Regulamento do Património
(Versão em Vigor)
CAPÍTULO I
Classificação de Bens e sua Inventariação
Secção I
Classificação de Bens
Artigo 1.º
O conjunto de bens, direitos e obrigações, considerados como elementos
patrimoniais do domínio privado, constituem o Património da Câmara Municipal
de Lisboa.
As coisas imóveis ou havidas como tal, quando submetidas ao domínio da
mesma Câmara em razão da sua utilidade colectiva, constituem o domínio
público Municipal.
Artigo 2.º
Todos os elementos patrimoniais activos e passivos serão contabilizados em
sistema digráfico, devendo constar de inventário os bens de produção e de
utilização duradoura, incluindo máquinas, ferramentas, aparelhos e utensílios e
respectivas peças soltas.
Haverá também inventariação de todos os bens de consumo, enquanto
armazenados.
Artigo 3.º
Para efeito de inventário, os bens Municipais são classificados nas seguintes
rubricas:
A) Bens do Domínio Privado:
1 - Imóveis;
2 - Móveis;
3 - Semoventes;
4 - Títulos de Crédito;
5 - Foros, pensões, censos e outros.
B) Bens do Domínio Público:
1 - Vias e outros lugares públicos;

2 - Balneários e sentinas;
3 - Instalações de abastecimento e uso público de águas;
4 - Rede de esgotos;
5 - Instalações de iluminação das vias e de outros lugares públicos;
6 - Cemitérios, igrejas e capelas;
7 - Monumentos e obras de arte em lugares públicos;
8 - Outros bens Municipais no uso directo e imediato do público.
Artigo 4.º
Os bens imóveis do domínio privado a inventariar classificam-se:
1 - Propriedades urbanas;
2 - Propriedades rústicas;
3 - Propriedades mistas;
4 - Propriedades industriais.
Artigo 5.º
Os bens móveis do domínio privado a inventariar classificam-se em :
1 - Andaimes, bailéus, escadas e escadotes;
2 - Armações, balcões e divisórias desmontáveis;
3 - Barracas e guaritas desmontáveis;
4 - Fardamentos e outros artigos de vestuário;
5 - Livros e publicações, manuscritos e documentos históricos;
6 - Material de aquartelamento;
7 - Material de arborização, jardinagem e agrícola;
8 - Material de cemitérios;
9 - Material de combate a incêndios e outros sinistros;
10 - Material de construção;
11 - Material de culto, incluindo artigos religiosos;
12 - Material de desenho;
13 - Material didáctico;
14 - Material de educação física;
15 - Material eléctrico e de iluminação;
16 - Material específico de mercados;
17 - Material de festas, cortejos, ornamentações e semelhantes;
18 - Material fotográfico, de filmagem, de projecção e de rádio e televisão,
incluindo negativos e diapositivos fotográficos;

19 - Material industrial e de oficina;
20 - Material de laboratório;
21 - Material de limpeza, higiene e conforto;
22 - Material médico e sanitário;
23 - Material militar e de defesa;
24 - Material de música e outras artes;
25 - Material de pesar e medir,
26 - Material de recreio;
27 - Material de secretaria e contabilidade,
28 - Material de sinalização e trânsito;
29 - Material de comunicações,
30 - Material tipográfico, incluindo máquinas e gravuras;
31 - Material de topografia, cartas e plantas topográficas;
32 - Mobiliário, adornos, louças e semelhantes;
33 - Peças anatómicas e anatomopatológicas;
34 - Quadros e objectos de arte, incluindo outras espécies de museu;
35 – Relógios;
36 – Reservatórios;
37 – Roupas;
38 - Vagonetas e linhas férreas;
39 - Veículos não motorizados e respectivo material;
40 – Diversos.
§ 1.º- A inventariação dos fardamentos e de outros artigos de vestuário, de uso
individual e colectivo, obedece ao disposto no artigo 70.º deste Regulamento,
registando-se o seu movimento em contas especiais.
§ 2.º- Na classificação destes bens móveis atender-se-á ao seguinte:
1 - No material de combate a incêndios e outros sinistros não se incluem os
veículos motorizados.
2 - No material médico e sanitário incluem-se aparelhos e utensílios de clínica e
de cirurgia humana e veterinária.
3 - No material de secretaria e contabilidade incluem-se os utensílios de
escritório, as máquinas de escrever e de calcular e os ficheiros, mas excluemse o mobiliário, os livros e as publicações.

4 - Em «quadros e objectos de arte, incluindo outras espécies de museu»,
classificam-se as viaturas históricas, mas o mobiliário e os utensílios de serviço
incluem-se noutros grupos.
5 - Nos veículos não motorizados, classificam-se os arreios e outro material
acessório.
Artigo 6.º
São classificados como bens semoventes, a inventariar para fins de
contabilidade:
1 – Aves;
2 – Solípedes;
3 - Outros animais;
4 - Veículos motorizados e seus acessórios.
Artigo 7.º
Os títulos de crédito a inventariar classificam-se em:
1 – Acções;
2 – Obrigações;
3 - Outros títulos.
Secção II
Normas de Inventariação
Artigo 8.º
O inventário e a conservação e guarda dos bens do domínio público e do
domínio privado competem aos Serviços Municipais a que estejam afectos,
devendo

os

valores

inventariados

corresponder

aos

elementos

de

contabilização financeiro-patrimonial de cada Direcção ou Serviço.
§ único - no que respeita a bens móveis e imóveis não afectos a Serviços
Municipais, a títulos de crédito e a foros, censos e pensões, a Direcção dos
Serviços de Finanças fará directamente o inventário e a contabilização.
Artigo 9.º
A Direcção dos Serviços de Finanças terá livros necessários à contabilização
dos bens do Município e promoverá o apuramento da posição anual de todos
os valores, inventariados por espécies, direcções, Serviços Autónomos e
extramunicipais.

Artigo 10.º
O inventário e a contabilização das espécies existentes nos arquivos,
bibliotecas e museus, far-se-á pelo conjunto de cada recheio, e pelo seu
movimento anual, devendo nestes departamentos elaborar-se catálogos donde
constem as espécies e o local onde se encontram. O inventário dos
fardamentos e materiais adquiridos para os depósitos e armazéns destinados a
posterior fornecimento aos Serviços, será feito em separado, devendo ser
comunicado à Direcção dos Serviços de Finanças apenas os valores globais
existentes no final de cada exercício económico.
Artigo 11.º
As vias e outros lugares públicos serão devidamente individualizados em
planta, devendo elaborar-se na respectiva repartição memórias descritivas, das
quais constará:
a) História da designação de cada rua ou lugar público;
b) Descrição sumária do tipo de pavimentos e alterações havidas;
c) Planta da respectiva rede de esgotos;
d) Datas da afectação ao domínio público;
e) Outros elementos que se julgarem convenientes à identificação e ao
conhecimento histórico de cada arruamento ou lugar público.
Artigo 12.º
Os Serviços de Contabilidade atribuirão um número de identificação a cada
bem do domínio privado inventariado ou a cada grupo de bens exactamente
iguais, gravando-o a respectiva repartição ou serviço directamente no objecto
ou em chapa metálica que no mesmo for afixada, salvo quando materialmente
impossível. Haverá, além disso, um código numérico de classificação de bens e
responsáveis.
§ único - O número de identificação atribuído a um determinado bem não
voltará a dar-se a outro, mesmo que aquele tenha sido abatido ao inventário.
Artigo 13.º
O valor dos bens inventariados determina-se inicialmente pelo seu custo,
devendo ser alterado quando para isso haja justificação.
§ único - Na impossibilidade de se determinar o preço do custo, serão os bens
avaliados da seguinte forma:

a) Os imóveis, por uma comissão composta pelo Chefe da Repartição de
Património, pelo Chefe de Secção de Cadastro e Fiscalização de Propriedades
e por um engenheiro da D.S.U.O.;
b) Os bens imóveis e semoventes, por comissões compostas de três
funcionários a indicar, pelo Presidente da Câmara ou pelo Director dos
Serviços onde se encontrem esses bens.
Artigo 14.º
Os inventários serão feitos em triplicado e enviados aos Serviços de
Contabilidade, devendo estes, após conferência e rectificação, devolver um
exemplar ao responsável e remeter outro à Secção de Expediente e Contas de
Administração.
§ único - Além da identificação dos bens, indicar-se-ão nas relações dos
inventários os respectivos números de ordem, os nomes dos responsáveis pela
conservação e guarda desses bens ou o seu número em código, e ainda o
estado de conservação. Este classificar-se-á de «bom», «regular» ou «mau».
Artigo 15.º
Depois de elaborados os inventários, os Serviços irão acrescentando nos
exemplares em seu poder os bens adquiridos ou produzidos, anotando os
abates na coluna das observações, depois de homologados os respectivos
autos.
Artigo 16.º
Os aumentos ao inventário podem verificar-se:
a) Por aquisição onerosa;
b) Por aquisição gratuita;
c) Por construções e obras novas;
d) Por manufactura ou modificação dos bens nos próprios Serviços;
e) Por transferência de bens de um para outro serviço, com o consequente
abate no inventário do serviço donde provierem esses bens;
f) Por qualquer outra forma admitida em direito.
Artigo 17.º
Os aumentos ao inventário por aquisição onerosa serão feitos com base na
factura do fornecedor, devendo esta conter, além do número e data da
requisição, a identificação dos bens. Se na factura faltarem elementos de
inventário, as Secções de Contabilidade completarão esses elementos,

devendo também indicar, em código numérico, o serviço onde se encontra o
bem adquirido e que por ele é responsável, a respectiva classificação e o
número de ordem do inventário, para efeito da mecanização.
Artigo 18.º
Em todos os casos de construções e obras novas inventariáveis ou quando nos
Serviços se manufacturem bens móveis ou veículos ou se modifiquem esses
bens, deverá ser elaborada nota destinada aos Serviços de Contabilidade
anexos à Direcção, indicando o preço de custo ou o novo valor dos objectos
modificados. Igual documento se elaborará quando das demolições de imóveis
resultarem bens de utilização duradoura.
Artigo 19.º
Os aumentos por aquisição gratuita far-se-ão pelo modo referido no artigo
anterior, com emissão de uma nota e fixação do valor pelos Serviços que
tomarem conta desses bens.
Artigo 20.º
As baixas ao inventário, qualquer que seja o motivo, documenta-se por autos
de abate, se a outros não houver lugar.
§ único - No caso de venda, o movimento de abate ao inventário será feito em
face do duplicado do auto de venda, para o que serão enviados três
exemplares à Direcção ou Serviço que tinha o bem à sua guarda.
Artigo 21.º
Os cartões da mecanização dos inventários terão o seguinte destino:
a) Um para a Secção de Expediente e Contas de Administração;
b) Outro para o serviço de contabilidade onde o objecto estiver inventariado.
Artigo 22.º
A Repartição de Contabilidade promoverá que dos cartões mecanizados,
agrupados por Direcções, Serviços autónomos e extra Municipais, sejam
anualmente tiradas relações de todos os aumentos e abates, remetendo em
seguida um exemplar a cada um dos Serviços de Contabilidade, para
conferência.
Artigo 23.º
Até 15 de Março de cada ano os Serviços conferirão as relações de aumentos
e abates, a que se refere o artigo anterior, e após a conferência devolvê-las-ão
à Repartição de Contabilidade.

Artigo 24.º
Independentemente daquelas conferências anuais far-se-ão inventários gerais
de cinco em cinco anos, em relação a todos os anos terminados em 0 ou 5.
Exceptuam-se os inventários dos materiais de consumo armazenados, que
serão feitos anualmente com referência a 31 de Dezembro.
§ único - Para efeitos destes inventários o serviço mecanográfico elaborará
uma relação de bens por cada responsável, relação essa que remeterá à
Direcção de Serviços a que respeitar e que servirá de elemento para
conferência, nos locais, dos bens inventariados. Nessas relações anotar-se-ão
depois as diferenças encontradas, para ulterior resolução com os respectivos
Serviços de Contabilidade.
Artigo 25.º
Na medida em que a prática o permita, os Serviços deverão providenciar de
modo a conseguir a determinação das amortizações anuais dos bens
inventariados.
§ 1.º - Quando se trate de bens afectos a explorações industriais ou a
actividades destinadas a executar Serviços pagos por taxas, a amortização
desses bens é feita anualmente, de modo a permitir a determinação do custo
integral dos Serviços prestados.
§ 2.º - Do cartão a que se refere a alínea b) do artigo 21.º constará a data da
aquisição, o preço de custo ou de avaliação, a amortização anual e outros
elementos que forem considerados necessários.
Artigo 26.º
Para efeito de contabilidade, a amortização total ou parcial dos bens constitui
encargo do serviço que os utilizar.
Artigo 27.º
Em todos os casos de substituição definitiva de funcionário responsável pelos
bens afectos a um serviço, deverá elaborar-se auto de entrega com a
identificação dos bens, assinando-o o anterior e o novo responsável e o Chefe
da Repartição ou Serviço, e visando-o o respectivo Director.
Artigo 28.º
De todos os documentos que traduzam movimento ou alteração de inventário,
exceptuadas as aquisições onerosas, serão enviados pelos Serviços
responsáveis dois exemplares à respectiva contabilidade para efeito de

contabilização e para remessa de um deles à Secção de Expediente e Contas
de Administração, juntamente com as notas de lançamentos mensais.
§ único - Esses documentos elaborar-se-ão com cópias suficientes para que
fique sempre um exemplar em poder do responsável directo, outro no Serviço
de Contabilidade interveniente e outro apenso à nota de lançamento.
CAPÍTULO II
Bens imóveis
Secção I
Disposições comuns
Artigo 29.º
A aquisição e a alienação dos bens próprios imobiliários depende de
deliberação tomada em reunião da Câmara, nos termos do Código
Administrativo.
Artigo 30.º
Compete à Repartição de Urbanização:
a) Organizar os processos de expropriações de propriedades rústicas, urbanas
ou mistas, promovendo o expediente necessário para se solicitar ao Ministério
das Obras Públicas a declaração de utilidade pública dos planos de
urbanização;
b) Proceder à aquisição amigável ou à permuta de propriedades, entrando para
tanto em negociações com os proprietários e laborando autos de acordo;
c) Determinar, quando se trate de alienações, quais os lotes que deverão ser
vendidos e estudar as condições de venda de acordo com a D.S.F., se
necessário;
d) Negociar todas as cedências a fazer ao Estado ou a quaisquer outras
entidades;
e) Praticar os demais actos sobre negociações dos bens imóveis a adquirir ou
a alienar.
§ único - Quando a declaração de utilidade pública puder resultar da
comparticipação de uma obra, será esta comparticipação solicitada pela
repartição que a vier a realizar.
Artigo 31.º
A venda dos lotes de terreno para construção far-se-á em hasta pública, salvo
as excepções permitidas por lei.

