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PROPOSTA N.º 600/2008 
 
 
1. A EPUL – Empresa Pública de Urbanização de Lisboa, foi criada pelo Decreto-Lei 
n.º 613/71, de 31 de Dezembro, numa altura em que estava em vigor o Código 
Administrativo de 1936-40, o qual apenas permitia às Câmaras Municipais, “com 
aprovação dos respectivos conselhos municipais e do Governo, explorar, sob forma 
industrial, por sua conta e risco” determinados serviços públicos de interesse local 
(captação, condução e distribuição de água potável; produção, transporte e 
distribuição de energia eléctrica e de gás de iluminação; aproveitamento, depuração e 
transformação das águas de esgoto, lixos, detritos e imundices; construção e 
funcionamento de mercados, frigoríficos, balneários, estabelecimentos de águas 
mineromedicinais e lavadouros públicos; a matança de reses e o transporte 
distribuição e venda de carnes verdes; a higienização de produtos alimentares, 
designadamente o leite; o transporte colectivo de pessoas e mercadorias), os quais 
eram denominados “serviços municipalizados”, tinham autonomia administrativa e 
orçamento privativo, mas não tinham personalidade jurídica nem autonomia 
patrimonial face aos concelhos (cfr. artigos 164.º a 176.º do Código Administrativo). 
 
O parágrafo único do artigo 164.º do Código Administrativo admitia que, em 
“circunstâncias excepcionais” e em função de “motivos ponderosos” o Governo 
pudesse autorizar, sob proposta da câmara interessada, a municipalização de serviços 
que tivessem por objecto actividades não incluídas no elenco dos serviços 
susceptíveis de municipalização. 
 
É neste contexto e numa altura em que surgiam de forma avulsa diversos diplomas 
instituidores de empresas públicas estaduais (como a Administração-Geral do Álcool 
(A. G. A.) criada em 1966; a empresa pública Telefones de Lisboa e Porto (TLP) criada 
em 1967 para explorar serviço público de comunicações telefónicas, em virtude da 
cessação da concessão atribuída à Anglo-Portuguese Telephone Company; os 
Correios e Telecomunicações de Portugal (CTT) criados em 1969 por conversão da 
Administração-Geral dos Correios, Telégrafos e Telefones; e a Imprensa Nacional, 
transformada em empresa pública em 1969) que o Decreto-Lei n.º 613/71, de 31 de 
Dezembro, criou a Empresa Pública de Urbanização de Lisboa (EPUL), tendo em 
conta, como se diz no respectivo preâmbulo, “o que foi exposto ao Governo pela 
Câmara Municipal de Lisboa sobre as vantagens de se subordinarem a moldes de 
gestão empresarial os estudos respeitantes à urbanização ou remodelação de áreas a 
determinar, bem como a execução das obras respectivas”. 
 
A EPUL constituiu, neste sentido, a primeira empresa pública municipal proprio sensu  
criada em Portugal, uma vez que os serviços municipalizados previstos no Código 
Administrativo, sendo embora verdadeiras empresas públicas municipais, não tinham 
personalidade jurídica, nem autonomia patrimonial. Estando em causa uma solução 
jurídica inovadora para a época, bem se compreende que a EPUL tenha sido criada 
por acto legislativo, pois derrogava as soluções constantes do Código Administrativo 
de 1936-40. Nesta conformidade, o facto de a EPUL ter sido criada por decreto-lei não 
significa que fosse empresa pública estadual, pois a escolha dessa forma jurídica teve 
apenas a sua razão de ser no facto de o Código Administrativo não prever a figura das 
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empresas públicas estatutárias, com personalidade jurídica e autonomia patrimonial 
face aos concelhos, nem tão pouco admitir, a participação dos concelhos no capital de 
empresas privadas ou mesmo a constituição de sociedades comerciais com capitais 
públicos municipais. 
 
Tratando-se de uma empresa pública municipal com estatuto próprio, aprovado por 
acto legislativo, até à entrada em vigor da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, que veio 
regular “as condições em que os municípios, as associações de municípios e as 
regiões administrativas podem criar empresas dotadas de capitais próprios”, quaisquer 
modificações ao estatuto da EPUL requeriam a intervenção do legislador; isto porque, 
até 1998, não existia em Portugal um regime jurídico comum aplicável à criação de 
empresas públicas municipais. 
 
