publicada
a Lei n.º 106/2001, de 21 de Agosto, que introduziu
alterações ao Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, com
a redacção dada pela Lei n.º 156/99, de 14 de Setembro,
alterações que importa consagrar no Regulamento a aprovar;
e
Não houve apresentação de quaisquer contributos adicionais
em sede de apreciação pública;
Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal, atentas
as disposições conjugadas do n.º 8 do artigo 112.º e do
artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, da
alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e da alínea c) do n.º 2
do artigo 53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, delibere:
1 - Aprovar o projecto final do «Regulamento do Exercício
da Actividade de Transporte de Aluguer de Veículos
Ligeiros de Passageiros (Táxis) para o Município de Lisboa»,
anexo à presente Proposta;
2 - Submeter o projecto final do mencionado Regulamento
à aprovação da Assembleia Municipal.
(Aprovada por unanimidade.)
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REGULAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE TRANSPORTE
DE ALUGUER EM VEÍCULOS LIGEIROS DE PASSAGEIROS
(TÁXIS) PARA O MUNICÍPIO DE LISBOA

Artigo 3.º

Preâmbulo

Para efeitos do presente Regulamento, considera-se:

O Decreto-Lei n.º 319/95, de 28 de Novembro, operou uma
primeira transferência para os Municípios de múltiplas
competências em matéria de transportes de aluguer em
veículos ligeiros de passageiros. Uma análise mais apurada
do mesmo, veio, contudo, a revelar diversas vicissitudes, tendo,
por conseguinte, o diploma sido revogado. Subsequentemente,
o Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, dando resposta
às objecções formuladas a propósito do diploma anterior,
veio atribuir aos Municípios responsabilidades ao nível do
acesso e organização do mercado destes transportes,
continuando na Administração Central as competências
relacionadas, nomeadamente, com o acesso à actividade.

a) Táxi: o veículo automóvel ligeiro de passageiros afecto
ao transporte público, equipado com aparelho de
medição de tempo e distância (taxímetro) e com
distintivos próprios, titular de licença emitida pela
Câmara Municipal;
b) Transporte em táxi: o transporte efectuado por meio de
veículo a que se refere a alínea anterior, ao serviço de
uma só entidade, segundo itinerário da sua escolha e
mediante retribuição;
c) Transportador em táxi: a empresa habilitada com alvará
para o exercício da actividade de transportes em táxi.

Importa, assim, regulamentar as matérias que foram transferidas
para o Município, tendo em conta os condicionalismos
específicos da realidade local e atendendo às alterações entretanto
introduzidas no Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto
(já com a redacção dada pela Lei n.º 156/99, de 14 de Setembro),
pela Lei n.º 106/2001, de 31 de Agosto.

CAPÍTULO II

Nestes termos, colhidos os contributos da Associação
Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis
Ligeiros (ANTRAL) e da Federação Portuguesa do Táxi (FPT),
associações socioprofissionais específicas do sector, e tendo
como leis habilitantes as disposições conjugadas do n.º 8
do artigo 112.º e do artigo 241.º da Constituição da
República Portuguesa, da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º
e da alínea c) do n.º 2 do artigo 53.º, ambos da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, da alínea o) do artigo 19.º
da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, e das disposições do
Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, designadamente
os seus artigos 10.º a 20.º, 22.º, 25.º e seguintes,
a Assembleia Municipal de Lisboa, sob proposta da Câmara
Municipal, e após a apreciação pública do respectivo
projecto, aprova o seguinte Regulamento:

Licenciamento da actividade

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Definições

ACESSO À ACTIVIDADE

Artigo 4.º

1 - Sem prejuízo do número seguinte, a actividade de transporte
em táxi só pode ser exercida por sociedades comerciais ou
cooperativas licenciadas pela Direcção-Geral de Transportes
Terrestres, ou por empresários em nome individual no caso
de pretenderem explorar uma única licença. Todas estas
entidades devem ser titulares do alvará previsto no artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto.
2 - A actividade de transporte em táxi poderá ainda ser
exercida pelas pessoas singulares que, à data da publicação
do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, exploravam
a indústria de transportes de aluguer em veículos ligeiros
de passageiros, titulares de uma única licença emitida ao
abrigo do Regulamento de Transporte em Automóveis, desde
que tenham obtido o alvará para o exercício da actividade
de transportador em táxi, nos termos do n.º 2 do artigo 37.º
daquele diploma.

CAPÍTULO III

Artigo 1.º
ACESSO E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO

Âmbito de aplicação
O presente Regulamento aplica-se a toda a área do Município
de Lisboa.

SECÇÃO I

Licenciamento de veículos

Artigo 2.º

Artigo 5.º

Objecto

Veículos

O presente Regulamento aplica-se aos transportes públicos
de aluguer em veículos ligeiros de passageiros, tal como
definidos pelo Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto e
legislação complementar, e adiante designados por transportes
em táxi.

1 - No transporte em táxi só podem ser utilizados veículos
automóveis ligeiros de passageiros de matrícula nacional,
com lotação não superior a nove lugares, incluindo o do
condutor, equipados com taxímetro e conduzidos por
motoristas habilitados com certificado de aptidão profissional.
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2 - As normas de identificação, o tipo de veículo e outras
características a que devem obedecer os táxis, são as
estabelecidas na legislação específica em vigor.

4 - Excepcionalmente, por ocasião de eventos que determinem
um acréscimo excepcional de procura, a Câmara Municipal
poderá criar locais de estacionamento temporário dos táxis,
em local diferente do fixado e definir as condições em que
o estacionamento é autorizado nesses locais.

Artigo 6.º

5 - Os locais destinados ao estacionamento de táxis serão
devidamente assinalados através de sinalização de Código.

Licenciamento dos veículos
1 - Os veículos afectos ao transporte em táxi estão sujeitos
a uma licença a emitir pela Câmara Municipal, nos termos
do Capítulo IV do presente Regulamento.

Artigo 9.º
Fixação de contingentes

2 - A licença emitida pela Câmara Municipal é comunicada
pelo interessado à Direcção-Geral de Transportes Terrestres,
para efeito de averbamento no alvará.

1 - O número de táxis em actividade no Município será
estabelecido por contingente fixado pela Câmara Municipal
para toda a área do Concelho e comunicado à Direcção-Geral de Transportes Terrestres.

3 - A licença do táxi e o alvará ou sua cópia certificada
devem estar a bordo do veículo.

2 - A fixação do contingente será feita com uma periodicidade
não inferior a dois anos e será sempre precedida da audição
das entidades representativas do sector.

4 - A transmissão ou transferência das licenças dos táxis,
entre empresas devidamente habilitadas com alvará, deve
ser previamente comunicada à Câmara Municipal a cujo
contingente pertence a licença.

3 - Na fixação do contingente, serão tomadas em consideração
designadamente as necessidades globais de transporte em
táxi na área municipal.

Artigo 10.º
SECÇÃO II

Táxis para pessoas com mobilidade reduzida

Organização do mercado

1 - A Câmara Municipal atribuirá licenças de táxis para o
transporte de pessoas com mobilidade reduzida, desde que
devidamente adaptados, de acordo com as regras definidas
por despacho do Director-Geral de Transportes Terrestres.