Artigo 32.º
Quando se trate de cedências ou aquisições a titular por auto elaborado na
Direcção-Geral da Fazenda Pública, deverá outorgar em nome da Câmara o
Chefe da Repartição de Património que será sempre acompanhado pelo
técnico da Câmara que interveio nas negociações.
§ único - Do duplicado do auto de cessão deverá a Repartição de Património
tirar cópia que enviará, com a respectiva documentação, à Repartição de
Urbanização.
Artigo 33.º
Nos casos em que a aquisição, a alienação ou a permuta devam ser tituladas
por escritura, a Repartição de Urbanização remeterá à Repartição de
Património uma cópia do auto de acordo, com a respectiva planta, e ao
Notariado o processo de negociações, juntamente com as propostas para a
deliberação da Câmara. Aprovadas estas e obtida autorização do Governo,
quando necessária, para alienação ou permuta, o mesmo Notariado solicitará
dos interessados os documentos necessários e lavrará depois a escritura.
§ único - Logo que a Repartição de Património receba a documentação
referida visitará a propriedade a adquirir e verificará se conferem todos os
elementos de identificação, demarcando-a convenientemente. As dúvidas
deverão ser rapidamente esclarecidas com os Serviços competentes, antes de
ser feita a escritura de aquisição.
Artigo 34.º
Tratando-se de lotes a vender em hasta pública, a Repartição de Urbanização
elaborará as propostas para deliberação da Câmara. À Repartição de
Património incumbirá a elaboração dos Editais exigidos pelo artigo 358.º do
Código Administrativo e dos alvarás que titulem a alienação.
Artigo 35.º
Na Direcção dos Serviços de Finanças haverá obrigatoriamente livros de
registo dos bens imóveis, onde se escriturarão as aquisições e alienações, as
afectações e desafectações e os elementos de identificação.
Artigo 36.º
Seguidamente à adjudicação definitiva da venda de terrenos para construção, a
Repartição de Património enviará os elementos necessários à Repartição de
Contabilidade, à Repartição de Urbanização, à Secção de Expediente da

Direcção dos Serviços de Edificações Urbanas e ao Gabinete Técnico da
Habitação, quando for caso disso.
Artigo 37.º
Recebidos os elementos referidos no artigo anterior na Repartição de
Contabilidade, esta abrirá conta-corrente em relação a cada adquirente,
quando o preço se cobrar em prestações, para conferência dos pagamentos.
§ 1.º - A fim de manter essa conta-corrente actualizada a Repartição de
Impostos, Licenças e Contencioso Fiscal remeterá à Repartição de
Contabilidade um duplicado de cada recibo de prestação paga dos prédios
vendidos.
§ 2.º - Do recibo da última prestação a Repartição de Impostos, Licenças e
Contencioso Fiscal remeterá um triplicado à D.S.E.U. para facilitar a concessão
da licença de habitação.
§ 3.º - Quando a Repartição de Contabilidade receber os elementos a que se
refere o artigo anterior procederá ao recebimento do depósito provisório se o
houver, convertendo-o em receita municipal e inscrevendo-o na respectiva
conta-corrente.
Artigo 38.º
A construção, a conservação e a demolição dos imóveis serão, em geral, feitas
por empreitada, nos termos legais.
§ 1.º - No concurso público para a adjudicação da obra de demolição, quando a
ele se recorrer, far-se-á normalmente a alienação simultânea dos materiais
aproveitáveis.
§ 2.º - Se os materiais resultantes das demolições não forem alienados
proceder-se-á à respectiva inventariação e contabilização nos termos deste
Regulamento.
Artigo 39.º
Os foros existentes em benefício da Câmara serão obrigatoriamente remidos,
devendo a Câmara providenciar também no sentido de proceder, quanto
possível, à remição dos foros a que os bens Municipais estejam sujeitos.
Secção II
Alienação de Terrenos

Artigo 40.º (*)
A alienação de terrenos e a constituição do direito de superfície mediante hasta
pública reger-se-á pelas seguintes normas:
A) A observar antes da praça:
1 - As alienações serão precedidas de Editais publicados pelo menos de 20
dias antes, no Diário Municipal e em jornais de grande circulação e afixados no
átrio dos Paços do Concelho.
2 - Será tornado público, em relação a cada praça:
a) O dia, hora e local em que se realizará a hasta pública;
b) A descrição de cada um dos lotes, área, confrontações e medida linear da
frente para a via pública
c) O preço-base por metro quadrado;
d) O tipo e uso funcional de construções a que os terrenos são destinados;
e) Os prazos de inicio e conclusão das construções;
f) Os limites de altura das construções e quaisquer outras características gerais
e especiais.
3 - A planta topográfica do terreno e as condições gerais e especiais estarão
patentes para consulta no Departamento de Património, devendo os lotes ser
assinalados no local onde estão situados, a fim de os interessados poderem
identificá-los.
4 - A notificação das pessoas a quem, nos termos dos artigos 56.º a 58.º do
Regulamento de Expropriações, aprovado pelo Decreto n.º 43587, de 8 de Abril
de 1961, seja conferido o direito de preferência, será feita pelo Departamento
de Património e de harmonia com as disposições aplicáveis do Código de
Processo Civil.
B) A observar durante e depois da praça:
5 - Nos termos preparatórios da arrematação intervirá uma comissão
constituída pelo Vereador do Pelouro que a ela presidirá, pelo Director
Municipal de Finanças e Património ou seu delegado e por dois outros
funcionários da mesma Direcção Municipal, rotativamente designados pelo
Vereador referido, sob proposta do Director Municipal.
6 - Os lotes de terreno a alienar deverão ser rigorosamente identificados com a
indicação da área aproximada, localização, confrontações e, número de

inscrição na matriz predial e na Conservatória do Registo Predial e número de
polícia.
7 - Depois de lidas as condições gerais e as que forem especiais para cada
caso, e da identificação dos terrenos de harmonia com o número anterior,
proceder-se-á à licitação verbal.
8 - A licitação começará pelo preço-base do lote anunciado e os lanços não
serão inferiores a 2% desse preço.
9 - A praça estará aberta pelo menos meia hora e o último lanço de cada lote
anunciar-se-á pelo menos três vezes.
10 - Os lotes relativamente aos quais não houve interessados, poderão ser de
novo postos a leilão, até ao encerramento da praça.
11 - As importâncias recebidas no acto da praça serão contabilizadas em
«operações de tesouraria», só podendo ser convertidas em receita Municipal
após o despacho de adjudicação definitiva.
(*) Redacção introduzida pelo Edital n.º 40/90, publicado em Diário Municipal n.º 15868
de1990/05/04, constante de fls. 821 e 822, em vigor desde 1990/05/07.

Artigo 41.º (*)
Sem prejuízo do cumprimento das disposições legais aplicáveis, a venda de
terrenos Municipais subordina-se às condições gerais fixadas neste artigo bem
como às especiais constantes do presente Regulamento e às que forem
publicadas no Diário Municipal para cada caso.
São as seguintes as condições gerais:
1 - O lote considerar-se-á adjudicado provisoriamente ao licitante que oferecer
o maior lanço, mas a adjudicação só será válida, depois de tornada definitiva,
por despacho do Presidente da Câmara ou Vereador do Pelouro.
2 - O último licitante, ou seu representante, tem de indicar e provar, para o
efeito do disposto no número anterior, imediatamente após a licitação, a sua
identidade e qualidade.
3 - Se o último licitante for uma pessoa colectiva, o respectivo representante
poderá apresentar no prazo de 24 horas:
a) Certidão, pública-forma ou outro documento bastante para provar a
constituição de pessoa colectiva;
b) Documento comprovativo da concessão de poderes para a arrematação do
lote ou lotes em causa;

4 - O licitante que oferecer o maior lanço deverá entregar no acto da praça a
importância de 10% do preço oferecido pelo lote, como sinal, o qual se
considerar-se-á como princípio de pagamento no caso de lhe ser feita a
adjudicação definitiva.
5 - Não havendo adjudicação definitiva, por facto não imputável ao
arrematante, a Câmara restituirá a importância recebida, sem necessidade de
requerimento do interessado.
6 - No caso de adjudicação a diversas pessoas, em compropriedade, com
quotas diferentes, deverão aquelas entregar no Departamento de Património
antes da adjudicação definitiva declaração com as assinaturas reconhecidas da
qual conste a indicação da quota de cada uma na comunhão.
7 - O pagamento do preço dos lotes alienados será feito de acordo com as
condições especiais relativamente a cada lote.
§ único - Quando outras não estiverem estabelecidas o remanescente do
preço será liquidado com a emissão do alvará ou escritura, a concretizar no
prazo de um mês.
8 - A parte do preço não paga atempadamente, por facto imputável ao
adjudicatário e que, excepcionalmente possa vir a ser protelada até um prazo
máximo de três meses, vencerá juros, nos termos da Lei.
9 - No caso de falta de pagamento no prazo devido, bem como no caso de falta
de cumprimento de qualquer das condições gerais ou especiais da venda,
poderá a Câmara rescindir o contrato, revertendo para ela o terreno e todas as
edificações ou benfeitorias nele existentes, sem que haja obrigação por sua
parte, de restituir as importâncias já pagas a qualquer título ou de pagar
qualquer indemnização.
10 - O adjudicatário fica obrigado a:
a) Pagar a sisa se a ela houver lugar, entregando o original do respectivo
conhecimento no Departamento de Património, nos dois dias após o
pagamento; no caso de isenção, o respectivo documento comprovativo deverá
ser entregue no mesmo local e no mesmo prazo;
b) Pagar o imposto de selo, se a ele houver lugar nos termos da Lei,
entregando o respectivo conhecimento no Departamento de Património, nos
dois dias seguintes; no caso de isenção, o respectivo documento comprovativo
deverá ser entregue no mesmo local e no mesmo prazo;

c) Comparecer ou fazer-se representar no Departamento de Património, dentro
do prazo que lhe for designado, a fim de assistir à demarcação do terreno da
qual se lavrará auto.
11 - Se o interessado não der cumprimento ao estabelecido na alínea c) do
número anterior, marcar-se-á novo prazo, do qual será avisado por carta
registada com aviso de recepção, e no caso deste aviso ser devolvido, será o
adjudicatário notificado por anúncio em dois jornais de grande circulação; se
não comparecer decorridos três dias após a recepção da carta ou a publicação
dos anúncios, considerar-se-á a adjudicação nula e de nenhum efeito,
revertendo a favor da Câmara as importâncias a ela entregues.
12 - Antes da passagem da quitação, a alienação do terreno e das obras de
construção nele realizadas ou a alienação destas obras depende de
autorização da Câmara, podendo esta ser dada:
a) No caso de falecimento do arrematante, depois da adjudicação definitiva do
lote;
b) No caso de ser o próprio arrematante a desejar fazê-la, só depois de pago
integralmente o preço do lote, e, se a houver, a importância resultante da
rectificação do preço e das obras estarem em curso.
Todas as autorizações ficarão sempre subordinadas à condição do novo
adquirente assumir na escritura de alienação as obrigações para com a
Câmara a que estava vinculado o arrematante.
13 - Antes da passagem de quitação, a Câmara autoriza a constituição de
hipotecas sobre o lote ou construções nele realizadas até ao montante do
respectivo preço de arrematação, dependendo de autorização expressa a
oneração acima desse valor.
14 - A transmissão do terreno ou deste e das construções nele realizadas no
estado em que se encontrarem, resultante de execução da hipoteca constituída
nos termos do n.º 13, não depende de nova autorização da Câmara, mas será
precedida de escritura pública na qual o adquirente assume com a Câmara as
obrigações a que estava vinculado o arrematante, podendo, a pedido daquele,
ser-lhe

concedido

prazo

circunstâncias no caso.

para

acabamento

da

obra,

atendendo

às

15 - Não será emitida licença de utilização dos prédios construídos enquanto
não estiverem pagas à Câmara quaisquer importâncias a ela devidas pelos
arrematantes relativas ao respectivo terreno.
16 - O documento de quitação não será emitido enquanto não tiver sido
levantada a licença de utilização do prédio construído nos terrenos a que
aquele respeita.
(*) Redacção introduzida pelo Edital n.º 40/90, publicado em Diário Municipal n.º 15868
de1990/05/04, constante de fls. 821 e 822, em vigor desde 1990/05/07.