É certo que o artigo 48.º, n.º 1, alínea o), da primeira lei das autarquias locais (Lei n.º 
Lei n.º 79/77, de 25 de Outubro) atribuía à assembleia municipal competência para 
autorizar o município “a participar em empresas regionais, ou a formar empresas 
municipais”; mas a essa competência não correspondia a qualquer regime geral que 
disciplinasse a criação e a gestão de empresas públicas municipais proprio sensu, 
uma vez que o Decreto-Lei n.º 260/76, de 8 de Abril, que estabelecia as bases gerais 
dos estatutos das empresas públicas estaduais, só por analogia podia ser aplicado ao 
sector empresarial local. Assim se explica que a primeira revisão dos estatutos da 
EPUL tenha tido lugar mediante diploma legislativo do Governo (Decreto-Lei n.º 
437/80, de 3 de Outubro). Essa revisão, foi, contudo, a única a que foram submetidos 
os estatutos da EPUL, mau grado o disposto no artigo 48.º da Lei n.º 58/98, de acordo 
com o qual as empresas municipais já constituídas deveriam adequar os seus 
estatutos ao disposto naquele diploma “no prazo máximo de um ano” a contar da data 
da sua publicação. 
 
A Lei n.º 58/98 é, de resto, coerente com o disposto no artigo 39.º, n.º 2, alíneas g) e 
h), do Decreto-Lei 100/84, de 29 de Março, que veio rever a primeira lei das autarquias 
locais, mantendo no elenco de competências da Assembleia Municipal a de “autorizar 
o município a criar empresas públicas municipais e a participar em empresas públicas 
intermunicipais” e a “associar-se com entidades públicas e a participar em empresas 
de âmbito municipal ou regional que prossigam fins de reconhecido interesse público 
local e se contenham dentro das atribuições definidas para o município”. A mesma 
solução foi mantida pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (terceira lei das autarquias 
locais) que comete à Assembleia Municipal a competência para autorizar o município a 
criar “empresas municipais e a aprovar os respectivos estatutos, bem como a 
remuneração dos membros dos corpos sociais, assim como a criar e participar em 
empresas de capitais exclusiva ou maioritariamente públicos, fixando as condições 
gerais da participação” e a “criar ou participar em empresas privadas de âmbito 
municipal que prossigam fins de reconhecido interesse público local e se contenham 
dentro das atribuições cometidas aos municípios, em quaisquer dos casos fixando as 
condições gerais dessa participação” (cfr. artigo 53.º, n.º 2, alíneas l) e m) da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro). 
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2. A verdade, porém, é que, praticamente dez anos após a publicação da Lei n.º 
58/98, os estatutos da EPUL, bem como a sua filosofia empresarial, continuam 
intocados, de tal forma que, tendo a Lei n.º 58/98 sido substituída pelo regime jurídico 
do sector empresarial local (Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro) torna-se imperioso 
adequar o estatuto da EPUL à nova realidade jurídica do sector, bem como proceder a 
diversos ajustamentos na sua filosofia de actuação, que deve limitar-se à sua função 
original de empresa auxiliar da acção municipal na realização de estudos respeitantes 
à urbanização ou remodelação de determinadas áreas, deixando de parte a execução 
das respectivas obras, salvo quando não existam soluções de mercado capazes de o 
fazer. 
 
Neste sentido, não está apenas em causa, na presente proposta, uma mera 
adaptação jurídico-formal dos estatutos da EPUL ao novo regime jurídico do sector 
empresarial local, mas também e sobretudo a revisão da sua filosofia de actuação 
empresarial, o que se encontra reflectido na nova redacção da cláusula relativa ao 
respectivo objecto social.  
 
Realmente os estatutos da EPUL, notáveis e inovadores ao tempo da sua criação, 
carecem hoje de revisão, quer por força do novo enquadramento jurídico-normativo 
que disciplina o sector empresarial local, quer por força das atribuições que devem 
actualmente ser cometidas a empresas vocacionadas para intervir na urbanização e 
renovação urbana. 
 
A este respeito, importa notar que o novo regime jurídico do sector empresarial local 
integra – além das sociedades constituídas nos termos da lei comercial, nas quais os 
municípios possam exercer, de forma directa ou indirecta, uma influência dominante – 
as empresas municipais reguladas no capítulo VII e que correspondem às empresas 
públicas municipais a que se referia o artigo 1.º, n.º 3, alínea a), e o capítulo II da Lei 
n.º 58/98, categoria na qual a EPUL se integra.  
 
