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PROPOSTA N.e 931202t
Mandato 20L7/àOZL

PROJETO DE ALTERAçÃO eO REGUTAMENTO MUNtCtpAr DE TRANSPORTE EM TÁXt

Regulamento n.e 57212OL6 -Alteração ao Artigo 9.s - N.s 7

Considerando que:

- Em 22.06.2020 foi constituída uma nova associação <TAXISRAM - Associação de Táxis e Outros
Transportes Terrestres da Madeira)), que (...) explorem o indústria de transportes públicos rodoviários

em outomóveis ligeiros de possogeiros, (...);

- A TAXIRAM apresentou requerimento solicitando o aditamento da sua denominação ao Regulamento.

Deste modo, e considerando que aos municípios foram cometidas responsabilidades ao nível do acesso e

organização do mercado, pretende-se com a aprovação da presente proposta aprovar o Projeto de

Alteração ao Regulamento Municipal de Transporte em Táxi.

Os procedimentos respeitantes à elaboração dos regulamentos administrativos regem-se pelos artigos
97.e a 191.e (quanto ao procedimento de elaboração) e artigos 139.s a L44e (quanto à eficácia dos

regulamentos do CPA - Código do Procedimento Administrativo.

Não aplicável

Nestes termos e tendo em conta o poder regulamentar conferido às autarquias locais pelo artigo 24t.s da

Constituição da República Portuguesa, o disposto na alínea k), do n.e 1 do artigo 33.e e alínea g) do n.e 1 do
artigo 25.s ambas da Lei ne 75/2OL3, de L2 de setembro, proponho que a Câmara Municipal delibere
aprovar:

1 - A Alteração ao Regulamento Municipal de Transporte em Táxi N.e 57212016, apresentada a negrito
no documento em anexo;

2- Que a Alteração seja submetida a período de consulta pública pelo período de 30 (trinta dias), a
contar da data da sua publicitação (através de Aviso), nos termos do artigo 101.e, n.e 2 do CPA;

*

;
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l. Objetivos e fundamentação

ll. Enquadramento legal

lll. Cabimento orçamental

lV. Deliberação
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3 - Que o Gabinete de Apoio à Presidência proceda à devida publicação, incluindo no site institucional

desta Autarquia.

Paços do Concelho de Santa Cruz,01 dejunho de2O2I

O Presidente da Câmara,

Filipe Martiniano Martins de Sousa
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