Artigo 7.º
Tipos de serviço
Os serviços de transporte em táxi são prestados em função
da distância percorrida e dos tempos de espera, ou:

2 - As licenças a que se refere o número anterior são
atribuídas pela Câmara Municipal, fora do contingente
referido no número 1 do artigo anterior, sempre que a
necessidade deste tipo de veículos não possa ser assegurada
pela adaptação dos táxis existentes no Município.

a) À hora, em função da duração do serviço;
b) A percurso, em função dos preços estabelecidos para
determinados itinerários;
c) A contrato, em função de acordo reduzido a escrito por
prazo não inferior a trinta dias, onde constem
obrigatoriamente o respectivo prazo, a identificação das
partes e o preço acordado.

3 - A fim de apurar o interesse dos titulares de licenças
em adaptarem o seu veículo, a Câmara Municipal fará
publicar no Boletim Municipal e num jornal de circulação
local, aviso advertindo da necessidade deste tipo de veículo,
do número de licenças a atribuir e fixando um prazo para
os interessados requererem a substituição da licença e os
documentos necessários à instrução do pedido, sendo
igualmente dada publicidade ao procedimento mediante
edital a afixar nos locais de estilo.

Artigo 8.º

4 - Não havendo interessados, a atribuição de licenças de
táxis para transporte de pessoas com mobilidade reduzida
fora do contingente será feita por concurso, nos termos
estabelecidos neste Regulamento.

Regime de estacionamento
1 - Na área do Município da Lisboa, os táxis podem estacionar
em qualquer dos locais reservados para o efeito, até ao limite
dos lugares demarcados, podendo, ainda, tomar passageiros
quando circulem na via pública com a indicação de livre,
excepto a menos de 50 metros de uma praça assinalada e
desde que seja visível um veículo aí estacionado.
2 - A utilização dos táxis dentro de uma praça será feita segundo
a ordem em que aqueles se encontrarem estacionados.
3 - Pode a Câmara Municipal, no uso das suas competências
próprias em matéria de ordenação do trânsito, alterar,
dentro da área para que os contingentes são fixados, os
locais onde os veículos podem estacionar.
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CAPÍTULO IV
ATRIBUIÇÃO DE LICENÇAS

Artigo 11.º
Atribuição de Licenças
1 - A atribuição de licenças para o transporte em táxi é
feita por Concurso Público aberto a sociedades comerciais
ou cooperativas licenciadas pela Direcção-Geral de Transportes
Terrestres e a empresários em nome individual no caso de
pretenderem explorar uma única licença.
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2 - Para além do disposto no número anterior, também
podem concorrer os trabalhadores por conta de outrem,
bem como os membros de cooperativas licenciadas pela
Direcção-Geral de Transportes Terrestres, que preencham
as condições de acesso e exercício da profissão definidas
no Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto.
3 - No caso de a licença ser atribuída a uma das pessoas
referidas no número anterior, esta dispõe de um prazo de
180 dias para efeitos de licenciamento para o exercício da
actividade, sob pena de caducidade da licença nos termos
do disposto no n.º 4 do artigo 20.º.
4 - O Concurso Público é aberto por deliberação da Câmara
Municipal, de onde constará também a aprovação do
Programa de Concurso.

Artigo 12.º
Abertura de concursos
1 - O Concurso Público será aberto para a área do Município
da Lisboa, tendo em vista a atribuição da totalidade das
licenças do respectivo contingente, ou de apenas parte delas,
conforme as exigências do mercado local de transportes.
2 - Quando se verifique o aumento do contingente ou a
libertação de alguma licença, poderá ser aberto concurso
para atribuição das licenças correspondentes.

Artigo 13.º
Publicitação do concurso

d) A data limite para a apresentação das candidaturas;
e) Os requisitos de admissão ao concurso;
f) A forma que deve revestir a apresentação das
candidaturas, nomeadamente modelos de requerimentos
e declarações;
g) Os documentos que obrigatoriamente acompanham as
candidaturas;
h) Os critérios que presidirão à ordenação dos candidatos
e consequente atribuição de licenças.
2 - Da identificação do concurso constará expressamente o
número de licenças a atribuir, a área para que é aberto,
bem como o regime de estacionamento.
3 - O Programa de Concurso poderá estabelecer a divisão,
em dotações, do número total de licenças a atribuir no
concurso respectivo, afectando-as às seguintes categorias
de concorrentes: sociedades comerciais titulares de alvará
emitido pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres;
cooperativas titulares de alvará emitido pela Direcção-Geral
de Transportes Terrestres; empresários em nome individual
no caso de pretenderem explorar uma única licença;
trabalhadores por conta de outrem e membros de
cooperativas licenciadas pela Direcção-Geral de Transportes
Terrestres que preencham as condições de acesso e
exercício da profissão definidas no Decreto-Lei n.º 251/98,
de 11 de Agosto.
4 - Na situação referida no número anterior, quando alguma
das categorias de concorrentes não esgotar o número de
licenças que lhe couber, as vagas subsistentes serão
atribuídas às restantes categorias, dentro do respectivo
critério de prioridades.

Artigo 15.º

1 - O concurso público inicia-se com a publicação de um
anúncio na III Série do «Diário da República».
2 - O concurso será publicitado, em simultâneo com aquela
publicação, num jornal de circulação nacional ou num de
circulação local ou regional, bem como por edital a publicar
no Boletim Municipal e a afixar nos locais de estilo.
3 - A abertura do concurso deverá ser também comunicada
às organizações socioprofissionais do sector.
4 - O período para apresentação de candidaturas será, no mínimo,
de 15 dias contados da publicação no «Diário da República».

Requisitos de admissão a concurso
1 - Só podem apresentar-se a concurso as sociedades
comerciais, cooperativas ou empresários em nome individual
no caso de pretenderem explorar uma única licença,
titulares de alvará emitido pela Direcção-Geral de
Transportes Terrestres, os trabalhadores por conta de outrem,
bem como os membros de cooperativas licenciadas pela
Direcção-Geral de Transportes Terrestres, que preencham
as condições de acesso e exercício da profissão definidas
no Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto.

5 - No período referido no número anterior, o Programa de
Concurso estará exposto para consulta do público nas
instalações da Câmara Municipal.

2 - Deverão os candidatos fazer prova de se encontrarem
em situação regularizada relativamente a dívidas por
impostos ao Estado Português e por contribuições para a
Segurança Social.

Artigo 14.º

3 - Para efeito do número anterior, considera-se que têm
a situação regularizada os contribuintes que preencham os
seguintes requisitos:

Programa de concurso
1 - O Programa de Concurso define os termos em que este
decorre e especificará, nomeadamente, o seguinte:
a) Identificação do concurso;
b) Identificação da entidade que preside ao concurso;
c) O endereço do Município e do local de recepção das
candidaturas, com menção do horário de funcionamento;
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a) Não sejam devedores perante a Fazenda Nacional de quaisquer
impostos ou prestações tributárias e respectivos juros;
b) Estejam a proceder ao pagamento da dívida em
prestações nas condições e termos autorizados;
c) Tenham reclamado, recorrido ou impugnado judicialmente
aquelas dívidas, salvo se, pelo facto de não ter sido
prestada garantia nos termos do Código de Processo
Tributário, não tiver sido suspensa a respectiva execução.
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Artigo 16.º

Artigo 19.º

Apresentação da candidatura

Critérios de atribuição de licenças

1 - As candidaturas e os documentos que as acompanham
podem ser entregues directamente ou enviadas por correio
registado, devendo a respectiva recepção ocorrer dentro do
prazo e no local fixado para a sua entrega.