Artigo 42.º (*)
As normas do artigo anterior serão aplicáveis às alienações dos lotes de
terreno reservados para habitação de tipo social e às dos destinados
exclusivamente a grupos de pessoas consideradas legalmente chefes de
família que desejem construir, em conjunto, prédio para habitação própria,
ressalvando-se quanto a estas, o que consta dos números seguintes:
1 - Os grupos de pessoas consideradas legalmente chefes de família serão
compostos por tantos interessados quantos os fogos a edificar.
2 - Só podem fazer parte destes grupos:
a) Os chefes de família que por si ou os seus cônjuges não possuam habitação
própria situada no concelho de Lisboa e seus concelhos federados, adequada
ao respectivo agregado familiar, definido nos termos do n.º 3, da base VII da
Lei n.º 2092, de 9 de Abril de 1958, nem possam obtê-lo mediante denúncia de
contrato de arrendamento de casa própria nos termos da lei;
b) Os chefes de família que não tenham contrato de aquisição em propriedade
resolúvel, a seu favor ou de seu cônjuge, de qualquer fogo situado no concelho
de Lisboa e seus concelhos federados.
3 - No caso de não cumprimento do estatuído no número anterior ficam os
arrematantes obrigados solidariamente a indemnizar a Câmara em importância
igual ao quádruplo da parte do preço de arrematação correspondente à parcela
do infractor.
4 - Os componentes do grupo são solidariamente responsáveis para com a
Câmara pelo cumprimento das condições de alienação quer gerais quer
especiais.

5 - Mediante requerimento nos termos do modelo anexo, os grupos deverão
solicitar autorização para licitar nos lotes em que estão interessados, até ao
décimo dia imediatamente anterior ao da hasta pública.
6 - Se todos os componentes de um grupo forem beneficiários ou sócios de
instituição de previdência ou de cooperativa de construção com estatutos
devidamente aprovados, a Câmara poderá autorizar aquelas instituições ou
cooperativas a adquirir o terreno, desde que no prazo de 6 meses após a
adjudicação definitiva:
a) Identifiquem em requerimento aqueles componentes, declarando que os
indivíduos a quem serão distribuídos os fogos em propriedade são seus
beneficiários ou sócios admitidos em data anterior àquela em que tiver sido
aberta a hasta pública;
b) Juntem as declarações individuais a que se refere o n.º 8.
7 - Relativamente aos grupos compostos por beneficiários ou sócios de
instituições de previdência que desejem aproveitar dos empréstimos referidos
na Lei n.º 2092, poderá aplicar-se-lhes o prazo indicado na base XV da mesma
lei.
8 - Os requerimentos a que se refere o n.º 5 serão acompanhados de
declarações individuais dos componentes dos grupos nos termos do modelo
anexo, com as assinaturas reconhecidas pelo notário, nas quais afirmem,
expressa e inequivocamente, encontrarem-se nas condições previstas no n.º 2
e terem conhecimento das condições de alienação.
9 - A substituição dos componentes dos grupos só excepcionalmente poderá
ser autorizada pela Câmara mediante a indicação das razões que a justifiquem,
em requerimento acompanhado dos seguintes documentos;
a) Declaração de todos os componentes do grupo aceitando a substituição,
podendo a Câmara exigir o reconhecimento da ou das assinaturas por notário;
b) Declaração do substituto, com assinatura reconhecida por notário, idêntica,
àquela que apresentou o substituído nos termos do n.º 8;
c) Declaração comum do substituto e do substituído, com assinaturas
reconhecidas por notário, da qual conste não resultar da substituição qualquer
lucro para os intervenientes.

10 - Quando a substituição for solicitada após a adjudicação definitiva, depende
ainda de escritura pública na qual o substituto assuma para com a Câmara as
obrigações a que, estava vinculado o arrematante.
11 - O lote de terreno e as construções nele realizadas não poderão ser
vendidos, permutados, doados ou por qualquer outra forma alienados bem
como arrendados antes de decorridos 10 anos contados da data da passagem
da respectiva licença de utilização, sem autorização da Câmara, a qual só
poderá concedê-la a título excepcional e em caso de força maior com a devida
comprovação.
12 - No caso de falta de cumprimento do disposto no número anterior, fica o
infractor obrigado a indemnizar a Câmara em importância igual ao décuplo da
parte do preço de arrematação correspondente à sua parcela.
Modelo de requerimento
(Requerimento conjunto, nos termos do n.º 5, do artigo 42.º)
Exmº Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
Nome ....., morada ....., estado civil (se for casado, deve indicar o regime de
bens) ....., profissão ....., filiação ....., naturalidade ....., titular do Bilhete de
Identidade n.º ....., do Arquivo de Identificação de ....., passado em .....
Nome....., morada.....etc., etc., etc.
Solicitam a V. Ex.a se digne autorizar que sejam admitidos a licitar na hasta
pública a realizar em ....., no lote de terreno n.º ....., situado em ....., destinandose o prédio que pretendem construir para habitação própria dos requerentes.
Pedem Deferimento
Lisboa, ...../...../.....
(aa) .....
(As assinaturas devem ser reconhecidas por notário).
Modelo de Declaração
(Declaração individual a que se refere o n.º 8, do artigo 42.º)
Nome ....., morada ....., estado civil (se for casado deve indicar o regime de
casamento) ....., profissão ....., filiação ....., naturalidade ....., titular do Bilhete de
Identidade n.º ....., do A. I. de ..... passado em .....
Declaro que:

O prédio que o grupo de que faço pretende construir no lote n.º ....., situado em
....., destina-se a habitação própria.
Não possuo em nome próprio nem em nome do meu cônjuge prédio ou parte
de prédio urbano situado no concelho de Lisboa e seus concelhos federados e
adequado ao meu agregado familiar. (a)
Não tenho contrato de aquisição em propriedade resolúvel a meu favor ou a
favor do meu cônjuge, de qualquer fogo, situado no concelho de Lisboa e seus
concelhos federados.
Tomei perfeito e integral conhecimento de todas as condições referentes ao
lote n.º ....., situado em ....., publicadas no Diário Municipal n.º ....., de
...../...../....., sujeitando-me às sanções consignadas pela infracção de qualquer
cláusula dessas condições.
...........................................................
(assinatura) (b)
Nota:
(a) A não adequação ao agregado familiar terá de ser previamente admitida pela
Câmara.
(b) Assinatura reconhecida pelo notário.
(*) Redacção introduzida por Deliberação tomada em Reunião de Câmara de
1973/10/18, publicada em Diário Municipal n.º 11679 de1974/01/16, constante de fls. 8
a 19, em vigor desde 1974/01/17.

Artigo 43.º (*)
Nas alienações de lotes de terrenos reservados a construções para fins
industriais ou exclusiva ou predominantemente comerciais aplicam-se as
normas estabelecidas no artigo 41.º e ainda as seguintes:
1 - Os lotes serão apropriados às instalações que, segundo a classificação
oficial, forem indicadas para cada caso nas respectivas condições da praça.
2 - A alienação é condicionada pela aprovação do plano esquemático a que se
refere o n.º 7.
3 - Das condições a indicar para cada praça deverão constar:
a) Características das vedações sobre a via pública, sempre que as
construções sejam recuadas em relação ao alinhamento ou não ocupem toda a
frente do terreno;
b) Condicionamentos relativos ao eventual recuo das construções;

c) Disposições sobre a protecção contra a difusão de fumos, poeiras e ruídos,
bem como de outros meios de poluição;
d) Disposições quanto ao serviço da carga e descarga de mercadorias;
e) Limite máximo da densidade de ocupação expresso em metros cúbicos de
volume das construções por metro quadrado de superfície total do terreno.
4 - Os projectos das instalações serão organizados de forma a assegurar a
distribuição racional dos diversos elementos constitutivos, tendo em atenção as
dimensões, configuração e demais características dos lotes e devendo as
construções apresentar correcção arquitectónica compatível com o fim a que
se destinam.
5 - É proibida a ligação aos colectores municipais de canalizações de esgotos
de águas residuais que prejudiquem a duração ou o funcionamento dos
colectores ou das instalações de tratamento de esgotos.
6 - Nos lotes de terrenos destinados exclusivamente a indústria não se
permitirão construções para habitação, salvo as necessárias para a instalação
do pessoal de guarda ou vigilância indispensável, quando a importância das
instalações o justifiquem.
7 - A pessoa a quem for adjudicado provisoriamente o lote ficará obrigado a
apresentar à Câmara, no prazo de 60 dias a contar da data da praça, o plano
esquemático do conjunto das instalações e respectiva memória descritiva, com
clara indicação das fases previstas para o desenvolvimento normal das
instalações e de forma a mostrar satisfatório aproveitamento de terreno, em
termos de merecer a aprovação da Câmara.
8 - A Câmara poderá prorrogar o prazo fixado no número anterior, quando se
verificarem razões especiais, devidamente justificadas.
9 - A Câmara reserva-se o direito de anular a adjudicação provisória se o
volume das instalações pretendidas, a executar numa ou mais fases, não
corresponder à área dos lotes.
(*) Redacção introduzida por Deliberação tomada em Reunião de Câmara de
1973/10/18, publicada em Diário Municipal n.º 11679 de1974/01/16, constante de fls. 8
a 19, em vigor desde 1974/01/17.

Artigo 44.º
A alienação dos terrenos destinados a construções a edificar nos termos do
Decreto-Lei n.º 42454, de 18 de Agosto de 1939, será feita por acordo com as

entidades referidas nos n.ºs 1 a 5, do artigo 2.ºdo mencionado diploma ou por
alienação em hasta pública, nos termos da legislação vigente, quando se
destinarem às cooperativas de construção e à indústria de construção civil.
(*) Redacção introduzida por Deliberação tomada em Reunião de Câmara de
1973/10/18, publicada em Diário Municipal n.º 11679 de1974/01/16, constante de fls. 8
a 19, em vigor desde 1974/01/17.

Artigo 45.º (*)
Sem prejuízo das disposições legais aplicáveis, a cedência do direito à
utilização de terrenos, para construção de prédios de habitação ou para outros
fins, mediante a constituição do direito de superfície, subordina-se às
condições gerais fixadas neste artigo e às especiais a publicar no Diário
Municipal, para cada caso.
São as seguintes as condições gerais:
1 - Considerar-se-á adjudicado provisoriamente o direito de superfície ao
licitante que oferecer o maior lanço, mas a adjudicação só será válida depois
de tornada definitiva por despacho do Presidente da Câmara.
2 - O último licitante, seu cônjuge ou representante, tem de provar, para o
efeito do disposto no número anterior, imediatamente após a licitação ou no
prazo fixado pela Câmara, sua identidade e qualidade.
3 - Se o último licitante for uma pessoa colectiva, o respectivo representante
terá de apresentar nos prazos fixados no número precedente:
a) Certidão, pública-forma ou outro documento bastante para provar a
constituição da pessoa colectiva;
b) Documento comprovativo da concessão de poderes para a arrematação da
cedência do direito à utilização do lote, mediante a constituição do direito de
superfície.
4 - O licitante que oferecer o maior lanço deverá entregar no acto da praça a
importância de 10% do preço oferecido pela cedência, como sinal, o qual
considerar-se-á como princípio de pagamento no caso de lhe ser feita a
adjudicação definitiva, ou a importância de uma das prestações anuais, se as
houver, que, no caso de lhe ser feita a adjudicação definitiva, corresponderá à
primeira prestação devida.
5 - Se não houver adjudicação definitiva, a Câmara restituirá a importância
recebida, sem necessidade de requerimento do interessado.