Com efeito, tendo sido criada como empresa pública de tipo estatutário ou institucional 
em 1971, a EPUL nunca teve assembleia geral ou outra forma de representação do 
capital social que permitisse a outras entidades públicas intervir na sua gestão, a qual 
sempre coube por inteiro ao respectivo conselho de administração (cujo presidente e 
dois vogais são designados pela Câmara Municipal de Lisboa e os outros dois pelo 
presidente do conselho de administração da EPUL), muito embora diversos actos 
estivessem sujeitos a aprovação da Câmara Municipal de Lisboa, como é o caso dos 
planos de actividade e financeiros, dos programas anuais de trabalho, e dos 
orçamentos anuais e suplementares da EPUL. Também a definição dos 
empreendimentos a realizar pela empresa, bem como a forma da sua execução e 
exploração e as deliberações do conselho de administração sobre empréstimos e 
sobre aquisição, transmissão e constituição de direitos relativos a bens imóveis, entre 
outros actos, estão sujeitos a aprovação da Câmara Municipal (cfr. artigo 44 do 
estatuto da EPUL). 
 
Por conseguinte, a revisão dos estatutos da EPUL a que se procede através da 
presente proposta, não implica qualquer alteração quanto à natureza jurídica da 
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empresa, que se mantém como empresa pública municipal de tipo institucional, 
abrangida pelo capítulo VII do regime jurídico do sector empresarial local. 
 
Retomando a sua vocação original, limita-se o objecto social da EPUL à “promoção, 
reabilitação e manutenção de bens e infra-estruturas urbanísticas públicas” e à “gestão 
do património edificado e promoção do desenvolvimento urbano, através, 
nomeadamente, da redistribuição equitativa dos ganhos e dos encargos fundiários e 
da regulação eficiente do mercado imobiliário, no quadro das políticas urbanísticas e 
de reabilitação do Município de Lisboa, e mediante observância das orientações 
estratégicas definidas, nos termos da lei, pela Câmara Municipal de Lisboa”. 
 
Todavia, estando em causa o exercício de actividades que, à luz do novo regime 
jurídico do sector empresarial local, se reconduzem à “promoção do desenvolvimento 
local”, torna-se necessário que as relações entre o Município e a EPUL se passem a 
reger por contratos-programa, onde se definam pormenorizadamente as funções de 
desenvolvimento económico local a desempenhar, bem como o montante das 
comparticipações públicas municipais que a EPUL terá direito a receber como 
contrapartida das obrigações assumidas. 
 
Com efeito, importa notar que o novo regime jurídico do sector empresarial local 
apenas permite a atribuição de subsídios ou outras transferências financeiras por parte 
dos municípios a favor de entidades integradas no sector empresarial local mediante a 
celebração de um contrato-programa, quando o seu objecto se integre no âmbito da 
função de desenvolvimento local (cfr. artigos 9.º, n.º 2, 10.º e 13.º da Lei n.º 53-
F/2006). 
 
Nesta conformidade, a proposta de estatutos que se submete à consideração da 
Assembleia Municipal, além de detalhar os princípios de gestão a que fica submetida a 
EPUL, consagra os termos em que deverão ser celebrados aqueles contratos-
programa entre o município e a EPUL. 
 
 
3. Por outro lado, assumindo-se a intenção de extinguir algumas Sociedades de 
Reabilitação Urbana (SRU), procura-se garantir através da presente proposta de 
revisão dos estatutos da EPUL que as missões de reabilitação urbana de zonas 
históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística que lhes estão 
confiadas possam agora ser prosseguidas pela EPUL (que, aliás, já é detentora de 
parte do respectivo capital social e está representada nos respectivos órgãos sociais). 
 
Não se trata de renunciar às funções de reabilitação urbana, mas de tornar mais eficaz 
e eficiente a actividade municipal nessa matéria, concentrando na EPUL – que detém 
quadros qualificados e experiência relevante na matéria – essa actividade. Neste 
sentido, a presente proposta de revisão dos estatutos da EPUL procura acolher a 
filosofia que modela as SRU (de incentivo às iniciativas dos proprietários ou de 
parceiros públicos e privados na reabilitação) bem como os poderes de ordem pública 
que o Município de Lisboa entenda delegar-lhes (designadamente em matéria de 
licenciamento). 
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Na verdade, tendo em conta o disposto no artigo 17.º do regime jurídico do sector 
empresarial local, bem como o disposto no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 104/2004, de 
7 de Maio, que aprova um regime excepcional de reabilitação urbana para as zonas 
históricas e áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, os municípios, 
não só podem delegar poderes nas empresas por elas constituídas, desde que tal 
conste expressamente dos estatutos (incluindo as prerrogativas do pessoal da 
empresa que exerça funções de autoridade, designadamente no âmbito de poderes de 
fiscalização), como podem optar por seguir o regime previsto no Decreto-Lei n.º 
104/2004, sem intervenção de SRU. 
 
