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REGULAMENTO INTERNO DO

MERCADO DE GADO DE PONTE DE LIMA

Nota Justificativa

o presente Regulamento tem como objectivo disciplinar a prestação de Serviços do

Mercado de Gado de PONTE LIMA, assim como o uso das suas instalações e dependências,

com o intuito de promover as acções comerciais de gado dos produtores IBÉRICOS.

As normas de Organização e Funcionamento do Mercado de Gado, descritas no

presente Regulamento serão de obrigatório cumprimento para todo o pessoal e

utilizadores do mercado.

As presentes normas aplicam-se a outras actividades e serviços que se desenrolem,

no Mercado de Gado de PONTE LIMA, suas instalações e recintos.

O Mercado de Gado de PONTE LIMA apresenta-se como um serviço público com a

seguinte finalidade:

a) Facilitar aos criadores de animais e demais pessoas relacionadas com o sector

pecuário, as operações comerciais, com a máxima facilidade e transparência e o mínimo

de risco;

b) Procurar que os preços dos animais se formem por um normal equilíbrio entre a oferta

e a procura;

c) Oferecer aos criadores de animais em geral instalações adequadas e higiénicas para a

permanência dos seus animais durante o decorrer de todas as operações inerentes ao seu

comércio.

No Mercado de Gado de PONTE de LIMA, aplicar-se-ão as normas obrigatórias, as

normas principais ou dominantes, as complementares e as compatíveis ou autorizáveis.

Entendem-se como normas obrigatórias ou exigidas pela legislação vigente nos mercados

de gado:

Os serviços comerciais, zonas de parqueamento, local para serviço veterinário,

serviço de limpeza, serviços administrativos, e boxes para instalação de animais. ,,'
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Consideram-se normas principais ou dominantes, a comercialização de gado

bovino, ovino, caprino e equino, de forma predominante ainda que, não exclusivamente,

por ter o Mercado para este efeito carácter poLivaLente.

Consideram-se normas compLementares as que se estabeLecem para atender as

necessidades dos utiLizadores no que respeita à sua comodidade, tais como: bar,

restaurante, baLneário e W.c. . s em quantidade suficiente.

Os objectivos atrás referidos serão susceptíveis de apLicação ou modificação de

acordo com as possibilidades e evoLução do mercado em cada momento, sempre que a

Câmara MunicipaL de Ponte de Lima, assim o entender e ache necessário.

Artigo 1°

Serviços

Os serviços fundamentais de Mercado de Gado de PONTE LIMA serão:

1 - A recepção, expedição e verificação dos procedimentos Legais;

2 - A permanência e exposição de animais;

3 - A promoção e operações de transacção de animais destinados à reprodução

e à produção, ou animais destinados a abate, a compra/venda e para o

mercado da comercialização.

4 - Inspecção e assistência sanitária dos animais;

5 Informação aos que contribuam directa ou indirectamente à

comerciaLização dos animais.

As instaLações do Mercado de Gado de PONTE DE LIMA poderão também ser

destinadas a outras actividades e prestação de outros serviços reLacionados ou não com o

sector pecuário, em função das necessidades e do interesse público, tendo em conta um

Lógico aproveitamento das instaLações, determinado peLa Câmara MunicipaL.

Artigo 2°

Horário

1- EstabeLecem-se dias de Mercado ordinário, as Segundas-feiras, de 15 em 15 dias, (dia

de feira em Ponte Lima.). Quando o dia de feira for mudado, o Mercado do Gado coincide
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C'll-:~"lOje TIa pl [pág. 2 de 13]



~~MlJ IcíF o PCNTE E)~

sempre com o dia da feira, mesmo que tenha sido mudado o calendário devido aos

feriados. Caso seja feriado religioso ou segunda-feira de Páscoa, antecipa para o sábado.

2- O Horário de entrada de animais no Mercado será:

Segunda-feira - das 05:00 horas às 09:00 horas

O Mercado de Gado começa a funcionar às 07 (sete) horas e não poderá ultrapassar

as 13 (treze) horas do mesmo dia, salvo expressa autorização do responsável.

)- O dia de realização do Mercado do Gado bem como o horário de funcionamento

poderão ser alterados por deliberação da Câmara Municipal.