6 - No caso de adjudicação a diversas pessoas, em comunhão, com quotas
diferentes, deverão estas entregar na Repartição do Património antes da
adjudicação definitiva, uma declaração em papel selado, com as assinaturas
reconhecidas por notário, de que conste a indicação da quota de cada uma na
comunhão.
7 - Pela constituição do direito de superfície será pago um preço único ou
prestações anuais em dinheiro.
8 - Se o preço for único, deverá ser pago no prazo de 30 dias a contar da data
da adjudicação definitiva, dele se deduzindo a importância do sinal, podendo,
no entanto, ser pago em 3 prestações mediante requerimento do obrigado ao
pagamento no prazo de 5 dias após a adjudicação provisória:
a) A primeira, igual a 20% do preço, no prazo de 30 dias a contar da data da
adjudicação definitiva, dela se deduzindo a importância do sinal;
b) A segunda, igual a 30% do preço, no prazo de 1 ano a contar da data da
adjudicação definitiva;
c) A terceira, igual a 50% do preço, no prazo de 2 anos a contar da data da
adjudicação definitiva.
9 - A Câmara poderá autorizar a pedido dos interessados, o pagamento
antecipado de todas ou qualquer das prestações.
10 - Se forem devidas prestações anuais, a primeira corresponderá à
importância referida na segunda parte do n.º 4 e as restantes serão pagas nos
mesmos dias e mês da adjudicação definitiva, mas dos anos seguintes.
11 - Se as prestações referidas no n.º 8 não forem pagas no prazo de 8 dias,
começarão a correr imediatamente juros, segundo as taxas estabelecidas no
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 49168, se as prestações anuais não forem pagas
no prazo de 8 dias, a Câmara terá o direito de exigir o triplo das prestações em
dívida.
12 - Em casos justificados, poderá a Câmara autorizar a prorrogação dos
prazos de pagamento de quaisquer prestações em dívida, sem prejuízo da
cobrança de juros, segundo as taxas estabelecidas no artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 49168, que começam a correr desde o fim do prazo em que as prestações
deveriam ser pagas.
13 - Sempre que a Câmara, posteriormente à adjudicação definitiva da
cedência do direito à utilização do terreno, autorize a alteração das condições

de utilização ou aproveitamento do terreno, por acréscimo da área de
construção, por alteração do destino do terreno ou de outro modo, haverá lugar
à rectificação do preço ou do quantitativo das prestações anuais, segundo
normas aprovadas pelo Presidente da Câmara, do mesmo modo se procederá,
no caso de qualquer prorrogação de prazo.
14 - A Câmara constitui o direito de superfície pelo prazo a fixar nas condições
especiais, podendo prorrogá-lo se lhe convier.
15 - O adjudicatário fica obrigado a:
a) Pagar sisa, se a ela houver lugar, no prazo de 30 dias após a adjudicação
definitiva, entregando o original do respectivo conhecimento na Repartição do
Património nos 2 dias após o pagamento, no caso de isenção, o respectivo
documento comprovativo deverá ser entregue no mesmo local e no mesmo
prazo;
b) Pagar o imposto de selo, se a ele houver lugar, no primeiro dia útil seguinte
ao da adjudicação definitiva, entregando o respectivo conhecimento na
Repartição do Património nos 2 dias seguintes, no caso de isenção, o
respectivo documento comprovativo deverá ser entregue no mesmo local e no
mesmo prazo;
c) Comparecer ou fazer-se representar nos Serviços de Urbanização dentro do
prazo que lhe for designado, a fim de assistir à demarcação do terreno, da qual
será lavrado auto que ficará arquivado na Repartição do Património.
16 - Se o interessado não der cumprimento ao estabelecido na alínea c) do
número anterior, marcar-se-á novo prazo do qual será avisado por carta
registada com aviso de recepção, e, no caso de este aviso ser devolvido, será
o adjudicatário notificado por anúncio em 2 jornais de grande circulação, se não
comparecer decorridos três dias após a recepção da carta ou da publicação
dos anúncios, considerar-se-á a adjudicação nula e de nenhum efeito
revertendo a favor da Câmara as importâncias a ela entregues.
17 - A Câmara poderá autorizar a alienação do direito de superfície sob
condição de o novo adquirente assumir na escritura de alienação as obrigações
para com a Câmara a que estava vinculado o superficiário.
18 - À Câmara caberá a preferência, em primeiro lugar, na alienação do direito
de superfície.

19 - A constituição de hipoteca tendo por objecto o direito de superfície
depende de autorização da Câmara.
20 - Se o superficiário não tiver pago todas as prestações a que se refere o n.º
8, a autorização para a constituição da hipoteca referida no número anterior
fica subordinada à obrigação de ser constituída primeira hipoteca a favor da
Câmara pela importância das prestações em dívida a essa data, hipoteca que
será cancelada seguidamente ao pagamento da última prestação.
21 - A constituição da hipoteca a favor da Câmara referida no número anterior
poderá ser substituída por garantia bancária, se esta for aceite pela Câmara e
nos termos por esta exigidos.
22 - A transmissão do direito resultante da execução da hipoteca constituída
nos termos do n.º 19, não depende de nova autorização da Câmara, mas será
precedida de escritura pública em que o adquirente assume para com a
Câmara as obrigações a que estava vinculado o superficiário, podendo a
pedido daquele ser-lhe concedido novo prazo para acabamento da obra.
23 - A construção deverá ser iniciada no prazo de 6 meses após a passagem
da licença para construção e concluída no prazo de 2 anos após o início, em
casos justificados, poderá a Câmara prorrogar esses prazos, pelo tempo que
julgue necessário.
24 - Não será emitida licença de utilização dos prédios construídos, enquanto
não estiverem pagas à Câmara quaisquer importâncias já vencidas a ela
devidas pelo superficiário relativas ao direito de superfície.
25 - É dever do superficiário aplicar o edifício ao fim convencionado e mantê-lo
com as suas dependências em perfeito estado de conservação, limpeza e
salubridade, bem como executar as reparações de qualquer natureza,
compreendendo as grandes reparações, necessárias à beneficiação interior e
exterior do edifício, e bem assim reconstituí-lo em caso de destruição total ou
parcial.
26 - No termo do direito de superfície, a Câmara adquire a propriedade de
todas as construções e de todas as obras existentes no terreno, sem
pagamento de qualquer indemnização, salvo se de outro modo for fixado nas
condições especiais.
27 - O superficiário fica obrigado a segurar em companhia de seguros aceite
pela Câmara o edifício contra incêndio e explosões, segundo o valor da

respectiva reconstrução, actualizando o valor do seguro em cada período de 5
anos, durante todo o tempo que durar o direito de superfície, devendo
apresentar, quando lhe for pedido, o documento comprovativo do pagamento
dos respectivos prémios.
28 - Os financiamentos, incluindo os empréstimos contraídos pelo superficiário,
devem estar amortizados no final do período de duração do direito de
superfície.
29 - A extinção do direito de superfície em consequência de destruição da obra
pode ser determinada pela Câmara no título constitutivo.
(*) Redacção introduzida por Deliberação tomada em Reunião de Câmara de
1973/10/18, publicada em Diário Municipal n.º 11679 de1974/01/16, constante de fls. 8
a 19, em vigor desde 1974/01/17.

Secção III
Administração de bens
Artigo 46.º
A administração dos bens imóveis pertence aos Serviços Municipais a que se
encontrarem afectos, incumbindo a dos restantes à Repartição de Património.
Artigo 47.º
A ocupação dos bens Municipais só poderá ser feita mediante despacho do
Presidente ou de quem tiver a sua delegação.
§ único - Deverá providenciar-se para que estas ocupações sejam
normalmente feitas a título precário.
Artigo 48.º
A Repartição de Património exercerá completa fiscalização sobre os bens
imóveis não afectos a outros Serviços Municipais, e actuará de modo a tirar
deles o maior rendimento possível, a impedir ocupações abusivas ou contrárias
às condições aprovadas e a evitar a prática de actos prejudiciais à Câmara.
§ único- O disposto neste artigo não desobriga os Servidores Municipais,
qualquer que seja a sua categoria ou o seu serviço, de comunicarem
superiormente as irregularidades que tenham conhecimento.
Artigo 49.º
A Polícia Municipal assegurará a vigilância das propriedades rústicas e urbanas
Municipais, não sujeitas ao regime florestal.

Artigo 50.º
As ocupações de propriedades não afectas especialmente a qualquer
Departamento Municipal e os Serviços relativos a essas ocupações ficam
subordinados às seguintes normas:
I – Generalidades:
1 - Será elaborada pela Polícia Municipal e remetida à Repartição de
Património, uma relação de todos os ocupantes dos prédios que vão sendo
adquiridos pela Câmara, sua situação legal e rendas pagas à data da
celebração da escritura de compra. Se os prédios forem adquiridos em
consequência de sentença, a Repartição de Património elaborará essa relação
de ocupantes.
2 - A mesma repartição fará também a conferência da relação a que se refere a
norma anterior, separando sempre as ocupações rústicas, as urbanas e as
mistas e juntando outras indicações que permitam conhecer as sublocações
existentes, pessoas em nome de quem têm sido passados os recibos de
ocupação e o mais que for necessário ao estudo da situação de cada
ocupante.
3

-

Cada

uma

dessas

situações

comprovar-se-á

pelo

contrato

de

arrendamento, pelo último recibo pago ou, na sua falta, por informação colhida
no local pelos Serviços Municipais.
4 - A cobrança do preço das ocupações será inicialmente feita em nome das
pessoas mencionadas nos recibos, mediante despacho dado em informação da
Repartição de Património.
5 - Se os recibos passados pelos anteriores proprietários não estiverem em
nome dos actuais ocupantes, terão estes de requerer a sua regularização.
II - Ocupações urbanas:
6 - Proceder-se-á à regularização das ocupações urbanas pela forma seguinte:
a) Se o ocupante pagava renda ao proprietário ou ao usufrutuário, a Câmara
conservá-lo-á com o pagamento de quantia igual;
b) Se o ocupante, como sublocatário, pagava renda ao inquilino, manter-se-á
nessa situação se tiver sido autorizado pelo anterior proprietário e daí não
resultarem inconvenientes para o Município; de contrário, poderá ser despejado
ou obrigado a fazer o pagamento directamente à Câmara;

c) Aos ocupantes que tenham hóspedes é permitido mantê-los até ao número
de três; quando excedam este número torna-se necessária autorização
especial da Câmara. Em qualquer dos casos se verificará se há lugar à
actualização do preço da ocupação.
7 - Os ocupantes com arrendamento comercial ou industrial mantêm-se na
mesma situação. No caso, porém, de terem sido indemnizados pela rescisão
desse contrato, poderão continuar a ocupação, mas só a título precário até á
demolição do prédio, se não houver inconveniente para a Câmara e a
demolição não estiver prevista para data próxima. Nestas ocupações a título
precário actualizar-se-ão as importâncias a cobrar.
8 - Os prédios urbanos devolutos, os estabelecimentos comerciais ou
industriais e as construções utilizadas para o mesmo fim, poderão ser
ocupados a título precário, mediante preço de ocupação a fixar nos termos das
normas em vigor. A Repartição de Património indicará à Polícia Municipal as
ocupações habitacionais devolutas, para fins de realojamento.
9 - Quando as ocupações forem a título precário, deverão os Serviços
providenciar por forma a que fique assegurado o despejo logo que a Câmara o
entenda, sem direito a indemnização ou outra regalia.
III - Ocupações rústicas:
10 - Nestas ocupações não haverá normalmente sublocações, mesmo
gratuitas, devendo as importâncias ser cobradas directamente de quem fizer a
cultura dos terrenos e os utilizar efectivamente.
11 - Quando nas áreas rústicas houver construções sublocadas, a Repartição
de Património providenciará no sentido de se proceder à rectificação do preço
da ocupação por forma a desencorajar tais sublocações ou mesmo impedi-las.
12 - Se as construções não pertencerem à Câmara serão mandadas demolir
quando razões especiais o justifiquem.
IV - Ocupações mistas:
13 - A regularização das ocupações abrangidas por contratos de arrendamento
urbano obedecerá às normas da parte II deste artigo, mas a das restantes
ocupações só poderá ser normalmente consentida em regime de ocupação
rústica.

14 - Procurar-se-á quanto possível que os ocupantes de construções
regularizados em regime de ocupação rústica tenham em anexo terrenos
aproveitados em culturas.
15 - A Repartição de Património, em colaboração com a Polícia Municipal,
quando necessário, fará a revisão das «ocupações» de Património Municipal
ainda não regularizadas, elaborando informações sobre a forma como
considera possível a regularização de cada uma segundo a orientação definida
neste Regulamento e atendendo a que a Câmara não deverá ser colocada em
posição de ter de suportar encargos superiores ao que lhe resultem
directamente da aplicação da lei.
Artigo 51.º (*)
Na ocupação prolongada de estabelecimentos comerciais, industriais ou
similares, e de áreas de terreno em que hajam de fazer-se construções e
explorações de idêntica natureza, observar-se-ão as seguintes regras:
1 - A escolha dos ocupantes deverá normalmente realizar-se em hasta pública,
salvo quando se trate de ocupações de interesse limitado ou de duração
imprevisível mas subordinada a planos de urbanização a executar.
2 - As ocupações serão sempre consideradas a título precário.
3 - A praça anunciar-se-á com a antecedência mínima de 20 dias.
4 - Especificar-se-á no Edital o objecto da hasta pública, a base de licitação, a
renda mensal e as condições a que ficará subordinada a ocupação.
5 - Após o início da praça proceder-se-á à licitação verbal entre os interessados
presentes.
6 - Os lanços não serão inferiores a 10% da base de licitação.
7 - A praça estará aberta pelo menos meia hora e o último lanço de cada
licitação anunciar-se-á pelo menos três vezes.
9 - O adjudicatário provisório será em princípio, o que oferecer o maior lanço.
10 - A arrematação poderá ser feita por pessoa singular (em nome próprio ou
devidamente representada) ou por pessoas colectivas, através dos seus legais
representantes.
11 - Se o adjudicatário for uma pessoa colectiva terá de apresentar:
1 - Documento comprovativo da concessão de poderes para a arrematação;
2 - Escritura ou outro documento bastante que prove a constituição da
sociedade.