Nesta conformidade, a presente proposta de revisão dos estatutos da EPUL prevê 
expressamente a possibilidade de delegação na EPUL dos poderes que cabem ao 
Município em matéria de reabilitação urbana em zonas históricas ou áreas de 
recuperação e reconversão urbanística, submetendo, no entanto a aprovação da 
Câmara Municipal os documentos estratégicos para as zonas de intervenção a que se 
referem os artigos 15.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 104/2004. Além destas, prevê-
se ainda a possibilidade de delegação na EPUL das competências previstas nos 
artigos 42.º, n.º1, alínea b); 44.º,n.º3 e 46.º do Decreto-Lei nº 794/76, de 5 de 
Novembro; dos poderes de requerer ao Governo a declaração de utilidade pública dos 
imóveis e direitos a eles inerentes que se mostrem necessários à execução dos planos 
e projectos de criação, reordenamento e recuperação de áreas habitacionais e 
urbanas degradadas; dos poderes de constituição de servidões e das restrições de 
utilidade pública necessárias à implementação das infra-estruturas afectas aos 
serviços públicos a prestar; dos poderes de utilização, administração, conservação e 
defesa de bens dominiais municipais; dos poderes de fiscalização do cumprimento das 
regras constantes de regulamentos municipais relacionados com a actividade da 
empresa e de aplicação das sanções para o respectivo incumprimento; e ainda dos 
poderes de protecção, desocupação, demolição e defesa administrativa da posse dos 
terrenos e instalações que lhe estejam afectos e das obras por si executadas ou 
contratadas, podendo ainda, nos termos da lei, ocupar temporariamente os terrenos 
particulares de que necessite para estaleiros, depósito de materiais, alojamento de 
pessoal operário e instalação de escritórios, sem prejuízo do direito a indemnização a 
que houver lugar. 
 
 
4. No que diz respeito ao capital social é inscrito nos estatutos o valor constante do 
balanço da empresa, optando-se por não detalhar as demais regras económico-
financeiras atento o disposto nos artigos 26.º a 32.º do regime jurídico do sector 
empresarial local, bem como as regras aplicáveis às entidades empresariais locais 
(cfr. artigos 33.º a 42.º do regime jurídico do sector empresarial local). 
 
Quanto aos órgãos sociais e considerando o disposto no artigo 38.º do regime jurídico 
do sector empresarial local, optou-se por manter a estrutura orgânica típica das 
entidades empresariais locais que, atenta a sua natureza unimunicipal, apenas são 
dotadas de um órgão de administração e de um órgão de fiscalização. No entanto e de 
modo a permitir que a actividade da empresa seja acompanhada por um conjunto de 
pessoas que possam contribuir para o bom desempenho das suas funções, propõe-se 
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a criação de um conselho consultivo com competências de aconselhamento da 
administração e de acompanhamento da actividade da empresa. 
 
Finalmente, foi necessário ajustar a firma da empresa ao disposto no artigo 36.º do 
regime jurídico do sector empresarial local, propondo-se a substituição da designação 
“EPUL – Empresa Pública de Urbanização de Lisboa”, pela denominação “EPUL – 
Empresa de Urbanização de Lisboa, EEM”. 
 
 
Assim, temos a honra de propor ao Plenário da Câmara Municipal de Lisboa que 
delibere aprovar, para efeitos de ulterior aprovação pela Assembleia Municipal, 
nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º, conjugada com a alínea l) do n.º 2 
do artigo 53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, a proposta de alteração dos estatutos e da 
designação da EPUL – Empresa Pública de Urbanização de Lisboa, que se 
passará a designar “EPUL – Empresa de Urbanização de Lisboa, EEM”, nos 
termos do projecto de estatutos em anexo.  
 
 

Os Vereadores 
 

 
Manuel Salgado José Cardoso da Silva 
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PROJECTO DE ESTATUTOS DA EPUL 

 
CAPÍTULO PRIMEIRO 

Denominação, Sede e Objecto 
 

Artigo Primeiro 
 

A EPUL – Empresa de Urbanização de Lisboa, EEM, adiante designada por EPUL, é 
uma pessoa colectiva de direito público, com natureza empresarial, constituída sob a 
forma de entidade empresarial local e rege-se pelos presentes estatutos e pela lei 
aplicável. 
 

Artigo Segundo 
 

1. A sede da EPUL é em Lisboa, na Rua Professor Fernando da Fonseca, Edifício 
Visconde de Alvalade, 2º piso. 

2. O Conselho de Administração poderá transferir a sede dentro do concelho de 
Lisboa. 

 
Artigo Terceiro 

 
1. A EPUL tem por objecto a promoção, reabilitação e manutenção de bens e infra-

estruturas urbanísticas públicas, a gestão do património edificado e a promoção do 
desenvolvimento urbano, através, nomeadamente, da redistribuição equitativa dos 
ganhos e dos encargos fundiários e da regulação eficiente do mercado imobiliário, 
no quadro das políticas urbanísticas e de reabilitação prosseguidas pelo Município 
de Lisboa, actuando em observância das orientações estratégicas definidas, nos 
termos da lei, pela Câmara Municipal de Lisboa.  