1 - Na classificação dos concorrentes e na atribuição de
licenças serão tidos em consideração os seguintes critérios
de preferência, por ordem decrescente:

2 - A recepção das candidaturas deve ser registada, anotando-se a data e hora em que as mesmas são recebidas, o número
de ordem de apresentação e, no caso de entregas directas,
a identidade e morada das pessoas que as entregam, sendo
passado ao apresentante o recibo respectivo.
3 - As candidaturas que não sejam apresentadas até ao dia
limite do prazo fixado, por forma a nesse dia darem entrada
nos serviços municipais, serão consideradas excluídas.
4 - A não apresentação de quaisquer documentos a entregar
no acto de candidatura, que devam ser obtidos de qualquer
entidade pública, pode não originar a imediata exclusão do
concurso, desde que seja apresentado recibo passado pela
entidade em como os mesmos documentos foram requeridos
em tempo útil.
5 - No caso previsto no número anterior, será a candidatura
admitida condicionalmente, devendo aqueles documentos
ser apresentados nos dois dias úteis seguintes ao do limite
do prazo para apresentação das candidaturas, findos os
quais aquela será excluída.

Artigo 17.º
Da candidatura
A candidatura é feita mediante requerimento dirigido ao
Presidente da Câmara, de acordo com modelo a aprovar
pela Câmara Municipal e deverá ser acompanhada dos
seguintes documentos:
a) Documento comprovativo de que é titular do alvará emitido
pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres ou, no caso
dos concorrentes a que se refere o n.º 2 do artigo 11.º,
documentos comprovativos de se preencherem os
requisitos de acesso à actividade, ou seja, certificado de
registo criminal, certificado de capacidade profissional para
o transporte em táxi e garantia bancária no valor mínimo
exigido para a constituição de uma sociedade;
b) Documento comprovativo de se encontrar regularizada
a sua situação relativamente às contribuições para a
Segurança Social;
c) Documento comprovativo de que se encontra em situação
regularizada relativamente a impostos ao Estado;
d) Documento comprovativo da residência, no caso de
concorrentes a que se refere o n.º 2 do artigo 11.º.

Artigo 18.º
Análise das candidaturas
Findo o prazo a que se refere o n.º 1 do artigo 16.º,
o serviço por onde corre o processo de concurso apresentará
à Câmara Municipal, no prazo de 10 dias, um relatório
fundamentado com a classificação ordenada dos candidatos
para efeito de atribuição da licença, de acordo com o critério
de classificação fixado.
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a) Localização da sede social no Concelho ou, no caso dos
concorrentes a que se refere o n.º 2 do artigo 11.º,
residência no Concelho;
b) Número de anos sem ter sido contemplado em concurso;
c) Número de anos de actividade no sector;
d) Antiguidade da sede ou residência no Concelho.
2 - A cada candidato será concedida apenas uma licença
em cada concurso.
3 - Compete ao júri do concurso o estabelecimento de outros
critérios de preferência, sempre que subsistir a igualdade
de classificação após a aplicação dos critérios definidos no
número 1.

Artigo 20.º
Atribuição da licença
1 - A Câmara Municipal, tendo presente o relatório
apresentado, dará cumprimento aos artigos 100.º e
seguintes do Código de Procedimento Administrativo, dando
aos candidatos o prazo de 15 dias para se pronunciarem
sobre o mesmo.
2 - Recebidas as reclamações dos candidatos, serão as
mesmas analisadas pelo serviço que elaborou o relatório
de classificação inicial, que apresentará à Câmara
Municipal um relatório final, devidamente fundamentado,
para decisão definitiva sobre a atribuição de licença.
3 - Da deliberação que decida a atribuição das licenças deve
constar obrigatoriamente:
a) Identificação do titular da licença;
b) O Município em cujo contingente se inclui a licença
atribuída;
c) O regime de estacionamento e o local de estacionamento,
se for caso disso;
d) O número dentro do contingente;
e) O prazo para o futuro titular da licença proceder ao
licenciamento do veículo, nos termos dos artigos 6.º e 21.º
deste Regulamento;
f) No caso dos concorrentes a que se refere o n.º 2 do artigo 11.º,
o prazo para obterem o licenciamento para o exercício
da actividade.
4 - Quando os concorrentes a que se refere a alínea f) do
número anterior não obtiverem o licenciamento para o
exercício da actividade no prazo de 180 dias a contar da
atribuição da licença de táxi, caduca o direito à licença.
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Artigo 21.º

3 - Em caso de morte do titular da licença dentro do referido prazo,
o prazo de caducidade será contado a partir da data do óbito.

Emissão da licença
1 - Dentro do prazo referido na alínea e) do artigo anterior,
o futuro titular da licença apresentará o veículo para
verificação das condições constantes da Portaria n.º 277-A/99,
de 15 de Abril.
2 - Após a vistoria ao veículo nos termos do número anterior,
e nada havendo a assinalar, a licença é emitida pelo
Presidente da Câmara Municipal, a pedido do interessado,
devendo o requerimento ser feito em impresso próprio
fornecido pela Câmara Municipal e ser acompanhado dos
seguintes documentos, os quais serão devolvidos ao
requerente após conferência:
a) Alvará de acesso à actividade emitido pela Direcção-Geral
de Transportes Terrestres;
b) Certidão emitida pela Conservatória do Registo Comercial;
c) Livrete do veículo e título de registo de propriedade;
d) Declaração do anterior titular da licença, com assinatura
reconhecida presencialmente, nos casos em que ocorra
a transmissão da licença prevista no artigo 25.º do
presente Regulamento;
e) Licença emitida pela Direcção-Geral de Transportes
Terrestres, no caso de substituição das licenças previstas
no artigo 24.º deste Regulamento.
3 - Pela emissão da licença é devida uma taxa no montante
estabelecido no Regulamento de Taxas e Licenças.
4 - Por cada averbamento que não seja da responsabilidade
do Município, é devida a taxa prevista no Regulamento de
Taxas e Licenças.
5 - A Câmara Municipal devolverá ao requerente um
duplicado do requerimento devidamente autenticado, o qual
substitui a licença por um período máximo de trinta dias.
6 - A licença obedece ao modelo e condicionalismo previsto
no Despacho n.º 8894/99 da Direcção-Geral de Transportes
Terrestres, publicado na II Série do «Diário da República»,
n.º 104, de 5/5/99.

Artigo 22.º

4 - No caso previsto na alínea c) do n.º 1, deverá proceder-se
a novo licenciamento do veículo, observando para o efeito
a tramitação prevista no artigo 21.º do presente
Regulamento, com as necessárias adaptações.