12 - O adjudicatário pagará no acto da adjudicação provisória 50% do preço
oferecido, além das despesas determinadas por lei em actos desta natureza. A
1.ª destas importâncias será devolvida ao adjudicatário no caso de, por motivo
que não lhe seja imputável, não se efectuar a adjudicação definitiva.
13 - O pagamento dos restantes 50% do preço oferecido será efectuado 15
dias após conhecimento do despacho de adjudicação definitiva.
14 - A adjudicação depende de despacho do Presidente.
15 - A ocupação poderá ser titulada por escritura pública.
16 - A ocupação será autorizada por um período limitado de tempo que não
excederá em geral 10 anos, embora o período estabelecido possa ser
sucessivamente prorrogado, mas com autorização dada pela Câmara para
cada prorrogação. Com esta autorização rever-se-á o preço da ocupação,
podendo impor-se novas condições.
17 - Fica proibida a transmissão total ou parcial das ocupações sem
autorização expressa da Câmara.
18 - A execução de obras ou benfeitorias carece sempre de autorização da
Câmara.
19 - A Câmara exercerá fiscalização sobre as ocupações.
20 - As ocupações não estão subordinadas principal ou subsidiariamente às
leis do inquilinato.
21 1- Dentro do prazo de 15 dias, após conhecimento do despacho de
adjudicação definitiva, deverá o adjudicatário fazer um depósito na Caixa Geral
de Depósitos, de 4 vezes a renda mensal;
2 - Este depósito poderá ser substituído por garantia bancária ou segurocaução;
3 - O depósito garantirá o cumprimento das condições. Mas se deste depósito
for retirada pela Câmara qualquer importância, o ocupante terá de repor no
prazo máximo de 8 dias após a notificação, sob pena de se dar por finda a
ocupação, sem direito a retenção ou indemnização.
22 - A ocupação pode findar por extinção do prazo, resgate ou caducidade.
23 - Finda a ocupação, todas as instalações de superfície, aéreas ou
subterrâneas ao tempo existentes passarão para a posse da Câmara, sem
direito do ocupante a qualquer indemnização.

24 - Os ocupantes ficam obrigados ao pagamento de todos os impostos, taxas,
licenças e outros encargos devidos à Câmara e ao Estado.
25 - A ampliação das instalações dará lugar à revisão do preço da ocupação.
26 - A base de licitação será fixada para cada caso.
271- A renda a pagar mensalmente será a que resultar da aplicação dos
indicadores constantes dos números seguintes;
2 - As lojas serão classificadas de acordo com a sua localização e de harmonia
com o seu estado de conservação;
3 - A localização será assim classificada:
a) Central (C);
b) Intermédia ( I );
c) Periférica (P).
4 - O estado de conservação será assim classificado:
a) Bom (B);
b) Razoável (R);
c) Mediocre (M).
5 - a) Em 1993 praticar-se-ão os seguintes preços/m2 : (**)
CB

2000$00

IB

1750$00

PB

1500$00

CR

1750$00

IR

1500$00

PR

1250$00

CM

1500$00

IM

1250$00

PM

1000$00

b) O preço/m2 poderá ser actualizado anualmente. (***)
(*) Redacção introduzida pelo Edital n.º 123/93, publicado em Diário Municipal n.º
16754 de1993/11/11, constante a fls. 2844 e 2845, em vigor desde 1993/11/16.

(**) Não obstante esta alínea a) do n.º 27 – 5 nunca ter sido expressamente
revogada, a mesma teve o seu âmbito de aplicação temporal circunscrito ao ano de
1993. Note-se que atento o disposto na alínea b) do mesmo número foram feitas
actualizações anuais dos preços por m2.

(***) Os preços por m2 em vigor para o ano de 2005, foram actualizados pelo Edital n.º
4/2005, publicado em Boletim Municipal n.º 571 de 2005/01/27, constante a fls. 233.
Dessa actualização resultaram os seguintes valores:

CB

14,90 €

IB

13,06

PB

11,23 €

CR

13,06 €

IR

11,23 €

PR

9,28 €

CM

11,23 €

IM

9,28€

PM

7,44 €

Em que a classificação será:
Quanto à localização:

Quanto ao Estado de Conservação:

C - Central.

B - Bom.

I - Intermédia.

R - Regular.

P - Periférica.

M - Medíocre.

Artigo 52.º
A ocupação de terrenos e construções para fins desportivos obedecerá às
condições que forem estabelecidas em escritura, sendo esta desnecessária
nas ocupações a título precário quando para elas se preveja curta duração.
Artigo 53.º
A ocupação de terrenos em cemitérios fica subordinada às seguintes normas:
1 - A sua concessão será obrigatoriamente feita em hasta pública, quando a
área já tiver construções.
2 - A praça realizar-se-á na Repartição de Armazéns e Imprensa Municipal,
onde estará patente, para consulta, a planta dos terrenos a conceder.
3 - A praça anunciar-se-á por Edital com a antecedência mínima de 20 dias.
4 - Do Edital constará:
a) O dia, hora e local da praça;
b) A localização de cada terreno e as suas dimensões;
c) A base de licitação;
d) Se o terreno estiver ocupados por jazigos caducos, a indicação dos restos
mortais neles depositados e peças das construções caducas que deverão ser
entregues à Câmara.
5 - Os interessados poderão reservar a sua oferta para o acto da praça ou
proceder à remessa de propostas, registadas, pelo correio, de modo a serem
recebidas na Repartição de Armazéns e Imprensa Municipal até ao dia e hora
indicados no respectivo anúncio.
6 - Os concorrentes poderão ser os próprios ou representados por outrem com
poderes bastantes.
7 - No acto da praça serão lidas estas condições.
8 - Logo que iniciada a praça, abrir-se-ão as propostas, procedendo-se em
seguida à licitação verbal entre os interessados presentes, com base na
proposta mais vantajosa para o Município, se esta for superior à base de

licitação publicada. Na falta dessas propostas a base de licitação será a que
tiver sido anunciada.
9 - Os lanços não serão inferiores a 5% da base por que se tiver começado a
licitação.
10 - A praça estará aberta, pelo menos, meia hora e o último lanço anunciarse-á pelo menos três vezes.
11 - Findo a licitação anotam-se as propostas recebidas e o preço máximo
atingido, elementos estes que servirão de base à informação a prestar pela
Repartição de Património e ao despacho de adjudicação definitivo, ou à
anulação da praça. Se não houver licitantes a informação faz-se apenas com
base nas propostas recebidas.
12 - O licitante que oferecer maior lanço, incluindo o das propostas, deverá
entregar no acto da praça a importância da adjudicação, pagando
conjuntamente as despesas inerentes a estes casos, de harmonia com a lei.
13 - A adjudicação depende de despacho do Presidente.
14 - Dentro do prazo de 30 dias contados da data da adjudicação definitiva
deverá o concessionário pagar o imposto de sisa, entregando na Repartição de
Património dentro de dois dias após o pagamento, o original do respectivo
conhecimento.
15 - A ocupação fica sujeita às disposições legais aplicáveis, nomeadamente
ao Regulamento dos Cemitérios Municipais.
16 - Quando se trate de terrenos ocupados por jazigos caducos ficarão ainda
os adquirentes obrigados ao seguinte:
a) Demolir a parte das construções existentes considerada inaproveitável e
remover os materiais que não utilize para a nova construção, entregando à
Câmara as peças indicadas nas condições de cedência;
b) Dar guarida perpétua, no jazigo a construir ou em compartimentos
Municipais, aos restos mortais existentes nas construções caducas abrangidas
pela concessão, reparando os respectivos caixões, ou fornecendo estes se ali
não existirem ou não puderem ser devidamente reparados.
Artigo 54.º
A Repartição de Património, com a colaboração da Repartição de Impostos,
Licenças e Contencioso Fiscal, providenciará no sentido de a emissão e o

pagamento dos recibos de ocupação das propriedades Municipais serem feitos
de acordo com as seguintes normas:
1 - Os elementos para a emissão mecanográfica dos recibos serão enviados
pela Repartição de Património à Repartição de Impostos, Licenças e
Contencioso Fiscal, até ao dia 23 de cada mês e devolvidos no fim desse mês.
2 - A Repartição de Impostos, Licenças e Contencioso Fiscal procederá à
emissão dos recibos e das notas de débito e à respectiva conferência, de forma
que a cobrança se inicie nos períodos indicados no número seguinte.
3 - A cobrança dos recibos mensais será efectuada no primeiro dia útil de cada
mês ou nos oito dias seguintes, entendendo-se que, se o último for domingo ou
feriado, o prazo terminará no dia útil imediato.
Os recibos da época agrícola, quando abranja o período de 1 de Outubro dum
ano a 30 de Setembro do ano seguinte, serão postos à cobrança no primeiro
dia útil de Setembro.
4 - Expirado o prazo fixado no número anterior, os recibos dos ocupantes não
habitacionais só podem ser cobrados nas seguintes condições:
a) Tratando-se de prédios urbanos, se forem satisfeitos no triplo do seu valor,
nos termos da Circular n.º 888 de 22/9/1956, da Direcção Geral da Fazenda
Pública, salvo autorização especial do Presidente;
b) Tratando-se de prédios rústicos, se forem acrescidos dos juros de mora
calculados nos termos do artigo 139.º e seus §§, do Decreto n.º 16731, de
13/4/1929.
5 - Os recibos em triplo, a que se refere a alínea a), do numero anterior, serão
cobrados na Tesouraria da Câmara mediante requisição a fazer pelo
interessado na Repartição de Património.
6 - Para cumprimento destas normas a D.S.F. procederá do seguinte modo:
a) No final de cada mês a Repartição de Impostos, Licença e Contencioso
Fiscal elaborará uma relação dos recibos em dívida que enviará à Repartição
de Património;
b) Esta Repartição, após devida conferência, providenciará no sentido de ser
efectuado o pagamento dos débitos no mais curto prazo e a anulação dos que
considerarem indevidos.
Se se tratar de recibos cujos ocupantes devam ser despejados, por insistência
na falta de pagamento, elaborará o expediente necessário ao despacho

ordenando o despejo e à solicitação deste ao respectivo Administrador do
bairro.
c) Independentemente do despejo proceder-se-á à cobrança coerciva, quando
for possível.
7 - Todos os documentos emitidos pela Repartição de Património ficam
abrangidos por estas normas. Quando, porém, se tratar de documentos
emitidos no decurso do mês, a cobrança será feita no dia em que o documento
der entrada na Repartição de Impostos, Licenças e Contencioso Fiscal e nos
oito dias seguintes, entendendo-se que, se o último for domingo ou feriado, o
prazo terminará no primeiro dia útil imediato.
8 - Findo o prazo referido no número anterior são contados os juros de mora,
quando devidos. As relações desses recibos (a enviar à Repartição de
Património), serão elaboradas pela Repartição de impostos, Licenças e
Contencioso Fiscal, conjuntamente com as relativas aos recibos postos à
cobrança no início de cada mês.
Artigo 55.º
São as seguintes as normas a que devem obedecer as normas a que devem
obedecer as obras a realizar em prédios urbanos Municipais, em escolas e
noutros edifícios destinados a Serviços públicos cuja instalação compete à
Câmara:
1 - A Repartição de Obras Municipais elaborará as estimativas de obras a levar
a efeito em todos os prédios Municipais, quer nos ocupados por Serviços da
Câmara e instalações de Serviços Públicos, neste último caso quando tais
obras constituam encargo legal do Município, quer nos restantes edifícios
Municipais.
2 - Quando as obras forem solicitadas pelos ocupantes de prédios Municipais,
a Repartição de Património enviará às «Obras Municipais» o pedido dos
interessados com os elementos de que disponha.
Haverá semanalmente uma reunião do Chefe da Repartição de Obras
Municipais, com o da Repartição de Património para se pronunciarem sobre a
viabilidade da realização das mesmas.
Suscitando-se dúvidas na emissão do parecer, submeterão o assunto à
consideração do Director dos Serviços de Finanças.