2. Para a prossecução do seu objecto, incumbe designadamente à EPUL: 
 

(a) Contribuir para a correcção dos desequilíbrios do mercado imobiliário na área 
do Município;  

(b) Desenvolver uma politica de solos eficiente e equitativa;  
(c) Propor e executar políticas de centralização dos fundos públicos de apoio à 

reabilitação e regeneração urbana; 
(d) Administrar sistemas de perequação fundiária, nos termos da lei;  
(e) Aplicar políticas de preços e de subsidiação selectiva em benefício dos 

cidadãos mais carenciados; 
(f) Elaborar estudos e projectos de natureza urbanística, sociológica, económica 

ou outra que lhe sejam confiados ou respeitem a áreas de cuja urbanização 
ou renovação urbana for encarregada ou a outras missões que se inscrevam 
no seu objecto;  

(g) Realizar obras de criação ou melhoramento de infra-estruturas e 
equipamentos, de reabilitação de edifícios ou outras que se mostrem 
convenientes para os trabalhos de urbanização ou de regeneração urbana a 
seu cargo; 
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(h) Realizar obras de construção de edifícios por expressa determinação da 
Câmara Municipal de Lisboa, sempre que as mesmas não possam ser 
realizadas em condições normais de mercado; 

(i) Executar obras de conservação e manutenção em edifícios, equipamentos e 
no espaço público; 

(j) Promover estudos de pesquisa de novos processos de construção e de 
utilização de materiais; 

(k) Desenvolver um programa de apoio à reabilitação privada, no âmbito de uma 
acção geral de informação/formação tendo em vista a promoção e o apoio às 
acções privadas de reabilitação urbana; 

(l) Desenvolver métodos de contabilidade analítica que permitam identificar as 
ineficiências existentes na gestão de infra-estruturas de forma a atenuar os 
seus custos;  

(m) Organizar exposições e publicar estudos destinados a estimular o interesse 
público pelos empreendimentos de que esteja incumbida; 

(n) Executar as actividades que lhe sejam cometidas mediante contrato-
programa; 

(o) Exercer os poderes e competências que lhe possam ser delegados pelo 
Município de Lisboa, nos termos do Artigo Décimo Oitavo. 

 
3. A EPUL pode, mediante autorização da Câmara Municipal de Lisboa, adquirir 

participações no capital de outras sociedades ou empresas municipais, incluindo 
sociedades com objecto diverso do seu. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Capital Estatutário 
 

Artigo Quarto 
 

1. O capital estatutário, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de € 
19.000.000 (dezanove milhões de euros). 

2. O capital estatutário é integralmente detido pelo Município de Lisboa. 
3. O capital estatutário pode ser alterado por deliberação da Câmara Municipal de 

Lisboa, sob proposta do Conselho de Administração da EPUL. 
 

CAPÍTULO TERCEIRO 
Órgãos Sociais 

 
SECÇÃO I 

Disposições gerais 
 

Artigo Quinto 
 

1. São órgãos sociais o Conselho de Administração, o Fiscal Único e o Conselho 
Consultivo. 

2. O mandato dos titulares dos órgãos sociais deve coincidir com o dos titulares dos 
órgãos autárquicos, sem prejuízo do disposto nos números seguintes. 
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3. Os titulares dos órgãos sociais consideram-se empossados logo após a sua 
nomeação, mantendo-se em funções até que sejam substituídos. 

4. Os titulares dos órgãos sociais que cessem funções antes do termo do mandato por 
renúncia, morte ou incapacidade, destituição ou outro motivo, serão substituídos 
por novos membros, cujo mandato termina no termo do mandato dos demais 
titulares do órgão. 

5. Em caso de impossibilidade temporária, física ou legal, para o exercício das 
respectivas funções, os membros impedidos podem ser substituídos enquanto 
durar o impedimento. 

 
SECÇÃO II 

Conselho de Administração 
 

Artigo Oitavo 
 

1. O Conselho de Administração é constituído por três membros, nomeados por 
deliberação da Câmara Municipal de Lisboa, a qual designará igualmente o 
respectivo Presidente, bem como o seu substituto. 

2. O acto de nomeação fixará a remuneração dos membros do Conselho de 
Administração e ainda os termos e condições de utilização de viaturas, cartões de 
crédito e outros benefícios de que possam usufruir, nos termos da lei.  