Artigo 23.º
Prova de emissão e renovação do alvará
1 - Os titulares de licenças emitidas pela Câmara Municipal
devem fazer prova da renovação do alvará no prazo máximo
de 20 dias.
2 - Ultrapassado o prazo referido no número anterior sem que
seja apresentada prova da renovação do alvará, a Câmara
Municipal notificará o respectivo titular para que, no prazo
de 10 dias, apresente o respectivo comprovativo, sob pena
de apreensão da licença.

Artigo 24.º
Substituição das licenças
1 - As licenças a que se refere o n.º 2 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, serão substituídas pelas
licenças previstas no presente Regulamento, até 31 de Dezembro
de 2002, a requerimento dos interessados e desde que estes
tenham obtido o alvará para o exercício da actividade de
transportador em táxi.
2 - Nas situações previstas no número anterior e em caso
de morte do titular da licença, a actividade pode continuar
a ser exercida pelo cabeça-de-casal, provisoriamente,
mediante substituição da licença.
3 - O processo de licenciamento obedece ao estabelecido nos
artigos 6.º e 21.º do presente Regulamento, com as
necessárias adaptações.

Caducidade da licença

Artigo 25.º

1 - A licença do táxi caduca nos seguintes casos:
a) Quando não for iniciada a exploração no prazo fixado
pela Câmara Municipal ou, na falta deste, nos 90 dias
posteriores à emissão da licença;
b) Quando o alvará emitido pela Direcção-Geral de
Transportes Terrestres não for renovado;
c) Quando houver substituição do veículo;
d) Quando houver abandono do exercício da actividade, nos
termos do artigo 29.º.
2 - As licenças para a exploração da indústria de transportes
de aluguer em veículos ligeiros de passageiros, emitidas ao
abrigo do Regulamento de Transportes em Automóveis,
caducam em 31 de Dezembro de 2002.
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Transmissão das licenças
1 - Durante o período de três anos a que se refere o artigo 39.º
do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, os titulares
de licenças para exploração da indústria de transportes de
aluguer em veículos ligeiros de passageiros podem proceder
à sua transmissão, exclusivamente para sociedades
comerciais ou cooperativas com alvará para o exercício da
actividade de transportador em táxi.
2 - No prazo de 15 dias após a transmissão da licença, tem
o interessado de proceder à substituição da mesma, nos
termos deste Regulamento.
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Artigo 26.º

Artigo 30.º

Publicidade e divulgação da concessão da licença

Transporte de bagagens e animais

1 - A Câmara Municipal dará imediata publicidade à
concessão da licença através de:
a) Publicação de aviso no Boletim Municipal e de edital a
afixar nos locais de estilo;
b) Publicação de aviso num dos jornais mais lidos na área
do Município.
2 - A Câmara Municipal comunicará a concessão da licença
e o teor desta às seguintes entidades:
a) Comandantes das forças policiais existentes no Concelho;
b) Direcção-Geral de Transportes Terrestres;
c) Direcção-Geral de Viação;
d) Organizações Socioprofissionais do Sector;
e) Juntas de Freguesia do Concelho.

Artigo 27.º

1 - O transporte de bagagens só pode ser recusado nos casos
em que as suas características prejudiquem a conservação
do veículo.
2 - É obrigatório o transporte de cães-guia de passageiros
invisuais e de cadeiras de rodas ou outros meios de marcha
de pessoas com mobilidade reduzida, bem como de
carrinhos e acessórios para o transporte de crianças.
3 - Não pode ser recusado o transporte de animais de companhia,
desde que devidamente acompanhados e acondicionados,
salvo motivo atendível, designadamente a perigosidade, o estado
de saúde ou de higiene.
4 - O transporte de bagagens e animais poderá dar lugar
ao pagamento de suplementos, nos termos da Convenção
sobre Tarifas celebrada anualmente com a Direcção-Geral
do Comércio e Concorrência.

Obrigações fiscais
No âmbito do dever de cooperação com a administração
fiscal que impende sobre as Autarquias Locais, a Câmara
Municipal comunicará à Direcção de Finanças respectiva
a emissão de licenças para exploração da actividade de
transporte em táxi.

Artigo 31.º
Regime de preços
Os transportes em táxi estão sujeitos ao regime de preços
fixado em legislação especial.

CAPÍTULO V
Artigo 32.º

CONDIÇÕES DE EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO

Taxímetros

Artigo 28.º
Prestação obrigatória de serviços
1 - Os táxis devem estar à disposição do público de acordo
com o regime de estacionamento que lhes for fixado, não
podendo ser recusados os serviços solicitados, salvo o
disposto no número seguinte.
2 - Podem ser recusados os seguintes serviços:
a) Os que impliquem a circulação em vias manifestamente
intransitáveis pelo difícil acesso ou em locais que
ofereçam notório perigo para a segurança do veículo, dos
passageiros ou do motorista;
b) Os que sejam solicitados por pessoas com comportamento
suspeito de perigosidade.

2 - Os taxímetros devem estar colocados na metade superior
do tablier ou em cima deste, em local bem visível pelos
passageiros, não podendo ser aferidos os que não cumpram
esta condição.

Artigo 33.º
Motoristas de táxi

Artigo 29.º
Abandono do exercício da actividade
Salvo caso fortuito ou de força maior, bem como de exercício
de cargos sociais ou políticos, considera-se que há abandono
do exercício da actividade sempre que os táxis não estejam
à disposição do público durante 30 dias consecutivos ou 60 dias
interpolados dentro do período de um ano.
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1 - Os táxis devem estar equipados com taxímetros
homologados e aferidos por entidade reconhecida para
efeitos de controlo metrológico dos aparelhos de medição
do tempo e de distância, nos termos da legislação em vigor
e do Regulamento Municipal do Controlo Metrológico de
Instrumentos de Medição e outros.

2

1 - No exercício da sua actividade, os táxis apenas poderão
ser conduzidos por motoristas titulares de certificado de
aptidão profissional.
2 - O certificado de aptidão profissional para o exercício da
profissão de motorista de táxi deve ser colocado no lado
direito do tablier, de forma visível para os passageiros.
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Artigo 34.º

Artigo 38.º

Deveres do motorista de táxi

Falta de apresentação de documentos

1 - Os deveres do motorista de táxi são os estabelecidos
no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 263/98, de 19 de Agosto.
2 - A violação dos deveres do motorista de táxi constitui
contra-ordenação punível com coima, podendo ainda ser
determinada a aplicação de sanções acessórias, nos termos
do estabelecido nos artigos 11.º e 12.º do Decreto-Lei
n.º 263/98, de 19 de Agosto.

A não apresentação da licença do táxi, do alvará ou da
sua cópia certificada no acto de fiscalização constitui
contra-ordenação e é punível com a coima prevista para
a alínea c) do n.º 1 do artigo anterior, salvo se o documento
em falta for apresentado no prazo de 8 dias à autoridade
indicada pelo agente de fiscalização, caso em que a coima
será de 49,88 euros a 249,40 euros.

CAPÍTULO VI

CAPÍTULO VII

FISCALIZAÇÃO E REGIME SANCIONATÓRIO

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 35.º

Artigo 39.º

Entidades fiscalizadoras

Regime supletivo

São competentes para a fiscalização das normas constantes
do presente Regulamento a Direcção-Geral de Transportes
Terrestres, a Câmara Municipal, a GNR e a PSP.

