PROGRAMA DE CONCURSO
ATRIBUIÇÃO DE LICENÇA DE TÁXI - RAMALHEIRA

CONCURSO PÚBLICO
Atribuição de Licença de Táxi na localidade de Ramalheira, no
contnnente de Pombalinho, Concelho de Soure
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PROGRAMA DE CONCURSO
Artno 1.ºg
Identficação do Concur尺o
1. O concurso é público, podendo apresentar propostas todas as entdades que se
encontrem nas condições gerais estabelecidas no Regulamento da Atiidade de
Transporte em Táxi do Concelho de Soure.
2. O concurso tem por objetio a atribuição de uma licença de táxi para uma iaga na
localidade de Ramalheira, contngente de Pombalinho, situado na União de Freguesias
de Degracias e Pombalinho, em regime de estacionamento fxo.

Artno 2.ºg
Entdade Promotora
1. A entdade promotora deste concurso público para atribuição de licença de táxi é a
Câmara Municipal de Soure, de acordo com a Deliberação de Câmara de 29 de janeiro
de 2021.
2. O júri do concurso será consttuudo por um presidente e dois suplentes, a designar pela
Câmara Municipal.

Artno 3.ºg
Requi尺ito尺 mínimo尺 de admi尺尺ão ao concur尺o
1. Podem apresentar-se a concurso:
a) As sociedades comerciais ou cooperatias licenciadas pela Direção-Geral de
Transportes Terrestres, atual IMT;
b) Os empresários em nome indiiidual no caso de pretenderem explorar uma única
licença e que sejam ttulares de aliará emitdo pela Direção-Geral de Transportes
Terrestres, atual IMT;
c) Os trabalhadores por conta de outrem, bem como os membros de cooperatias
licenciadas pela Direção-Geral de Transportes Terrestres, atual IMT, os quais, na
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eientualidade de lhes iir a ser atribuuda a licença, dispõem de 180 dias seguidos
para efeitos de licenciamento do exercucio da atiidade, fndo o qual caduca o
respetio direito à licença.
2. Os concorrentes deierão fazer proia de que se encontram em situação regularizada
relatiamente a duiidas por impostos ao Estado e contribuições para a Segurança
Social.
3. Para efeitos do número anterior, considera-se que têm a situação regularizada os
contribuintes que preencham os seguintes requisitos:
a) Não sejam deiedores perante a Fazenda Nacional de quaisquer impostos ou
prestações tributárias e respetios juros;
b) Estejam a proceder ao pagamento da duiida em prestações nas condições e
termos autorizados;
c) Tenham reclamado, recorrido, ou impugnado judicialmente aquelas duiidas, salio
se, pelo facto de não ter sido prestada garanta nos termos do Código de Processo
Tributário, não tier sido suspensa a respetia execução.

Artno 4.ºg
Apre尺entação de propo尺ta尺
1. As candidaturas deiem ser apresentadas até às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a contar da data da publicação do anúncio no Diário da República, até 12 de
março de 2021, e em jornal de circulação local ou regional, bem como, por edital a
afxar nos locais de estlo e obrigatoriamente na sede da Junta de Freguesia para cuja
área é aberto o concurso.
2. A apresentação da candidatura pode ser efetuada por mão própria, no Espaço do
Cidadão, sito no Edifcio da Câmara Municipal de Soure, Praça da República, 3130-218
Soure, cujo horário de funcionamento é das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, ou
pelo correio, para o endereço: Câmara Municipal de Soure, Praça da República, 3130218 Soure.
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3. Às candidaturas entregues por mão própria será passado ao apresentante recibo de
todos os documentos e declarações entregues, conforme anexo II ao presente
programa.
4. As candidaturas que não sejam apresentadas até ao dia limite do prazo fxado, de
forma a nesse dia darem entrada nos seriiços municipais, serão consideradas
excluudas.

Artno 5.ºg
Formalização da candidatura
1. A candidatura é feita mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara,de
acordo com o modelo constante no anexo I ao presente programa de concurso,
atraiés do qual o concorrente manifesta a sua iontade de concorrer de acordo com as
condições fxadas, e deierá ser acompanhado dos seguintes documentos:
a) Apresentação ioluntária de cópia traçada do bilhete de identdade e cartão de
contribuinte ou cartão do cidadão do requerente com a menção “Autorizei a
reprodução exclusiiamente para efeitos de candidatura ao concurso público para
atribuição de uma licença de táxi para o lugar de Ramalheira, contngente de
Pombalinho, concelho de Soure”
b) Documento comproiatio de que é ttular do aliará emitdo Direção-Geral de
Transportes Terrestres, atual IMT;
c) Código da certdão da conseriatória de registo comercial da sociedade ou certdão
emitda pela Conseriatória de Registo Comercial;
d) Documento relatio ao número de postos de trabalho com carácter de
permanência, afetos à atiidade e com a categoria de motoristas;
e) Documento comproiatio de se encontrar regularizada a sua situação
relatiamente às contribuições para a Segurança Social;
f)