3. Os membros do Conselho de Administração estão sujeitos ao Estatuto do Gestor 
Público. 

 
Artigo Nono 

 
1. Compete ao Conselho de Administração a gestão e representação da EPUL, 

designadamente: 
 

(a) Adquirir, alienar e onerar direitos ou bens móveis e imóveis; 
(b) Aprovar a organização técnico-administrativa de empresa e as normas do seu 

funcionamento interno, designadamente em matéria de pessoal e da sua 
remuneração; 

(c) Gerir o pessoal; 
(d) Elaborar os instrumentos de gestão previsional; 
(e) Elaborar o relatório e as contas de exercício e apresentar proposta de 

aplicação de resultados; 
(f) Autorizar a execução de trabalhos e de obras, fixando os termos e condições 

a que devem obedecer; 
(g) Assegurar a organização e actualização do cadastro dos bens da empresa; 
(h) Pedir ao membro do Governo competente ou à Assembleia Municipal de 

Lisboa, consoante os casos, a expropriação por utilidade pública dos imóveis 
e direitos a eles relativos necessários, nos termos aplicáveis ao Município; 

(i) Ceder, segundo as modalidades mais convenientes, designadamente através 
da constituição do direito de superfície, as construções que se reconheça não 
deverem continuar como sua propriedade e os lotes de terreno destinados a 
construção particular; 
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(j) Celebrar contratos de associação, nos termos previstos na lei e quando se 
mostre conveniente, com os proprietários das áreas a urbanizar ou a 
submeter a operações de renovação urbana; 

(k) Propor à Câmara Municipal de Lisboa alterações ao estatuto ou ao capital 
estatutário; 

(l) Propor à Câmara Municipal de Lisboa a celebração ou modificação de 
contratos-programa, nos termos da lei e do disposto no artigo décimo sexto. 

 
2. O Conselho de Administração pode encarregar especialmente algum ou alguns dos 

administradores de se ocuparem de certas matérias de administração. 
3. Compete ao Presidente do Conselho de Administração: 
 

(a) Coordenar a actividade do Conselho de Administração; 
(b) Convocar e presidir às reuniões; 
(c) Representar a EPUL em juízo e fora dela; 
(d) Velar pela correcta execução das deliberações do Conselho de 

Administração; 
(e) Exercer os poderes que o Conselho de Administração, ou outro órgão, lhe 

delegar; 
(f) Desempenhar as demais funções estabelecidas na lei e nos regulamentos 

internos da empresa. 
 

Artigo Décimo 
 

1. O Conselho de Administração fixará as datas e local das reuniões ordinárias, que 
terão uma periodicidade semanal, e reunirá extraordinariamente sempre que seja 
convocado pelo Presidente, por sua iniciativa, ou a requerimento de qualquer dos 
seus membros.  

2. O Conselho de Administração só pode validamente deliberar desde que esteja 
presente ou representada a maioria dos seus membros, podendo qualquer 
administrador impedido de comparecer à reunião votar por correspondência ou 
fazer-se representar por outro administrador.  

3. Os votos por correspondência serão exercidos e os poderes de representação 
serão conferidos por carta ou qualquer outro meio de comunicação escrita dirigida 
ao Presidente. 

4. As deliberações do Conselho de Administração são tomadas por maioria dos votos 
dos administradores presentes ou representados e dos administradores que votem 
por correspondência, tendo o Presidente ou quem o substitua voto de qualidade 

5. De cada reunião será lavrada acta, a assinar pelos membros presentes à reunião, e 
que conterá um resumo de tudo o que nela tiver ocorrido, indicando, 
designadamente, a data e o local da reunião, os membros presentes, os assuntos 
apreciados e as deliberações tomadas. 

 
Artigo Décimo Primeiro 

 
A EPUL obriga-se pelas assinaturas: 
 

(a) de dois administradores,; 
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(b) de um administrador, no âmbito dos poderes que lhe estejam especialmente 
delegados; 

(c) de um administrador e de um procurador, para o efeito mandatado; 
(d) de um ou mais procuradores, nos termos da respectiva procuração. 

 
SECÇÃO III 
Fiscal Único 

 
Artigo Décimo Segundo 

 
1. A fiscalização da EPUL compete a um Fiscal Único e a um suplente, que devem ser 

revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.  
2. O Fiscal único é nomeado pela Câmara Municipal de Lisboa. 
3. Ao Fiscal Único são atribuídos os direitos e deveres previstos na legislação 

aplicável. 
 

SECÇÃO IV 
Conselho Consultivo 

 
Artigo Décimo Terceiro 

 
1. O Conselho Consultivo é o órgão consultivo da empresa com competências de 

aconselhamento ao Conselho da Administração e de acompanhamento da 
actividade da empresa. 