Artigo 36.º

Aos procedimentos do concurso para atribuição das licenças
são aplicáveis, subsidiariamente, com as necessárias
adaptações, as normas dos concursos para aquisição de
bens e serviços.

Contra-ordenações

Artigo 40.º

1 - O processo de contra-ordenação inicia-se oficiosamente
mediante denúncia das autoridades fiscalizadoras ou particular.

Norma revogatória
São revogadas todas as disposições regulamentares
aplicáveis ao transporte em táxi que contrariem o
estabelecido no presente Regulamento.

2 - A tentativa e a negligência serão puníveis.

Artigo 37.º
Competência para a aplicação das coimas

Artigo 41.º

1 - Sem prejuízo das competências atribuídas a outras
entidades fiscalizadoras nos artigos 27.º, 28.º, 29.º, n.º 1 do
artigo 30.º e artigo 31.º, bem como das sanções acessórias
previstas no artigo 33.º, todos do Decreto-Lei n.º 251/98,
de 11 de Agosto, constitui contra-ordenação a violação das
seguintes normas do presente regulamento, puníveis com
coima de 149,64 euros a 448,92 euros:

Comunicações

a) O incumprimento de qualquer dos regimes de estacionamento
previstos no artigo 8.º;
b) A inobservância das normas de identificação e características
dos táxis referidas no artigo 5.º;
c) A inexistência dos documentos a que se refere o n.º 3
do artigo 6.º;
d) O abandono da exploração do táxi nos termos do artigo 29.º;
e) O incumprimento do disposto no artigo 7.º.
2 - O processamento das contra-ordenações previstas nas
alíneas do número anterior compete à Câmara Municipal
e a aplicação das coimas é da competência do Presidente
da Câmara Municipal.
3 - A Câmara Municipal comunica à Direcção-Geral de Transportes
Terrestres as infracções cometidas e respectivas sanções.
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A aprovação do Regulamento e das suas eventuais
alterações subsequentes será comunicada à Direcção-Geral
de Transportes Terrestres.

Artigo 42.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor trinta dias após
a sua publicação.
- Deliberação n.º 46/AM/2002 (Proposta n.º 610/CM/2002):
Considerando que, é necessário proceder ao fornecimento
de serviços de «Manutenção e limpeza de áreas dispersas
do Parque Florestal de Monsanto»;
Considerando que o prazo de execução do fornecimento de
serviços é de doze meses, podendo ser prorrogado por mais
três períodos iguais nas mesmas condições, até um limite
de quatro anos;
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Considerando que o valor total máximo possível dos
trabalhos a desenvolver, no âmbito do presente fornecimento
de serviços, se estima, com exclusão do IVA, em 160 000 euros
(cento e sessenta mil euros), correspondente ao valor anual
de 40 000 euros (quarenta mil euros), acrescido das
possíveis prorrogações do respectivo prazo de execução;
Considerando que os trabalhos a desenvolver constam do
Plano Anual de Actividades, através da acção «Parque
Florestal de Monsanto», Código 05/03/A102/01, com verba
inscrita na Rubrica Orçamental 06.02/02.03.11;
Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Lisboa
delibere:
1.º - Autorizar o lançamento de Concurso Público para o
fornecimento de serviços de «Manutenção e limpeza de
áreas dispersas do Parque Florestal de Monsanto»;
2.º - Nomear, para o Concurso Público para o fornecimento
de serviços de «Manutenção e limpeza de áreas dispersas
do Parque Florestal de Monsanto» (Processo 69/CP/02),
o Júri do Concurso, tendo o mesmo a seguinte
constituição:
- Presidente: Gisela Rocha Martins;
- 1.º Vogal efectivo: Rui Simão;
- Secretário: Jorge Vieira;
- O Presidente será substituído nas suas faltas ou
impedimentos por Célia Cardoso Franco ou Armando
Pereira da Silva;
- 1.º Vogal suplente: Luís Domingues;
- Substituto do secretário:
- Teresa Maria Simões Castanheira;
- António Manuel Martins Oliveira;
- Marta Isabel Esteves Ferreira;
- Ana Paula de Jesus Fernandes;
- Luís Santos;
- Maria da Conceição Neves Marques;
- Maria de Fátima Agostinho Rodrigues Guedes da Silva.
3.º - Autorizar, nos termos do disposto do n.º 3 do artigo 108.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, que a competência
para a realização da audiência prévia dos concorrentes,
seja delegada no Júri do Concurso;
4.º - Submeter à Assembleia Municipal a repartição de
encargos nos termos e os efeitos do n.º 6 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 197/97, de 8 de Junho.
[Aprovada por maioria, com votos a favor (PPD/PSD, PCP,
PS, CDS/PP e PPM) e votos contra (Bloco de Esquerda).]
- Deliberação n.º 47/AM/2002 (Proposta n.º 649/CM/2002):
Considerando que através do processo 2348/OB/2000, foi
aprovada em 2001/12/27 a ampliação de um edifício sito
na Estrada de Benfica, 503, torre B;
Considerando que para viabilizar a referida construção se
torna necessário que a Câmara Municipal de Lisboa
desafecte do leito de via pública para o domínio privado
e venda uma parcela de terreno com a área de 218 m2
destinada a complemento de lote;
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Tenho a honra de propor que a Câmara delibere, ao abrigo
do disposto na alínea a) do n.º 6 e da alínea f) do n.º 1
do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, aprovar
e submeter à Assembleia Municipal para que este órgão,
ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 e da alínea i)
do n.º 2 do artigo 53.º do mesmo diploma legal, autorize:
I - A desafectação do domínio público para o domínio privado
da Câmara da parcela de terreno orlada a cor azul na
cópia da Planta n.º 02/095/05 do Departamento de Gestão
Imobiliária, com a área de 218 m2; e
II - A venda à Cinobin - Companhia Imobiliária e de Investimentos,
S. A., ou a quem no acto da escritura prove ser legítimo
proprietário do lote a complementar, da supra-referida parcela
orlada a cor azul na cópia da Planta n.º 02/095/05 do
Departamento de Gestão Imobiliária, com a área de 218 m2,
pelo valor de 46 597,50 euros (quarenta e seis mil quinhentos
e noventa e sete euros e cinquenta cêntimos).
Confrontações: Norte - CML e Centro Comercial Fonte Nova;
Nascente - Centro Comercial Fonte Nova; Sul - CML e
Centro Comercial Fonte Nova; e Poente - CML.