Documento comproiatio de que se encontra em situação regularizada
relatiamente a impostos ao Estado;
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g) Documento Único Automóiel do ieuculo a licenciar ou declaração comproiatia
das caracterustcas do ieuculo que pretende afetar ao seriiço.
2. No caso de concorrentes indiiiduais, deierão ainda ser entregues os seguintes
documentos:
a) Atestado de residência, no caso de pessoas singulares, a emitr pela Junta de
Freguesia;
b) Documentos comproiatios de cumprimento dos requisitos de acesso à atiidade,
isto é certfcado do registo criminal e certfcado de motorista de táxi iálido para o
transporte em táxi;
c) Documento comproiatio do tempo de exercucio da profssão, emitdo pela
Segurança Social ou, no caso de trabalhadores da administração central, regional
ou local, do organismo respetio.

Artno 6.ºg
Critério尺 de atribuição da尺 licença尺
1. Na classifcação dos concorrentes e na atribuição da licença será tda em consideração
os seguintes critérios de preferência, por ordem decrescente:
a) Localização da sede social ou morada (em caso de pessoa singular) para que é
aberto o concurso;
b) Localização da sede social ou morada (em caso de pessoa singular) em freguesia
da área do municupio;
c) Número de postos de trabalho com carácter de permanência, afectos a cada
iiatura, referente aos dois anos anteriores ao do concurso;
d) Localização da sede social em municupio contguo;
e) Número de anos de atiidade no setor.
2. Em caso de igualdade será dada preferência a quem não tenha sido contemplado, em
concursos anteriores na área do Municupio, com a atribuição de uma licença.
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Artno 7.ºg
Análi尺e da尺 candidatura尺
1. A admissão e análise das candidaturas e respetios relatórios serão efetuadas pelo Júri
do concurso, designado pela Câmara Municipal.
2. Findo o prazo limite determinado para a entrega das candidaturas, o júri elaborará no
prazo de 10 dias, um relatório fundamentado com a classifcação ordenada dos
candidatos para efeitos de atribuição de licença, de acordo com o critério de
classifcação fxado.

Artno 8.ºg
Relatório de cla尺尺ificação preliminar
O Júri do concurso apresentará à Câmara Municipal um relatório de classifcação preliminar
fundamentado, onde conste uma lista de candidatos excluudos e admitdos, bem como a
classifcação ordenada dos candidatos admitdos a concurso para efeito de atribuição
das licenças, de acordo com os critérios de classifcação fxados no programa de concurso.

Artno 9.ºg
Audiência prévia
O Júri tendo presente o relatório de classifcação preliminar apresentado, dará cumprimento
aos artgos 121.º e seguintes do Código de Procedimento Administratio, conferindo aos
candidatos o prazo de 15 (quinze) dias úteis para se pronunciar sobre o mesmo.

Artno 10.ºg
Relatório de cla尺尺ificação final
Após a análise das reclamações apresentadas pelos candidatos, ou decorrido o prazo de
audiência préiia, fxado nos termos do artgo anterior, o Júri do concurso apresenta à Câmara
Municipal, um relatório de classifcação fnal, deiidamente fundamentado, para decisão
defnitia sobre a atribuição da licença.
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Artno 11.ºg
Deliberação de atribuição de licença
Da deliberação que decida a atribuição de licença deie constar obrigatoriamente:
a) Identfcação do ttular de licença;
b) A freguesia, ou área do Municupio, em cujo contngente se inclui a licença atribuuda;
c) O tpo de seriiço que está autorizado a pratcar;
d) O regime de estacionamento e o local de estacionamento, se for caso disso;
e) O número dentro do contngente;
f)

O prazo para o futuro ttular da licença proceder ao licenciamento do ieuculo.

Artno 12.ºg
Con尺ulta e fornecimento da documentação do concur尺o
O programa do concurso pode ser consultado no site ofcial do Municupio de Soure, bem como
no edifcio da Câmara Municipal, sito na Praça da República, 3130-218 Soure.

Artno 13.ºg
Ca尺o尺 omi尺尺o尺
Os casos omissos preiistos no presente programa de concurso serão resoliidos pela Câmara
Municipal, tendo em consideração o disposto no Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, na
sua redação atual, bem como o Regulamento da Atiidade de Transporte em Táxi do Concelho
de Soure.
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