3 - Sempre que as obras a realizar excedam 3000$00, consultar-se-á a
Repartição de Urbanização.
4 - Na elaboração da estimativa deverá atender-se à urgência da obra, ao
estado geral do prédio e fim a que se destina, à data provável da demolição, se
for caso disso, e ao rendimento obtido, se estiver a cobrar-se taxa de
ocupação.
5 - Quando as obras forem de valor igual ou inferior a 5000$00 será o Director
dos Serviços de Urbanização e Obras que exercerá a competência para nos
termos do Regulamento do Orçamento autorizar a realização da despesa,
procedendo à aprovação total ou parcial da estimativa e ao despacho final do
requerimento, se o houver. Tratando-se de despesa superior a 5000$00 a
estimativa será submetida a despacho do Presidente, por aquele Director.
6 - independentemente do disposto no número anterior a Repartição de
Património, sempre que tenha conhecimento de que as condições de
segurança dum imóvel Municipal oferecem perigo que exija providências
urgentes, deverá comunicá-lo à Repartição de Obras Municipais, a fim de, após
vistoria, estes Serviços proporem as providências adequadas.
Quando se trate de prédios afectos a instalações de Serviços Municipais tal
comunicação incumbirá ao respectivo Chefe ou Director.
7 - As obras de beneficiação periódica dos bens do domínio privado Municipal
serão escalonadas por períodos de oito anos, de modo que, no termo deste
prazo, todo o conjunto de imóveis tenha sido vistoriado e conservado. O plano
de beneficiações a levar a efeito deverá ser orientado, quanto possível, de
forma a que a época de obras coincida com a de beneficiações obrigatórias
dos prédios particulares das respectivas zonas, devendo a Repartição de
Património enviar até 31 de Dezembro à de Obras Municipais para efeito de
vistoria e subsequentes obras de conservação, se for caso disso, uma relação
de prédios Municipais incluídos nas área cujos edifícios particulares estejam
sujeitos a beneficiação periódica no não seguinte.
Artigo 56.º
Quando se trate de trabalhos de remodelação e reparação das instalações
eléctricas atender-se-á ao seguinte:
1 - Os processos sobre remodelação ou reparação de instalações eléctricas em
prédios municipais, impostas pelo Decreto-Lei n.º 29782, de 27/7/1939, com

estimativas não superiores a 5000$00, serão despachados pelo director dos
Serviços de Finanças e as obras executadas por intermédio da D.S.T.E.
2 - Se se verificar a hipótese prevista na alínea c) e parágrafo 2.º do artigo 2.º
do Decreto-Lei n.º 29782, de 27/07/1939, a D.S.T.E. comunicará tal facto às
Companhias Reunidas Gás e Electricidade, ficando o respectivo inquilino
responsável pela execução da obra.
3 - A D.S.T.E. remeterá os processos à Repartição de Urbanização que, no
caso de se tratar de prédios Municipais, prestará esclarecimentos sobre a
provável época da sua demolição, enviando depois os processos à Repartição
de Património para seguidamente os informar e submeter a despacho
definitivo.
4 - A Repartição de Património obterá declaração dos inquilinos sobre a
propriedade das «instalações eléctricas particulares» das casas que habitam,
bem como se desejam suportar parte da despesa que, eventualmente, lhes
competir nos termos do § 2.º do artigo 6.º do citado Decreto-Lei n.º 29782.
Artigo 57.º
O seguro contra o risco de incêndios dos prédios urbanos Municipais poderá
ser feito quando, por razões especiais, for determinado pelo Presidente.
Secção IV
Cadastro e tombo
Artigo 58.º
A Repartição de Património manterá actualizado o tombo da propriedade
urbana e o cadastro da propriedade rústica. Haverá para cada prédio um
processo com toda a documentação que a ele respeite, incluindo plantas,
cópias de escrituras ou de sentenças de expropriação e os demais documentos
relativos aos actos e operações de natureza administrativa ou jurídica e à
descrição, identificação e utilização do prédio.
§ 1.º - Para maior eficiência dos Serviços organizar-se-ão ficheiros de índice
por nome e local, contendo cada ficha os elementos necessários à identificação
pretendida.
§ 2.º - Os diversos Serviços enviarão àquela Repartição todos os documentos
referentes a propriedades Municipais.
§ 3.º - Dos documentos constantes dos processos extrair-se-ão microfilmes
que ficarão arquivados em cofre ou móvel que ofereça a necessária segurança.

Artigo 59.º
A conclusão das obras de construção, modificação ou demolição de bens
imóveis Municipais será comunicada à Repartição de Património no prazo de
trinta dias, devendo nos dois primeiros casos indicar-se as características e
valores e, no último, o destino dado aos materiais, se estes não pertencerem
ao empreiteiro da demolição.
Artigo 60.º
As afectações de bens do domínio privado às finalidades de interesse público e
as desafectações do domínio público serão também comunicadas no prazo de
trinta dias, indicando-se em planta as respectivas áreas.
Artigo 61.º
Recebidas as comunicações dos Serviços, a Repartição de Património
determinará o valor de custo e elaborará nota de lançamento para a Repartição
de Contabilidade a fim de esta actualizar a conta de Bens Municipais – Bens
Imóveis.
Artigo 62.º
A Repartição de Património promoverá a medição e a demarcação de cada
prédio, elaborando nota com os seguintes elementos:
Características da propriedade; individualização dos ocupantes e respectivas
rendas; árvores, vedações, acessos; número de pisos e fogos, se for urbano;
construções e aproveitamentos, mesmo clandestinos; possibilidades de melhor
rendimento; finalidades de utilização; indicação de possuir pedreiras, areeiros e
barreiros ou de ser possível a existência de vazadouro; tudo o mais que
parecer necessário ao conhecimento da propriedade e das condições do seu
integral aproveitamento. Esta nota será arquivada no processo do respectivo
prédio.
§ 1.º - Ao colarem-se os novos marcos nunca serão retirados os antigos,
qualquer que seja o seu estado de conservação.
§ 2.º - Nessa demarcação diferenciar-se-ão as áreas do domínio público das
que constituam em administração privada do Município.
Artigo 63.º
Em todas as propriedades da Câmara se afixará, na medida do possível, uma
placa com a indicação de «Património Municipal».

Artigo 64.º
Logo após a aquisição de qualquer prédio a Direcção dos Serviços Centrais e
Culturais fará o averbamento do mesmo em nome da Câmara na Repartição de
Finanças e na Conservatória do Registo Predial, procurando-se promover a
rectificação de áreas e confrontações, se for necessária.
Artigo 65.º
Relativamente aos prédios já adquiridos mas ainda não inscritos em nome da
Câmara, deverá a mesma Direcção de Serviços efectuar o seu averbamento
nas Conservatórias do Registo Predial. À medida que se efectuar a
demarcação referida no artigo 62.º, proceder-se-á à rectificação das áreas e
confrontações, se houver divergências.
Artigo 66.º
A alienação de qualquer propriedade e a demolição de prédios urbanos darão
origem a uma participação à respectiva Repartição de Finanças.
Artigo 67.º
Na Repartição de Urbanização e na de Património será mantida a planta da
cidade permanentemente actualizada, com a indicação das áreas Municipais,
devendo fazer-se a conferência anual dos elementos das duas Repartições.
Artigo 68.º
Compete à Repartição de Urbanização verificar se as construções de que
tenha sido pedida licença afectam a propriedade Municipal.
Artigo 69.º
Com o fim de evitar a edificação de prédios particulares em terreno Municipal,
observar-se-á o seguinte na informação dos projectos de construção particular:
1 - Uma cópia da planta topográfica apresentada pelo interessado será enviada
pela D.S.C.C. à Repartição de Património, para ser verificado se pertence à
Câmara alguma parcela do terreno a utilizar na construção.
2 - Depois de devidamente analisada, deverá a referida cópia da planta ser
enviada ao serviço onde se encontra em apreciação o projecto original,
acompanhada da correspondente informação.
CAPÍTULO III
Bens móveis, semoventes e títulos de crédito
Secção I
Disposições comuns

Artigo 70.º
Os fardamentos dos serventuários Municipais, incluindo os do B.S.B., serão
distribuídos de harmonia com o Regulamento de Fardamentos e Distintivos e o
Regulamento Geral do Batalhão de Sapadores Bombeiros, conforme os casos,
obedecendo a sua inventariação e contabilização às seguintes normas:
a) Haverá nas secções de contabilidade ou de expediente e contabilidade os
livros «Registo de Fardamentos de Uso Individual» e «Registo de Fardamentos
de Uso Colectivo»;
b) São directamente responsáveis pela guarda e conservação do fardamento,
os funcionários que tenham à sua responsabilidade o depósito respectivo;
c) A transferência de um serventuário de uma Direcção para outra implica a
correlativa remessa do registo individual de fardamentos.
§ 1.º - Os fardamentos de uso individual restituídos antes de terminado o prazo
de duração, serão contabilizados pelo valor correspondente ao número de
meses que faltarem para o termo desse prazo, sempre que se encontrem em
estado de conservação que permita a sua utilização. O referido valor será
determinado pela fórmula:
V= P x T/D
Sendo P o preço de custo do fardamento restituído, D o tempo de duração, em
meses, que lhe está fixado e T o número de meses de duração que ainda não
decorreram.
§ 2.º - O «Registo de Fardamento de Uso individual» indicará o destino dado
aos fardamentos restituídos de acordo com o disposto no § seguinte.
§ 3.º - Sem prejuízo do estabelecido no respectivo Regulamento de
Fardamentos, os Serviços atribuirão aos fardamentos de uso colectivo já
inutilizados e aos de uso individual entregues pelos interessados, o destino que
entenderem conveniente, mas de modo a extraírem das diversas peças a maior
utilidade para a Câmara.
Em caso de não utilização nos Serviços, os fardamentos serão remetidos à
Repartição de Armazéns e Imprensa Municipal depois de submetidos à
respectiva comissão, lhes será dado fim apropriado.

Artigo 71.º
É obrigatório o seguro de responsabilidade civil dos veículos motorizados
habitualmente em serviço nas vias públicas, só devendo, porém, ser
efectuados seguros de outra espécie quando determinados pelo Presidente.
Artigo 72.º
As Direcções de Serviços devem providenciar no sentido de, tanto quanto
possível, serem satisfeitas as requisições de uma das suas dependências com
artigos ou materiais que porventura existam em outras suas dependências
onde não sejam necessários. Os bens, ainda úteis, mas considerados
desnecessários em determinada Direcção de Serviços serão transferidos para
outra Direcção que os tiver pedido, ou para a Repartição de Armazéns e
Imprensa Municipal, elaborando-se auto de transferência e os inúteis serão
abatidos no respectivo serviço, enviando-se com auto de abate para a
Repartição de Armazéns e Imprensa Municipal.
§ 1.º - Nas transferências de bens móveis ou semoventes dentro da mesma
Direcção não haverá necessidade de levantamento de auto, mas será passada
guia de remessa em face de requisição devidamente visada, da qual se
enviarão dois exemplares aos Serviços de Contabilidade, para correcção de
inventário.
§ 2.º - No talonete ou cópia da guia de remessa será passado recibo pelo
encarregado do serviço que tiver requisitado esses bens, devolvendo-o ao
serviço donde provieram.
Artigo 73.º
Os autos de transferência serão feitos em sextuplicado e deverão ser
assinados pelo directo responsável e visados pelo respectivo Director,
procedendo-se da mesma forma em relação aos responsáveis da Direcção ou
Serviço para onde a transferência se efectuar.
§ único - Para efeito de contabilização os autos de transferência remeter-se-ão
ao serviço de contabilidade anexo à Direcção de onde foi transferido o bem,
devendo este enviar três exemplares, depois de conferidos, ao Serviço de
Contabilidade adstrito à outra Direcção.

Artigo 74.º
Dos bens extraviados deverá elaborar-se auto mediante despacho exarado
pelo Presidente em inquérito no qual se considerará a possibilidade de
reembolso do custo do bem pelo responsável do extravio.
Artigo 75.º
Recebidos na Repartição de Armazéns e Imprensa Municipal os bens móveis e
semoventes para ali transferidos, serão os ainda úteis examinados por uma
comissão constituída por despacho do Presidente da Câmara e os inúteis, já
abatidos ao inventário dos Serviços de origem, serão alienados em hasta
pública, se for caso disso.
§ 1.º - Esta comissão verificará se é conveniente para o Município conservar os
bens, se são vendáveis no estado em que se encontrem ou apenas como
sucata, fixando nestes casos os preços de venda.
§ 2.º - Elaborar-se-á auto do que for resolvido, devendo nele constar a
natureza, quantidade, valor contabilizado e preços de venda.
Artigo 76.º
Os bens móveis ou semoventes que não seja possível transportar para a
Repartição de Armazéns e Imprensa Municipal ou não convenha retirar do local
onde se encontram serão ali observados, a pedido do serviço responsável, pela
comissão respectiva, seguindo-se depois as formalidades previstas neste
Regulamento.
Artigo 77.º
Os títulos de crédito ou as respectivas cautelas, se as houver, deverão ser
depositados pela Câmara na Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência.
Artigo 78.º
Anualmente a D.S.F. organizará um mapa do qual constarão os valores da
Câmara em títulos de crédito, fazendo-se a discriminação por títulos da dívida
pública, acções e obrigações de bancos e companhias e outros que porventura
existam.
§ único - Este mapa será publicado no orçamento ordinário da Câmara e dele
constarão os valores nominais, os efectivos e as cotações dos títulos em
relação a 31 de Dezembro anterior ou à data mais aproximada.
Nesse mapa indicar-se-ão sempre o número e o rendimento anual dos
certificados da renda perpétua.