Condições de Acordo
1 - Qualquer alteração de utilização ou aumento de área
na parcela de terreno a vender pela CML ficará sujeita ao
ajustamento do valor de venda, a calcular segundo o critério
em vigor na altura.
2 - Na parcela de terreno orlada a cor cinzenta na cópia
da Planta n.º 02/094/05 do Departamento de Gestão
Imobiliária será garantido o direito de passagem pública de
peões e veículos na superfície.
3 - O custo da reposição das infra-estruturas existentes será
suportado pelo adquirente da referida parcela de terreno.
(Processo privativo n.º 52/DGI/02.)
(Aprovada por unanimidade.)
- Deliberação n.º 48/AM/2002 (Proposta n.º 650/CM/2002):
Considerando que está em curso o programa de recuperação
e reconversão urbanística do Bairro Alto, no seguimento
da publicação do Decreto Regulamentar que o define como
área crítica de intervenção;
Considerando a existência de um prédio particular, integrado
no referido Bairro, ex-sede do jornal «Record», cuja utilização
não se compadece com o plano aprovado para o local;
Considerando que, para dar seguimento aos objectivos do
referido programa e ir ao encontro das medidas em vigor
relativas à circulação e estacionamento no Bairro Alto,
mostra-se conveniente a aquisição desse imóvel por parte
da Câmara;
Considerando estar paralelamente em curso o projecto de
requalificação da Zona de Chelas, e que, no contexto da política
urbanística da Câmara, importa criar um novo pólo de desenvolvimento e centralidade de Lisboa;
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Considerando a existência de um lote de terreno municipal
no cruzamento do prolongamento da Avenida dos Estados Unidos
da América com a Avenida Central de Chelas que possibilita,
face à sua volumetria, instalar futuramente a sede do
referido jornal, permitindo quebrar o isolamento actual da
zona, tornando-a mais atractiva, funcional e ecléctica;
Tenho a honra de propor que a Câmara delibere, ao abrigo
do disposto na alínea f) do n.º 1 e na alínea a) do n.º 6
do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, aprovar
e submeter à Assembleia Municipal para que este órgão,
ao abrigo da alínea i) do n.º 2 do artigo 53.º do mesmo
diploma, autorize a seguinte permuta:
- Permutar com Malva - Gestão Imobiliária, S. A., ou com quem
no acto da escritura prove ser legítimo proprietário do prédio
urbano sito na Rua da Atalaia, 101 a 109, tornejando para
a Travessa dos Inglesinhos, 1/3/3-A e para a Rua da Rosa, 110,
com a área total de 428,40 m2, representado a orla de cor
amarela na cópia da Planta n.º 02/141/02 do Departamento
de Gestão Imobiliária, pelo lote de terreno municipal sito na
Alameda Sul 2, identificado pelo Lote 2002/035 do Loteamento
Municipal 2002/06 sito na Zona Central de Chelas - Encosta
Poente de Chelas área Sul, com a área de 1970 m2, representado
a orla de cor vermelha na cópia da Planta n.º 02/142/02 do
mesmo Departamento, mediante o pagamento à Câmara, no
acto da escritura, da importância de 93 454,87 euros (noventa
e três mil quatrocentos e cinquenta e quatro euros e oitenta
e sete cêntimos), relativa ao acerto da valorização dos prédios.

- Área de
- Área de
- Número
- Destino:

implantação: 643 m2;
construção acima do solo: 4500 m2;
de pisos máximo acima do solo: 8 + 1 vazado;
terciário/estacionamento.

3 - O projecto para a construção do edifício no lote a
transmitir pela Câmara deverá ser apresentado no prazo
máximo de seis meses, devendo a respectiva edificação ser
concluída no prazo que for assinalado na respectiva licença.
4 - Qualquer aumento de área de construção ou melhor
aproveitamento do lote que a Câmara venha a autorizar
na parcela, ficará sujeita a um ajustamento do valor da
transmissão, a calcular segundo o critério que estiver em
vigor na época.
(Processo privativo n.º 65/DGI/2002.)

Justificação do Preço Proposto
O valor acordado para a valorização do prédio a transmitir
à Câmara foi estimado com recurso ao Método do Rendimento,
através da capitalização do rendimento líquido potencial a
uma taxa de capitalização de 10 %. O rendimento potencial
foi calculado através do indicador de renda mensal
conhecido na zona para prédios com as mesmas características, de 9,98 euros/m2p. mês (ou 2 000$00/m2p. mês).
Assim tem-se:
- Área de implantação: 407,5 m2;
- Número de pisos: 4 p.;
- Área bruta edificada: 1496 m2;
- Valor do imóvel: 1 511 357,63 euros (303 000 000$00 ~= 1496 m2
x 2000$00/m2 mês x 0,85 x 12/0,10).

Valores e confrontações parcelares:
Prédio urbano a transmitir à Câmara:
- Local: Rua da Atalaia, 101 a 109, tornejando para a
Travessa dos Inglesinhos, 1/3/3-A e para a Rua da Rosa, 110;
- Valor: 1 511 357,63 euros;
- Confrontações: Norte - Travessa dos Inglesinhos; Sul - Prédios
n. os 104 a 108 da Rua da Rosa e prédio n.º 97/99 da
Rua da Atalaia; Nascente - Rua da Atalaia; e Poente - Rua da Rosa;
- O encargo municipal respectivo será cabimentado
na Orgânica 02.02, Económica 07.02.02.07, Código do
Plano 03/05/A101/04 Y - Diversos, de acordo com a
Alteração Orçamental aprovada nesta mesma reunião de Câmara.
Lote de terreno a transmitir pela Câmara:
- Local: Alameda Sul 2, Lote 2002/035 da Zona Central de Chelas
- Encosta Poente de Chelas Área Sul;
- Valor: 1 604 812,50 euros (ou 321 736 019$00);
- Confrontações: Norte - Prolongamento da Avenida dos
Estados Unidos da América; Sul - Lote 2002/037; Nascente
- Lote 2002/036; e Poente - Alameda Sul 2.

Condições de Acordo
1 - O prédio particular é transmitido à Câmara no estado
em que se encontra, designadamente vago e devoluto.
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2 - O lote de terreno a transmitir pela Câmara, no estado
em que se encontra, apresenta as seguintes características:

2

O valor do lote de terreno a transmitir pela Câmara é o
constante no Loteamento Municipal 2002/06, estimado através
dos critérios constantes na Deliberação n.º 133/AM/95,
de 28 de Novembro.
(Aprovada por unanimidade.)
- Deliberação n.º 49/AM/2002 (Deliberação n.º 652/AM/2002):
Considerando que:
- No âmbito das suas atribuições, a Assembleia Municipal
deliberou em 30 de Julho de 1991, sob Proposta de Câmara
com o n.º 340/91, autorizar a adesão do Município de Lisboa
à Associação para o Pólo Tecnológico de Lisboa - LISPOLIS,
tendo aprovado nessa mesma deliberação os respectivos
Estatutos, os quais se juntam por cópia, que passa a fazer
parte integrante da presente Proposta;
- Os Estatutos da LISPOLIS foram objecto de total alteração,
por escritura pública celebrada em 5 de Maio de 1993,
publicada na III Série do «Diário da República», de 6 de Julho
de 1993, e por escritura pública celebrada de 15 de Novembro
de 2000, publicada no «Diário da República», III Série,
de 16 de Janeiro de 2001, das quais se juntam cópias
que passam a fazer parte integrante da presente Proposta;
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- A aprovação, por deliberação da Assembleia Municipal, dos
Estatutos da LISPOLIS, consubstanciou a prática de um acto
administrativo, e que a sua alteração implica necessariamente
a adopção de um novo acto administrativo que altere o anterior;
- Nos termos do artigo 142.º do Código de Procedimento
Administrativo, aplicável por força do artigo 147.º do mesmo
diploma, o órgão competente para alterar o acto administrativo
é o respectivo autor do acto, ou seja, no caso, a Assembleia
Municipal;
- Devem ser observadas, assim, a forma e as formalidades
exigidas para a prática do acto anterior, nos termos dos
artigos 143.º e 144.º do Código de Procedimento Administrativo;
- Por deliberação da Assembleia Geral da LISPOLIS de
1 de Abril de 1993, conforme respectiva acta que se anexa
e que se dá aqui por integralmente reproduzida, foi aprovada
a constituição de suprimentos à Associação no montante
global de 120 000 000$00, a realizar pelos associados na
proporção das suas participações no património associativo;
- Por via dessa deliberação, ao Município de Lisboa competiu
contribuir com um valor de 8 500 000$00, ou sejam,
42 397,82 euros, para a constituição desses suprimentos;
- Até este momento, o Município de Lisboa não realizou
ainda a sua contribuição para os referidos suprimentos
à Associação;
- Foi aprovada, por deliberação da Assembleia Geral da
LISPOLIS, de 14 de Julho de 1995, de que se anexa a
respectiva acta e que aqui se dá por integralmente
reproduzida, a transformação em prestações suplementares
ao património associativo dos suprimentos já realizados até
àquela data, e que as contribuições ainda não realizadas
passariam a revestir a forma também de prestações
suplementares ao património associativo;
- Por deliberação da Assembleia Geral da LISPOLIS, de
14 de Julho de 2000, de que se anexa a respectiva acta
e que aqui se dá por integralmente reproduzida, foi aprovada
a integração das prestações suplementares no património
associativo daquela associação, e
- Considerando, por último, que até este momento, o Município
de Lisboa não realizou ainda a sua contribuição de
42 397,82 euros, agora a título de prestações suplementares
a integrar no património associativo;
Tenho a honra de propor que a Câmara delibere:
1 - Aprovar submeter à Assembleia Municipal, nos termos
da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para que aquela delibere,
ao abrigo da alínea m) do n.º 2 do artigo 53.º do mesmo
diploma, a aprovação das alterações dos Estatutos da LISPOLIS,
efectuadas pela escritura pública de 5 de Maio de 1993,
e pela escritura pública de 15 de Novembro de 2000, acima
referenciadas, com efeitos retroactivos às respectivas datas
de celebração;
2 - Aprovar submeter à aprovação da Assembleia Municipal
a realização, pelo Município de Lisboa, de prestações
suplementares ao património associativo da LISPOLIS Associação para o Pólo Tecnológico de Lisboa, no montante
de 42 397,82 euros (quarenta e dois mil trezentos e
noventa e sete euros e oitenta e dois cêntimos), nos termos
das deliberações da Assembleia Geral daquela Associação
tomadas em 3 de Abril de 1993 e 14 de Julho de 1995;
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3 - Aprovar submeter à aprovação da Assembleia
Municipal a integração das prestações suplementares,
realizadas pelo Município de Lisboa e mencionadas no
número anterior, no património associativo da LISPOLIS
- Associação para o Pólo Tecnológico de Lisboa, nos termos
da deliberação da Assembleia Geral daquela Associação,
tomada em 14 de Julho de 2000.
O encargo desta proposta tem cabimento no Orçamento em
vigor, na Classificação Orgânica 01.01, Classificação
Económica 09.03, Acção do Plano 09/02/A108, LISPOLIS.
[Aprovada por maioria, com votos a favor (PPD/PSD, PS, CDS/
/PP, PPM e Bloco de Esquerda) e abstenções (PCP e PEV).]
- Deliberação n.º 50/AM/2002 (Deliberação n.º 689/CM/2002):
Considerando que, é necessário proceder à manutenção e
conservação dos ajardinados na Zona 5 em Olivais Norte;
Considerando que para tanto foi realizado o Concurso
Público Internacional n.º 73/01, para o «Fornecimento de serviços
de manutenção e conservação dos ajardinados na Zona 5,
Olivais Norte», relativamente ao qual, segundo parecer da
Comissão criada para efeitos de apreciação das propostas,
se pronunciou aquela pela adjudicação dos trabalhos à empresa
Viveiros do Falcão - Empresa de Agricultura e Jardinagem, S. A.,
por ser o concorrente que apresentou a proposta de preço
economicamente mais vantajosa e que cumpre os critérios
de adjudicação explicitados no respectivo Caderno de Encargos;
Considerando que o prazo de execução da obra é de 12 meses,
a contar da data da adjudicação, prorrogável por mais três períodos
iguais nas mesmas condições, até ao limite de quatro anos;
Considerando o Parecer n.º 988/2001/DAPP/DPPC;
Considerando que, nos termos do disposto no artigo 116.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, as Minutas dos
Contratos estão sujeitas à aprovação da entidade
competente para autorizar a respectiva despesa;
Tenho a honra de propor que a Câmara delibere:
1.º - Autorizar que seja adjudicado à empresa Viveiros do
Falcão - Empresa de Agricultura e Jardinagem, S. A., o
«Fornecimento de serviços de manutenção e conservação
dos ajardinados na Zona 5, Olivais Norte», pelo valor anual
de 116 165,64 euros (cento e dezasseis mil cento e sessenta
e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos), ao qual
acresce o IVA à taxa de 19 % no montante de 22 071,47 euros,
totalizando 138 237,11 euros;
2.º - Autorizar o valor global, para o prazo de execução e
sucessivas renovações, de 464 662,56 euros (quatrocentos
e sessenta e quatro mil seiscentos e sessenta e dois euros
e cinquenta e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa de 19 %,
o que perfaz um encargo total de 552 948,44 euros
(quinhentos e cinquenta e dois mil novecentos e quarenta
e oito euros e quarenta e quatro cêntimos);
3.º - Autorizar que seja considerado o encargo assumido para
2003, o valor de 116 165,64 euros (cento e dezasseis mil cento
e sessenta e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos), ao
qual acresce o IVA à taxa de 19 % no montante de 22 071,47 euros,
totalizando 138 237,11 euros, com cabimento na Acção do
Plano 05/03/A102/01, Rubrica Orçamental 06.02.02.03.11;
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4.º - Autorizar que seja considerado o encargo assumido
para 2004, o valor de 116 165,64 euros (cento e dezasseis mil
cento e sessenta e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos),
ao qual acresce o IVA à taxa de 19 % no montante de
22 071,47 euros, totalizando 138 237,11 euros;
5.º - Autorizar que seja considerado o encargo assumido
para 2005, o valor de 116 165,64 euros (cento e dezasseis mil
cento e sessenta e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos),
ao qual acresce o IVA à taxa de 19 % no montante de
22 071,47 euros, totalizando 138 237,11 euros;
6.º - Autorizar que seja considerado o encargo assumido
para 2006, o valor de 116 165,64 euros (cento e dezasseis mil
cento e sessenta e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos),
ao qual acresce o IVA à taxa de 19 % no montante de
22 071,47 euros, totalizando 138 237,11 euros;
7.º - Aprovar a Minuta anexa referente ao Contrato a
celebrar com o adjudicatário, Viveiros do Falcão - Empresa
de Agricultura e Jardinagem, S. A., no âmbito do Concurso
Público Internacional para o «Fornecimento de serviços de
manutenção e conservação dos ajardinados na Zona 5,
Olivais Norte».
(Aprovada por unanimidade.)
Contrato de Fornecimento de Serviços
1.º Outorgante: Câmara Municipal de Lisboa, pessoa colectiva
número 500051070, com sede na Praça do Município, Lisboa,
representada pelo Ex.mo Senhor Pedro Augusto Cunha Pinto,
residente na Avenida Infante Santo, 366, r/c esquerdo, em Lisboa,
que outorga em representação desta, na qualidade de Vereador
da Câmara Municipal de Lisboa, de harmonia com a delegação
de poderes conferida pelo Despacho n.º 53/P/2002,
de 2002/01/17.
2.º Outorgante: Viveiros do Falcão - Empresa de Agricultura
e Jardinagem, S. A., com o número de pessoa colectiva 500345376,
com sede na Estrada de Oeiras, Porto Salvo, P - 2780 Oeiras,
representada pelo gerente com poderes para o acto.
Celebra-se o presente Contrato de Fornecimento de Serviços,
ao qual se obrigam nos termos do Programa de Concurso
e respectivo Caderno de Encargos e das cláusulas seguintes,
que reciprocamente aceitam e mutuamente se obrigam a cumprir.