2. O Presidente do Conselho da Administração é, por inerência, o Presidente do 
Conselho Consultivo. 

3. Os restantes membros do Conselho Consultivo, em número não superior a quatro, 
são nomeados por deliberação da Câmara Municipal de Lisboa. 

4. O exercício das competências do Conselho Consultivo bem como o seu 
funcionamento será fixado em Regulamento a aprovar pela Câmara Municipal de 
Lisboa, mediante proposta do Conselho Consultivo. 

5. Os membros do Conselho Consultivo têm direito a senhas de presença pela 
participação nas reuniões do Conselho, de montante a fixar pela Câmara Municipal 
de Lisboa. 

 
CAPÍTULO QUARTO 
Princípios de gestão 

 
Artigo Décimo Quarto 

 
1. A gestão da EPUL realizar-se-á por forma a assegurar a viabilidade económica da 

empresa e o seu equilíbrio financeiro, com respeito pelo disposto nestes estatutos, 
nas regras legais aplicáveis e nas orientações estratégicas aprovadas pela Câmara 
Municipal de Lisboa, visando a promoção do desenvolvimento económico local e 
regional. 

2. Na gestão da empresa ter-se-ão em conta, nomeadamente, os seguintes 
objectivos: 
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(a) Adaptação da oferta à procura economicamente rentável, salvo quando sejam 
acordadas condições especiais com a Câmara Municipal de Lisboa no âmbito 
de contratos-programa; 

(b) Prática de tarifas e preços que permitam o equilíbrio da exploração; 
(c) Obtenção de índices de produtividade compatíveis com empresas de 

natureza e objecto semelhantes; 
(d) Evolução da massa salarial adequada aos ganhos de produtividade e ao 

equilíbrio financeiro da empresa; 
(e) Subordinação de novos investimentos a critérios de decisão empresarial, 

nomeadamente em termos de taxa de rentabilidade, período de recuperação 
de capital e grau de risco, excepto quando outros sejam fixados em contrato-
programa; 

(f) Adequação dos recursos financeiros à natureza dos activos a financiar; 
(g) Compatibilidade da estrutura financeira com a rentabilidade da exploração e 

com grau de risco de actividade; 
(h) Adopção de uma gestão previsional por objectivos assente na 

descentralização e delegação de responsabilidade adaptada à dimensão da 
empresa. 

 
Artigo Décimo Quinto 

 
1. Os planos técnicos, económico e financeiro da gestão da Empresa e a sua 

particularização para cada plano parcial bem como os respectivos programas de 
execução devem ser elaborados anualmente. 

2. Os planos plurianuais e anuais de actividades, de investimento e financeiros devem 
basear-se nas orientações estratégicas aprovadas pela Câmara Municipal de 
Lisboa, sendo reformulados sempre que as circunstâncias o justifiquem. 

3. Os planos de actividades, de investimento e financeiros deverão ser completados 
com os desdobramentos necessários para permitir a descentralização de 
responsabilidades e o adequado controlo de gestão. 

4. Os instrumentos previsionais deverão concretizar os planos plurianuais, referindo, 
nomeadamente, os investimentos projectados e as respectivas fontes de 
financiamento. 

5. Os planos de actividades e demais instrumentos de gestão previsional deverão ser 
remetidos à Câmara Municipal de Lisboa para aprovação até 30 de Novembro do 
ano anterior àquele a que respeitem, podendo a Câmara Municipal solicitar, no 
prazo de 15 dias, os esclarecimentos que julgue necessários. 

 
Artigo Décimo Sexto 

 
1. A EPUL celebrará com o Município de Lisboa contratos-programa onde se definirão 

pormenorizadamente as funções de desenvolvimento económico local que lhe cabe 
desempenhar, bem como o montante das comparticipações a que terá direito em 
contrapartidas das obrigações assumidas, sempre que estas se mostrem 
incompatíveis com viabilidade económica da empresa e o seu equilíbrio financeiro. 

2. Os contratos-programa celebrados ou a celebrar entre a EPUL e a Câmara 
Municipal de Lisboa devem ser antecedidos de um relatório justificativo, o qual deve 
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observar o disposto no artigo 23.º do Regime Jurídico do Sector Empresarial Local, 
aprovado pela Lei nº 53-F/2006, de 29 de Dezembro. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

Dissolução e liquidação 
 

Artigo Décimo Sétimo 
 

A EPUL dissolve-se por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, que deliberará sobre a nomeação de liquidatários, a sua 
remuneração e o âmbito dos seus poderes, incluindo quanto à continuação da 
actividade da EPUL, a obtenção de empréstimos, a alienação do património social e a 
partilha do activo. 
 