Secção II
Aquisições, reparações e alienações
Subsecção I
Aquisições e reparações
Artigo 79.º
A aquisição e a conservação de bens móveis e semoventes será feita:
a) Por concurso público ou limitado, quando a lei o exija;
b) Por ajuste particular, sendo necessária, neste caso, a consulta a três
fornecedores, pelo menos, quando se trate de despesas de valor superior à
importância que para o efeito for fixada no Regulamento do Orçamento.
Artigo 80.º
Qualquer que seja a forma de aquisição, devem os Serviços providenciar no
sentido de esta obedecer às melhores condições de preço e qualidade,
podendo reunir-se mais de um pedido dos Serviços para ser feita a aquisição
em quantidades maiores e assim se obterem preços mais favoráveis.
Artigo 81.º
A aquisição de títulos de crédito só poderá ser feita mediante Despacho do
Presidente, sob proposta do Director dos Serviços de Finanças.
Artigo 82.º
Haverá normalmente concurso público para a compra de artigos de expediente,
fardamentos comuns aos diversos Serviços, máquinas de escrever e de
calcular, mobiliário e material escolar e outro material e utensílios para os quais
se justifique aquele concurso.
Artigo 83.º
Todos os concursos públicos serão abertos pela Repartição de Armazéns e
Imprensa Municipal da Direcção dos Serviços Técnico-Especiais, à qual os
Serviços enviarão os programas e os cadernos de encargos aprovados pelo
Presidente.
Artigo 84.º
Salvo casos especialmente autorizados pelo Presidente, as consultas ao
mercado serão sempre realizadas pela Repartição de Armazéns e Imprensa
Municipal, à qual compete promover o expediente necessário a essas
consultas, sempre que os Serviços o solicitem e lhe remetam as devidas
indicações.

Artigo 85.º
As consultas de mercado obedecerão às seguintes normas:
1ª - Os pedidos dos Serviços Municipais serão feitos em impressos próprios
(pedidos de consulta) numerados, com as iniciais do serviço requisitante e
devidamente visados.
2ª - Deverão os Serviços redigir os seus pedidos de uma forma homogénea,
evitando o agrupamento de artigos que, de antemão, saibam não serem
fornecidos por um mesmo grupo de fornecedores.
A identificação dos artigos será feita:
- Pela sua designação completa;
- Pela sua codificação numérica.
3.ª - A codificação dos artigos relacionados no pedido de consulta será obtida
através de catálogo alfabético dos artigos. Para o efeito existirá um exemplar
deste catálogo em cada Serviço e nas respectivas contabilidades, as quais
procederão ao registo, no catálogo, dos preços referentes às duas últimas
consultas, artigo por artigo.
Em caso de variação sensível de preços, as contabilidades deverão informar os
Directores de Serviço.
4ª - Anualmente o serviço de consultas ao mercado procederá à actualização
das folhas do catálogo que tenham sofrido alterações durante o ano, e
promoverá a distribuição das novas folhas corrigidas e aumentadas, pelos
vários Serviços utilizadores do catálogo.
5ª - Sempre que os Serviços não encontrem no catálogo alfabético o artigo cuja
aquisição pretendem, escreverão a sua designação corrente e a palavra
«omisso» no local destinado à inscrição do código do artigo, devendo o serviço
de consultas, após a recepção do pedido, certificar-se da inexistência do artigo
em questão no catálogo alfabético. Confirmada a inexistência deverá fazer-se a
sua classificação, registando-o no catálogo alfabético.
6ª - A Repartição de Armazéns e Imprensa Municipal da D.S.T.E. disporá de
um manual de abastecimento com base no qual classificará os artigos a
adquirir.
7ª - A inscrição de fornecedores poderá processar-se:
- A pedido da firma interessada, por carta, devendo esta indicar o nome
completo da firma e o nome comercial, quando o houver, o domicílio e o ramo

de negócio a que se dedica, bem como a natureza dos fornecimentos sobre
que pretenda ser consultada;
- Por determinação do Chefe da Repartição, sempre que considere a inscrição
vantajosa para a Câmara.
8ª - A cada fornecedor inscrito será atribuído um número de ordem e a
classificação de prioritário ou facultativo.
Fornecedores prioritários são aqueles que o serviço de consultas considere
deverem

ser

sistematicamente

consultados

para

o

fornecimento

de

determinados artigos; facultativos, são os restantes fornecedores.
9ª - A todo o tempo poderá o Chefe da Repartição de Armazéns e Imprensa
Municipal rever a inscrição das duas classes de fornecedores, por forma a
modificar a sua classificação ou a eliminar alguns, substituindo-os por outros
que ofereçam melhores garantias. Igualmente poderá limitar, até ao mínimo de
três, o número de fornecedores inscritos para cada grupo de artigos, sempre
que o reconheça conveniente.
10ª - Em regra serão consultadas, além das que os Serviços indiquem, as
firmas inscritas no serviço de consultas, nos termos da norma 8.ª, utilizando-se
o sistema de rotação para os fornecedores facultativos.
11ª - A Repartição de Armazéns e Imprensa Nacional enviará às firmas
consultadas o pedido de preços em impresso próprio, com o número de ordem
dos processos de consulta, e dele constará o objecto do concurso, o local, o
dia e hora a que se proceder à sua leitura e apreciação.
12ª - Este impresso, depois devidamente preenchido e assinado pela firma
consultada, será devolvido à Câmara Municipal de Lisboa - Repartição de
Armazéns e Imprensa Municipal, em sobrescrito fechado do qual conste o
número da consulta, considerando-se o referido impresso como proposta, para
efeito de elaboração do respectivo processo de consulta.
13ª - Só serão consideradas as propostas entregues até à hora marcada para a
sua abertura.
14ª - As propostas não admitidas e as entregues fora dos prazos serão
arquivadas no serviço de consultas.
15ª - As propostas serão consideradas firmes por trinta dias contados da data
da sua abertura, salvo se for outro o prazo indicado na consulta.

16ª - O Chefe da Repartição de Armazéns e Imprensa Municipal ou o seu
representante, procederá à abertura das propostas, acto a que poderão assistir
os proponentes, e rubricará cada uma delas conjuntamente com o funcionário
que estiver designado para o secretariar.
Em casos excepcionais, porém, a abertura das propostas poderão constituir
acto privado, mas neste caso será feita na presença do Director dos Serviços
Técnico-Especiais.
17ª - Depois de reunidas as propostas dos fornecedores ou empreiteiros, o
serviço de consultas, ao mercado organizará os respectivos processos, os
quais serão remetidos, para apreciação e adjudicação, aos Serviços que
solicitaram as consultas.
18ª - No processo de consulta far-se-á informação fundamentada da proposta
de adjudicação.
19ª - Depois de obtido o despacho, os Serviços de Contabilidade, elaborarão
as requisições enviando-as directamente às firmas adjudicatárias, indicando
nelas a data do despacho de autorização.
20ª - Quando qualquer concorrente, a quem tenha sido adjudicado um
fornecimento ou empreitada de harmonia com a proposta apresentada, não
cumprir aquilo a que se obrigou, nos prazos indicados, poder-se-á fazer a
adjudicação a outro concorrente.
Neste caso, o concorrente escolhido em primeiro lugar será eliminado da lista
de inscrição por período não inferior a 3 anos, salvo caso de força maior,
devidamente comprovado e assim considerado, quando o alegue por escrito
dentro de oito dias, contados do último dia do prazo de entrega.
21ª - Considerar-se-á, desinteressada de futuras consultas aquele que não
responda três vezes consecutivas, podendo ser eliminado da lista de inscrição,
mediante despacho do Director dos Serviços Técnico-Especiais.
22ª - Quando se averigue que o concorrente não cumpre as obrigações
assumidas na sua proposta, pode o mesmo Director aplicar a penalidade de
suspensão de inscrição até três anos, independentemente de outro
procedimento considerado necessário para salvaguardar os interesses do
Município.

Artigo 86.º
Quando se trate de obras ou de fornecimento de material cuja recepção exija
conhecimentos especializados, as Direcções interessadas solicitarão parecer
técnico dos Serviços Municipais competentes.
Artigo 87.º
Sempre que se trate de impressos a executar pela Imprensa Municipal ou de
artigos que existam em depósito na Repartição de Armazéns e Imprensa
Municipal, os Serviços farão pedidos de preços, em impressos próprios para o
efeito, e obtidos estes emitirão requisições. Em face dessas requisições, das
quais constará a indicação do despacho de autorização e a contracção da
despesa a Repartição de Armazéns e Imprensa Municipal promoverá o
fornecimento.
Subsecção II
Alienações
Artigo 88.º
A alienação de títulos de crédito só poderá ser feita mediante despacho do
Presidente, sob proposta da D.S.F., e a de bens móveis e semoventes
considerados inúteis para os Serviços será normalmente realizada em hasta
pública, precedendo despacho do Presidente e Edital publicado com a
antecedência de 20 dias, pelo menos. A Direcção dos Serviços TécnicosEspeciais elaborará o programa e o caderno de encargos incumbindo-lhe
também a organização do processo e a publicação de anúncios, subordinadose tudo às seguintes normas:
1 - A alienação far-se-á por lotes, mas se no acto da praça se verificar
interesse, qualquer dos lotes poderá ser dividido em duas ou mais partes. Os
materiais serão vendidos no estado em que se encontrem.
2 - Os lotes podem ser examinados nos quatro dias úteis imediatamente
anteriores ao da praça, nos locais a designar para cada caso.
3 - Os interessados poderão reservar a sua oferta para o acto da praça ou
proceder à remessa de propostas, pelo correio, sob registo, de modo a serem
recebidas na D.S.T.E. até ao dia e hora indicados no respectivo anúncio.
4 - Das propostas devem constar:
a) Nome e morada do proponente;
b) Preço oferecido por cada lote em que o concorrente tenha interesse.

5 - No início da praça serão abertas as propostas, procedendo-se em seguida à
licitação verbal entre os interessados presentes, com base na proposta mais
vantajosa para o Município, se esta for superior à base de licitação publicada.
Na falta dessas propostas a base de licitação será a que tiver sido anunciada.
6 - Os lanços não serão inferiores a 5% da base da licitação por que se tiver
começado.
7 - Finda a licitação anotam-se as propostas recebidas e o preço máximo
atingido, os quais servirão de base à informação a prestar e ao despacho de
adjudicação definitiva ou à anulação da praça. Se não houver licitantes a
informação faz-se apenas com base nas propostas recebidas.
8 - A licitação ou o envio da proposta implica, da parte do concorrente, a
aceitação das condições de venda.
9 - A adjudicação considerar-se-á provisória até à homologação da venda pelo
Presidente, reservando-se a Câmara o direito de não arrematar os lotes se o
maior lanço não lhe convier.
10 - O adjudicatário provisório será oportunamente informado por escrito da
adjudicação definitiva ou da anulação.
11 - O pagamento dos lotes será feito nas condições seguintes:
a) 10% do valor no acto da praça, que servirão de sinal;
b) O restante na Tesouraria Municipal, nos três dias úteis seguintes ao
recebimento da notificação da adjudicação definitiva.
12 - No acto da assinatura do auto de venda, a realizar na D.S.T.E., será
exigida prova de identidade do adjudicatário.
13 - Depois de assinado o auto de venda, os lotes arrematados deverão ser
retirados pelos interessados no prazo de quinze dias contados da data da
adjudicação definitiva, sendo a remoção, pesagem e carregamento, da conta
dos adjudicatários.
14 - Os adjudicatários ficam sujeitos ao pagamento das despesas
determinadas por lei em casos desta natureza nomeadamente:
a) 3% sobre o valor da adjudicação, para despesas de publicidade e outras;
b) Imposto de selo de 3 por mil e imposto de selo de auto, nos termos do artigo
15.º da Tabela Geral do Imposto de Selo;
c) Selos fiscais para selagem da proposta considerada, se não houver licitação
em praça.

Artigo 89.º
Se determinado artigo ou material não tiver licitantes, abrir-se-á nova hasta
pública com redução de 5 a 10 por cento da base de licitação inicial e se ainda
assim os não houver, poder-se-á proceder à sua venda independentemente de
outras formalidades.
Artigo 90.º
Além de outras razões especiais que o justifiquem, será dispensada a hasta
pública, por despacho do Presidente:
a) Quando a demora na venda possa ocasionar prejuízos;
b) Quando o reduzido valor do conjunto dos bens a vender a não justifique;
c) Quando a alienação se fizer a favor do Estado ou de outras pessoas
colectivas de direito público ou de utilidade pública administrativa.
§ único - Nestes casos a venda poderá ser precedida da apresentação do
preço por escrito, feita por qualquer interessado.
Artigo 91.º
Quando a venda for de veículos motorizados sujeitos a registo de propriedade
nas respectivas conservatórias, a sua entrega ao comprador efectuar-se-á
depois deste apresentar documento que prove ter requerido averbamento da
nova propriedade, sendo-lhe concedido, para o efeito, o prazo máximo de
quinze dias a contar da data da assinatura do auto ou da aprovação da
proposta. Identicamente se procederá quanto a outro material sujeito a registo
ou licença.
Artigo 92.º
A falta de cumprimento integral das condições de venda trará como
consequência a perda dos direitos que o interessado tenha adquirido sobre os
valores adjudicados, bem como todas as importâncias entregues, incluindo o
sinal.
Secção III
Armazéns e depósitos
Subsecção I
Da constituição
Artigo 93.º
Para efeito da arrecadação de materiais e outros bens pertencentes ao
Município a Câmara disporá de um depósito geral integrado na D.S.T.E. –