Cláusula 1.ª
A Câmara Municipal de Lisboa, adjudica ao Segundo Outorgante,
como objecto do presente Contrato, na sequência de
Concurso Público Internacional, o «Fornecimento de serviços
de manutenção e conservação dos ajardinados na Zona 5
- Olivais Norte», conforme proposta apresentada por aquele, sendo
a data da adjudicação em . . ./. . ./2002, por deliberação da Câmara,
aprovada por . . .

Cláusula 2.ª

Por deliberação da Câmara Municipal de Lisboa, em reunião
de . . ./. . ./2002, foi aprovada, por . . ., adjudicar o valor
global, para o prazo de execução e sucessivas renovações,
no montante de 552 948,44 euros (quinhentos e cinquenta
e dois mil novecentos e quarenta e oito euros e quarenta
e quatro cêntimos), com IVA incluído à taxa de 19 %,
aprovando, igualmente, a repartição do valor da adjudicação
pelos seguintes encargos:
- O encargo de 116 165,64 euros (cento e dezasseis mil cento
e sessenta e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos),
ao qual acresce o IVA à taxa de 19 % no montante
de 22 071,47 euros, totalizando 138 237,11 euros, com
cabimento na Acção do Plano 05/03/A102/01, Rubrica
Orçamental 06.02.02.03.11, é assumido para o Orçamento
a vigorar em 2003;
- O encargo de 116 165,64 euros (cento e dezasseis mil cento
e sessenta e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos),
ao qual acresce o IVA à taxa de 19 % no montante
de 22 071,47 euros, totalizando 138 237,11 euros, é assumido
para o Orçamento a vigorar em 2004;
- O encargo de 116 165,64 euros (cento e dezasseis mil cento
e sessenta e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos),
ao qual acresce o IVA à taxa de 19 % no montante de
22 071,47 euros, totalizando 138 237,11 euros, é assumido
para o Orçamento a vigorar em 2005;
- O encargo de 116 165,64 euros (cento e dezasseis mil cento
e sessenta e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos),
ao qual acresce o IVA à taxa de 19 % no montante
de 22 071,47 euros, totalizando 138 237,11 euros, é assumido
para o Orçamento a vigorar em 2006;

Cláusula 4.ª
O prazo de garantia é inexistente, visto as relações contratuais
se extinguirem com a realização dos trabalhos especificados.

Cláusula 5.ª
O representante do Segundo Outorgante prestou, em . . ./
/. . ./2002, a garantia bancária de 5 %, assumida perante
o Primeiro Outorgante e depositada no Banco . . ., na quantia
de . . .,. . . euros (. . . euros), para pontual cumprimento das
obrigações emergentes do presente Contrato.

Cláusula 6.ª
O prazo de realização dos trabalhos é de 12 meses a contar
da data da adjudicação, prorrogável por mais três períodos
iguais, nas mesmas condições, até ao limite de 4 anos.

Cláusula 7.ª

O valor anual da adjudicação é de 116 165,64 euros (cento
e dezasseis mil cento e sessenta e cinco euros e sessenta
e quatro cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa de 19 %
no montante de 22 071,47 euros, totalizando 138 237,11 euros.
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O pagamento será realizado mensalmente, tendo por base
o valor global dividido pelo prazo de execução e mediante
a apresentação das respectivas facturas.
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Cláusula 8.ª
Todas as facturas devem ser emitidas em nome da Câmara
Municipal de Lisboa e ao cuidado da Direcção Municipal
de Finanças, Planeamento e Controlo de Gestão, mencionado,
ainda, o Serviço Contratante, Direcção Municipal Ambiente
e Espaços Verdes.

Cláusula 9.ª

a Assembleia Municipal de Lisboa aprove a seguinte nova
redacção para a alínea s) do n.º 1 do artigo 4.º (composição),
do citado Regulamento:
1-...
...
...
s) Dezassete cidadãos de reconhecida idoneidade, a designar
pela Assembleia Municipal.
(Aprovada por unanimidade.)

O Segundo Outorgante cumprirá, integralmente, as condições
técnicas do Caderno de Encargos e respectivo Programa de
Concurso. Tudo o que não se encontrar previsto, no presente
Contrato, e no respectivo Programa de Concurso e Caderno
de Encargos, nomeadamente, forma e demais cláusulas
sobre o regime de revisão de preços, será regulado,
supletivamente, pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

Cláusula 10.ª
Para as questões emergentes do presente Contrato é competente
o foro de Lisboa, com renúncia prévia a qualquer outro.
Seguidamente, pelo Segundo Outorgante, foi dito que aceita
o presente Contrato nas condições atrás exaradas,
declarando serem estas do seu perfeito conhecimento.
Assim o disseram e outorgaram.

CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA
MUNICIPAL
Deliberações
Reunião Extraordinária de Câmara realizada em 16 de
Dezembro de 2002
A Câmara Municipal de Lisboa, reunida no dia 16 de Dezembro
de 2002, deliberou aprovar a seguinte Proposta que lhe foi
presente e que tomou a forma de Deliberação, como se segue:
- Deliberação n.º 750/CM/2002 (Proposta n.º 750/2002) Subscrita pela Vereadora Teresa Maury:
13.ª Alteração Orçamental
Considerando a análise dos desvios da execução financeira
do Município de Lisboa no ano em curso;

- Deliberação n.º 51/AM/2002:
Proposta de Alteração do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança
Nos termos do disposto no artigo 6.º da Lei n.º 33/98,
de 18 de Julho, e do artigo 23.º do Regulamento do
Conselho Municipal de Segurança de Lisboa, propõe-se que

Proponho que a Câmara aprove, ao abrigo dos pontos 8.3.1 e 8.3.2
do POCAL, publicado no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de
Fevereiro, as alterações às Grandes Opções do Plano 2002-2005
e Orçamento de 2002, discriminadas nos quadros em anexo.
[Aprovada por maioria, com 9 votos a favor (8 PPD/PSD
e 1 CDS/PP) e 8 abstenções (4 PS e 4 PCP).]

13.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2002 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2002-2005
13.ª Alteração Orçamental de 2002

Síntese da Alteração
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