4 - Podem ainda ter lugar naquele espaço outros eventos promovidos pelo Município:

designadamente Festas das Feiras Novas, e outras feiras de promoção das raças.

Disposições Relativas aos animais

Artigo 3°

Recepção e Controlo Higiene - Sanitário dos animais:

1 - Os transportadores de animais terão de entregar à entrada do recinto a documentação

obrigatória de cada animal. Esta documentação fica na posse dos funcionários do

Mercado e é entregue nos serviços veterinários para controlo e posterior inspecção dos

animais. Os animais que não estejam de acordo com as normas legais em vigor não serão

admitidos no mercado.

2 - O responsável do mercado e os responsáveis sanitários reservam a possibilidade de

aplicar outra norma, sempre que se justifique interesse em benefício da sanidade do

mercado.

3 - Salvo circunstâncias especiais que terão que ser submetidas à consideração do

responsável pelo Mercado, não serão admitidos animais em trânsito, isto é, acompanhado

por guia de origem em que não figure como destino o Mercado de Gado da PONTE DE

LIMA.
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Artigo 4°

Serviços de Inspecção Sanitária

1 - Os serviços de inspecção sanitária do mercado serão realizados pela autoridade

sanitária credenciada para o efeito e pelo organismo competente.

2 - Como missões de inspecção sanitária correspondem à autoridade sanitária as

seguintes operações:

a- As condições de transporte de animais;

b- Controle da documentação dos animais apresentados;

c- A inspecção dos animais admitidos;

d- A passagem das guias e certificados sanitários;

e- Igualmente lhe corresponderá todas as outras funções atribuídas

pela legislação sanitária vigente em cada momento.

Artigo 5°

Admissão de Bovinos - Condições Sanitárias e de transporte

1 - Desde que provenientes de explorações com estatuto oficialmente indemne de

Tuberculose, Brucelose, Leucose e isentas de Peripneumonia Contagiosa Bovina, em

conformidade ao estabelecido nas normas técnicas de classificação do anexo ao D.L.

244/2000 de 27 de Setembro e em conformidade ao estabelecido nos D.L. 114/99 de 14

de Abril, D.L. 272/2000 de 08 de Novembro e D.L. 179/98 de 03 de Julho.

2 - Que os animais sejam oriundos de áreas epidemiológicas não sujeitas a restrições

sanitárias.

3 - Que os animais a deslocar sejam acompanhados, conforme o preceituado na portaria

n.° 121/96 de 26 de Março, ou seja Boletim Sanitário, preenchido em todos os seus itens

e actualizado à menos de 12 meses, Brinco S.I.A., Guia de trânsito Mod. 253/DGV e

Declaração de Limpeza e Desinfecção de Veículos. Poderá ser exigida em qualquer altura

documentação adicional, de acordo com as exigências da Direcção Geral de Veterinária e

outras autoridades competentes.

4 - O transporte de animais, de e para o Mercado, deverá ser realizado em meio próprio e

aprovado pelas autoridades competentes.

[pág. 4 de 13]



ML
~ICIF la PONTE 8~

Artigo 6°

Estadia, Exposição de Animais e Direitos e Deveres dos Utentes

1 - Os animais que entrem no Mercado ocuparão o espaço que lhes é indicado, não

podendo ocupar ruas e corredores, excepto no trânsito para carga e descarga.

2 - As boxes existentes podem ser reservadas aos criadores e comerciantes que o

solicitem, dada a sua condição de assistentes habituais no mercado de gado e com a

finalidade de melhorar o funcionamento pelo preço de €25 (vinte e cinco euros) cada

box.

Assim este Mercado disponibilizará:

a) Boxes para os animais adultos que não venham amarrados, bem como aos vitelos;

b) Os restantes animais adultos serão amarrados pela cabeçada, nos Varões existentes;

c) Água potável em bebedouros;

d) Palha em fardo para os animais se acondicionarem devidamente, ao preço corrente.

e) Ventilação adequada;

e) Iluminação adequada.

1- Os utentes têm como direitos fazer uso das instalações e serviços do mercado de

acordo com a finalidade e destino próprio das mesmas de acordo com o respectivo

regulamento.

2- Receber todo o tipo de informação referente a horários e serviços, bem como

documentos creditativos dos serviços utilizados e das taxas.