CAPITULO SEXTO 
Delegação de Poderes 

 
Artigo Décimo Oitavo 

 
1. O Município pode delegar na EPUL, nos termos do artigo 17.º Regime Jurídico do 

Sector Empresarial Local, aprovado pela Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, os 
seguintes poderes: 

 
(a) Os poderes que cabem ao Município em matéria de reabilitação urbana em 

zonas históricas ou áreas de recuperação e reconversão urbanística, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 104/2004, de 7 de Maio, quando, nos termos do 
respectivo artigo 36.º, não estejam constituídas para essas zonas quaisquer 
sociedades de reabilitação urbana, ou estas hajam sido extintas, incluindo o 
regime previsto no n.º 2 do artigo 32.º; 

(b) As competências previstas nos artigos n.ºs 42.º, n.º1, alínea b); 44.º,n.º3 e 
46.º do Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de Novembro; 

(c) Os poderes de requerer ao Governo a declaração de utilidade pública dos 
imóveis e direitos a eles inerentes que se mostrem necessários à execução 
dos planos e de projectos de criação, reordenamento e recuperação de áreas 
habitacionais e urbanas degradadas; 

(d) Os poderes de constituição de servidões e das restrições de utilidade pública 
necessárias à implementação das infra-estruturas afectas aos serviços 
públicos a prestar; 

(e) Os poderes de utilização, administração, conservação e defesa de bens 
dominiais municipais; 

(f) Os poderes de fiscalização do cumprimento das regras constantes de 
regulamentos municipais relacionados com a actividade da empresa e de 
aplicação das sanções para o respectivo incumprimento; 

(g) Os poderes de protecção, desocupação, demolição e defesa administrativa 
da posse dos terrenos e instalações que lhe estejam afectos e das obras por 
si executadas ou contratadas, podendo ainda, nos termos da lei, ocupar 
temporariamente os terrenos particulares de que necessite para estaleiros, 
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depósito de materiais, alojamento de pessoal operário e instalação de 
escritórios, sem prejuízo do direito a indemnização a que houver lugar. 

 
2. O exercício dos poderes compreendidos na delegação a que se refere a alínea (a) 

do número anterior ficará, em qualquer caso, condicionado à aprovação pela 
Câmara Municipal dos documentos estratégicos para as zonas de intervenção, a 
que se referem os artigos 15.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 104/2004, de 7 de 
Maio, os quais deverão prever ainda os seguintes aspectos: 

 
(a) Definição de um plano de reabilitação do espaço público com a valorização 

das infra-estruturas de proximidade e o apoio à reabilitação privada; 
(b) Desenvolvimento de um modelo de coordenação e integração das múltiplas 

políticas com impacto na reabilitação urbana; 
(c) Definição do programa de reabilitação e de um modelo previsível dos ganhos 

patrimoniais privados a tomar em consideração na definição do estado físico 
dos edifícios visando o aperfeiçoamento dos quocientes de tributação; 

(d) Planeamento a acção da intervenção em espaço público e definição da 
politica de comparticipação de acções privadas; 

(e) Definição de modelos perequativos para compensação de casos de 
capacidade edificatória inferior à média;  

(f) Elaboração de modelos de procedimentos e práticas que eliminem prazos e 
custos desnecessários aos investidores;  

(g) Estratégia de comunicação ao público em geral e aos directamente 
interessados nas operações de reabilitação ou reconversão em concreto. 

 
3. A Câmara Municipal pode delimitar unidades operacionais de reabilitação, 

correspondentes a zonas coerentes da cidade que não correspondam a zonas 
histórias ou a áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, que 
careçam de intervenções de requalificação física do espaço público e do edificado, 
ou de requalificação social e económica, e relativamente a elas delegar na EPUL 
parte ou a totalidade dos seguintes poderes: 

 
(a) Os poderes de licenciamento ou apreciação de comunicação prévia de 

operações urbanísticas; 
(b) As competências previstas na Secção V, Capítulo III do regime jurídico da 

urbanização e da edificação constante do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redacção actual, com excepção da competência para aplicação 
de sanções administrativas por infracção contra-ordenacional. 

 
4. A delegação de poderes referida no presente artigo efectua-se mediante 

deliberação da Câmara Municipal, a qual fixará o âmbito das competências 
delegadas e, se for caso disso, as áreas em que as mesmas são exercidas ou os 
bens a que se referem. 

5. A delegação de poderes nos termos previstos neste artigo é efectuada no Conselho 
de Administração da EPUL, com faculdade de subdelegação em qualquer dos seus 
membros ou em trabalhador da empresa, nos limites da lei. 
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6. Os trabalhadores da EPUL que realizem acções de fiscalização nos termos da 
alínea (e) do n.º 1 e (b) do n.º 3 do presente artigo estão abrangidos pelo disposto 
no artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro. 

 
 
 