Repartição de Armazéns e Imprensa Municipal. Além destes podem ser criados
ou mantidos, quando as necessidades o justifiquem, depósitos privativos em
outras Direcções ou Serviços, para guarda dos bens necessários aos
Departamentos a que fiquem adstritos ou às obras por eles executadas.
Artigo 94.º
Nenhum Serviço Municipal fica autorizado a ter fora dos depósitos os materiais
que neles devam estar, se não forem indispensáveis à imediata aplicação nas
obras ou à realização de trabalhos em curso.
Subsecção II
Funcionamento, contabilização e inventariação
Artigo 95.º
Os bens existentes nos depósitos e armazéns serão inventariados em fichas de
riscado adequado a esse fim, com a indicação da natureza, designação
comercial, quantidade e valor e outras características de individualização.
Nessas mesmas fichas devem escriturar-se as entradas e saídas e indicar-se
os sucessivos saldos das existências.
§ único - Cada ficha corresponde a uma única espécie de artigo armazenado.
Artigo 96.º
As fichas de que trata o artigo anterior devem apresentar-se regularmente
escrituradas e em dia, com o movimento dos bens a que se referem.
Artigo 97.º
O registo do movimento de entradas realizar-se-á mediante guias de remessa,
notas de devolução ou facturas.
Artigo 98.º
Não se receberá qualquer artigo sem ser acompanhado do respectivo
documento de remessa e sem que seja verificada a sua qualidade e perfeito
acabamento. É da responsabilidade do encarregado dos depósitos a
observância desta formalidade, bem como a conformidade dos bens entregues
com as indicações constantes dos documentos.
Artigo 99.º
A saída dos bens armazenados só poderá realizar-se através de requisição
emitida pelos Serviços Municipais interessados e visada pelo Chefe respectivo.
Para que fique devidamente documentada a entrega dos bens, um exemplar
das requisições fica pertencendo ao arquivo do depósito. Com base nas

requisições e no respectivo despacho autorizando o fornecimento, o
encarregado poderá emitir guias de remessa, se um duplicado de requisição
não preencher esta finalidade.
Artigo 100.º
Os Serviços interessados proporão a regularização das existências em
depósito quando haja quantidades inferiores, quebras consideradas normais,
provenientes de evaporação, secagem, pesagem e de outros factores
semelhantes. De igual modo se procederá quando houver existências em
quantidades superiores às contabilizadas.
Artigo 101.º
A D.S.T.E. remeterá às outras Direcções de Serviços, no fim de cada ano, uma
relação de todos os bens móveis e semoventes em seu poder que sejam
susceptíveis de aproveitamento, devendo ser-lhe dada resposta no prazo de
trinta dias.
Artigo 102.º
Em relação ao material cedido temporariamente por empréstimo ou por aluguer
deverá emitir-se documento próprio, em triplicado, visado pelo respectivo Chefe
de Serviço.

§ único – Dois dos exemplares desse documento serão remetidos ao
depósito para saída do material e para os demais efeitos indicados neste
Regulamento. Um desses exemplares será devolvido ao serviço com a
indicação do dia e hora de saída; outro permanecerá no depósito até à
devolução do material.
Artigo 103.º
Para a saída do material de que trata o artigo anterior terá de emitir-se guia de
remessa, em triplicado, sendo o original para o utente e ficando dois
exemplares no depósito.
Artigo 104.º
Após a devolução do material emprestado ou alugado, os depósitos anotarão
no documento em seu poder o dia e hora de entrega e devolvê-lo-ão com a
indicação das condições em que o material foi recebido. Este documento
servirá para o serviço emitir factura relativa ao débito do utente.

Artigo 105.º
Compete aos Serviços de Contabilidade, sob a responsabilidade do respectivo
Chefe, a fiscalização dos depósitos existentes nas Repartições e a conferência,
que será obrigatória pelo menos uma vez em cada trimestre, do «livro de
armazéns» ou de outro sistema que o substitua.
Artigo 106.º
Haverá nos Serviços de Contabilidade os elementos necessários à fiscalização
e conferência a que se referem os artigos anteriores.
Artigo 107.º
Sempre que se dê a substituição do responsável far-se-á a conferência dos
bens e materiais do respectivo depósito na presença de um funcionário de
categoria igual ou superior à do respectivo responsável e na de um
representante do Serviço de Contabilidade.
Artigo 108.º
De todas as conferências efectuadas nos depósitos será lavrado auto, a
assinar pelos intervenientes.
Subsecção III
Do pessoal
Artigo 109.º
Ao Chefe de Armazéns compete superintender e fiscalizar todos os Serviços,
movimentos e existências dos depósitos sob a sua responsabilidade, e aos
fiéis, encarregados do material e ajudantes de fiel compete:
1 - Zelar pelo estado de conservação e promover o necessário à segurança
dos bens e materiais depositados à sua guarda.
2 - Providenciar em devido tempo quanto ao abastecimento normal e regular
dos depósitos de forma a que possam satisfazer-se as requisições de serviço.
Para tal efeito deverá verificar-se «existência mínima», constante das fichas de
todos os produtos e promover que as quantidades desses produtos não lhes
sejam nunca inferiores.
3 - Escriturar as fichas com clareza e quanto possível sem rasuras, entrelinhas
ou linhas em branco, de acordo com o movimento de entrada e saída,
mantendo os registos actualizados.
4 - Fornecer ao superior hierárquico, até ao dia 20 de cada mês, nota dos
produtos que for necessário adquirir em relação a 31 de Dezembro, nota dos

materiais depositados que julgue não terem interesse para o serviço ou sem
movimento nos últimos três anos.
5 - Promover que as taras que acompanham os materiais recebidos sejam
prontamente devolvidas aos respectivos fornecedores, se a estes pertencerem.
6 - Dar pronta satisfação às requisições do material e artigos e ao expediente
de serviço.
7 - Fornecer unicamente o material e os artigos contra o recebimento de
requisição ou documento apropriado e dar saída desses artigos nas
respectivas fichas, bem como daqueles que forem considerados inúteis ou
incapazes, desde que, neste caso, tenha sido devidamente lavrado o
respectivo auto.
8 - Manter o arquivo dos seus documentos em boas condições de consulta e
conservação.
9 - Elaborar os mapas mensais do movimento e, em relação a 31 de
Dezembro, o inventário dos materiais em depósito e respectivos valores
médios.
10 - Participar imediatamente quaisquer irregularidades ou ocorrências
anormais, bem como os factos de que possam resultar prejuízos para o
Município.
11 - Manter a disciplina no serviço e cumprir as normas legais e
regulamentares em vigor.
12 - Comunicar ao seu superior hierárquico as dúvidas suscitadas no
cumprimento do presente Regulamento.
Artigo 110.º
Aos guardas e serventes compete:
1 - Cumprir com zelo e prontidão as ordens do respectivo fiel.
2 - Participar as ocorrências de que julguem conveniente dar conta.
Artigo 111.º
O pessoal em serviço nos depósitos poderá ser considerado solidariamente
responsável pelas faltas de materiais ou artigos à sua guarda, quando não se
conseguir apurar o culpado directo dessas faltas.
SECÇÃO IV

Numerário
Artigo 112.º
Os valores monetários Municipais à responsabilidade do Tesoureiro são
guardados na Tesouraria da Câmara onde, diariamente, se procederá ao seu
encerramento em cofre a esse fim destinado.
Artigo 113.º
A abertura deste cofre será feita diariamente no início do primeiro período de
trabalho, na presença de dois claviculários (o Tesoureiro e outro funcionário
superior designado pelo Presidente) e encerrar-se-á, findo o serviço de cada
dia, na presença dos mesmos funcionários.
§ 1.º - No despacho de designação dos claviculários serão também indicados
os respectivos substitutos, os quais só intervirão na abertura e encerramento
do cofre quando aqueles estiverem legalmente impedidos.
§ 2.º - Haverá dois jogos de chaves do cofre, um para cada claviculário, a
quem cabe a responsabilidade da guarda das mesmas chaves.
§ 3.º - Da abertura e encerramento do cofre será lavrado diariamente um termo
para cada, em livro próprio, os quais serão assinados pelos dois claviculários.
Artigo 114.º
O Tesoureiro providenciará de forma a que seja mantido em cofre apenas o
numerário julgado necessário para o movimento diário, efectuando o depósito
das importâncias excedentes na Caixa Geral de Depósitos, Crédito e
Previdência.
Artigo 115.º
A ausência de qualquer claviculário ao acto de abertura ou de encerramento
será imediatamente comunicada ao Director dos Serviços de Finanças que
tomará as necessárias providências.

Na ausência do Director será o assunto resolvido pelo Chefe de
Repartição da D.S.F. mais antigo, que no momento se encontre ao
serviço.
Artigo 116.º
Compete ao claviculário estranho à Tesouraria a conferência diária do saldo
em numerário em face dos elementos fornecidos pela Repartição de

Contabilidade e pela Repartição de Impostos, Licenças e Contencioso Fiscal,
devendo ainda rubricar o movimento registado no livro Caixa.
Artigo 117.º
Do movimento da Tesouraria extrair-se-ão balancetes diários em duplicado,
que serão assinados pelos claviculários e apresentados no próprio dia ou no
dia útil seguinte ao visto do Director dos Serviços de Finanças, destinado-se
um dos exemplares à Presidência e outro à Repartição de Contabilidade, para
verificação.
Artigo 118.º
Para efeitos de conferência do cofre consideram-se como dinheiro os cheques
sobre casas bancárias, os vales de correio ou quaisquer recibos de pagamento
emitidos por Serviços Públicos, desde que estes documentos estejam
passados ou endossados à ordem da Câmara Municipal, do seu Presidente, do
Director dos Serviços de Finanças ou do Tesoureiro e tenham sido recebidos
em pagamento de débitos ao Município.
§ único - O Tesoureiro é responsável pela conversão em dinheiro ou em
depósito dos documentos a que se refere o presente artigo, devendo efectuar
essa conversão, salvo caso de força maior, até ao final do dia útil seguinte.
Artigo 119.º
Nos termos da abertura e encerramento do cofre deverá constar, além das
horas da abertura e do encerramento, o quantitativo dos saldos em numerário e
tudo o mais que cada um dos claviculários julgar conveniente para defesa da
sua responsabilidade e dos interesses Municipais.
Secção V
Material de festas, cortejos, ornamentações e semelhantes
Artigo 120.º
A guarda e a administração dos materiais de festas, cortejos, ornamentações e
semelhantes competem à Repartição de Armazéns e Imprensa Municipal.
Artigo 121.º
O Serviço de Contabilidade processador das despesas com materiais de
festas, cortejos, ornamentações e semelhantes enviará à Repartição de
Armazéns e Imprensa Municipal um exemplar de todas as facturas referentes
aos materiais adquiridos, quando inventariáveis, devidamente visadas pelo
respectivo Chefe de Secção.

Artigo 122.º
Recebidos os exemplares das facturas referidas no artigo anterior e depois de
conferidas com as guias de remessa enviadas pelas comissões ou funcionários
nomeados para dar execução às festas ou ornamentações, a Repartição de
Armazéns e Imprensa Municipal fará o inventário dos bens adquiridos, nos
termos do presente Regulamento.
Artigo 123.º
As comissões ou funcionários a que se refere o artigo anterior são
responsáveis pela guarda e conservação dos materiais que adquirirem,
cessando a sua responsabilidade só após a entrega desses materiais nos
respectivos depósitos.
Artigo 124.º
Nenhum material poderá ser cedido a qualquer entidade sem despacho prévio
do Presidente.
§ único - Exceptuam-se os pedidos feitos pelos funcionários Municipais,
nomeados isoladamente ou para fazerem parte das comissões executivas de
festas ou ornamentações, mas, neste caso, as requisições aos depósitos
devem ser visadas, quando haja Comissão, pelo respectivo Presidente ou seu
delegado.
Artigo 125.º
Os bens manufacturados durante as festas dão lugar à elaboração de uma
nota para remessa aos depósitos, quando para estes forem enviados.
CAPÍTULO IV
Disposições Gerais
Artigo 126.º
Os Chefes ou encarregados das Secções e Departamentos onde se centralize
a contabilidade das Direcções ou dos Serviços, deverão vigiar atentamente a
execução

das

responsabilizadas

normas
pelas

contidas
faltas

de

neste
que

Regulamento,
tenham

podendo

conhecimento

e

ser
não

comuniquem por escrito ao seu superior hierárquico.
Artigo 127.º
As obrigações atribuídas neste Regulamento aos Directores de Serviço cabem,
no Gabinete Técnico da Habitação, ao respectivo Director.

Artigo 128.º
A D.S.F. poderá em qualquer ocasião mandar funcionários seus verificar no
local a existência dos materiais em depósito e de todos os outros bens afectos
ao serviço, incluindo fardamentos.
Artigo 129.º
As taxas de ocupação e de utilização dos bens Municipais, os preços de venda
a retalho dos produtos dos viveiros, parques e jardins, as indemnizações
devidas por danos causados em bens do Património Municipal e outras taxas
relativas ao mesmo Património, constarão de tabelas que, depois de
aprovadas, serão anualmente publicadas nas «Observações» à Receita do
Orçamento Ordinário.
§ único - A venda dos bens constantes de tabelas aprovadas poderá ser feita
mediante pedido verbal dos interessados.
Artigo 130.º
As dúvidas suscitadas na aplicação do presente Regulamento serão resolvidas
por despacho do Presidente, sobre parecer da Direcção dos Serviços de
Finanças.
Artigo 131.º
Os Serviços responsáveis proporão a constituição das comissões referidas
neste Regulamento.