3- Os utentes tem como deveres cumprir as normas estabelecidas no presente

regulamento bem como outras oriundas do Mercado, perante situações

imprevistas, sejam elas na admissão de animais ao Mercado, seja no acesso ao

recinto, pressupondo a aceitação por parte do utente de todas as normas

existentes.

4- Fazer bom uso das instalações, evitando a sua deterioração, dano negligente ou

intencional.

5- Os utentes do Mercado estarão sujeitos ao pagamento de Impressos.

6- Com o intuito de preservar o Bem-estar Animal, dever-se-à ter em conta os

seguintes aspectos, sujeitos a sanção caso não sejam cumpridos:
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a) Serão considerados animais inaptos para comercialização todos os que:

- Apresentem feridas abertas ou prolapsos;

- Vacas não ordenhadas (leite a pingar para o chão);

- Fêmeas gestantes em que já tenha decorrido 90% ou mais do período

previsto de gestação, ou que tenha parido na semana anterior;

- Animais recém nascidos cujo umbigo ainda não tenha cicatrizado

completamente.

b) É proibido:

- Animais presos pelos chifres ou pescoço.

- Amarras demasiado curtas impossibilitando que os animais se deitem;

- Pauladas, pontapés, choques eléctricos prolongados, utilizar aguilhões

ou outros instrumentos pontiagudos;

- Suspender animais por meios mecânicos;

- Excepcionalmente os animais que permaneçam neste Mercado mais de

8 horas deverão ser alimentados e abeberados pelos respectivos

proprietários dos animais;

c) Não é permitida a permanência de animais:

- Nos corredores, excepto em trânsito;

- Em locais que impeçam a passagem das pessoas e outros animais;

- Adultos misturados com animais juvenis.

- A deambular pelo Mercado.

Artigo 7°

Expedição de animais

1 Todos os animais que saiam do recinto deverão ir acompanhados pela

correspondente documentação sanitária;

2 Os animais que não forem vendidos deverão ser acompanhados da

documentação de retorno, que consiste numa guia emitida para o efeito ou

autorizada igualmente pelo serviço veterinário.

/'
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3 As operações de carga e descarga serão supervisionadas pelo Veterinário do

Mercado de forma a garantir o bem-estar dos animais durante estas operações.

Artigo 8°

Higiene, Segurança Pessoal e Instalações

1 - O Mercado tem que garantir a higiene do espaço dos operadores e dos utentes,

para isso executar-se-ão as seguintes operações:

a) Desinfecção e limpeza, lavando posteriormente com água sob pressão, no

fim do mercado, de acordo com o Plano de Limpeza e Desinfecção.

b) Manter em perfeito estado de utilização as áreas destinadas ao público,

nomeadamente instalações sanitárias.

c) Todas as instalações do Mercado serão submetidas sistemática e

periodicamente a desinfestação e desratização.

Disposições Relativas à Organização, Administração e Regime Econámico do Mercado

Artigo 9°

Da propriedade

As instalações do Mercado pertencem ao Município de Ponte de Lima.

Artigo 10°

Do funcionamento do Mercado de Gado

1- Compete ao Presidente da Câmara Municipal ou ao vereador responsável pela

respectiva área, emitir ordens e instruções necessárias e convenientes ao bom

funcionamento do Mercado de Gado.

2- O mercado, tem um veterinário, auxiliado por uma equipa administrativa e auxiliar, a

designar pelo Presidente da Câmara, ou pelo vereador da área.

3- A aplicação de normas higio-sanitárias e de bem-estar animal no Mercado do gado é

providenciada sob responsabilidade do médico veterinário, responsável sanitário.

YV-~
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Artigo 11°

Animais para Exportação

1-Estando este Mercado empenhado na criação de condições para a comercialização de

animais vivos tanto para o mercado nacional como para outros países da União Europeia,

e contando com a preciosa colaboração da Direcção Regional de Agricultura do Norte,

através da sua DIV constam deste Regulamento as regras referentes aos animais para a

aludida exportação.

2-Assim todos os animais a exportar terão obrigatoriamente de possuir:

a) 2 (duas) Marcas Auriculares;

b) A classificação sanitária exigível na ocasião;

c) Certificado Sanitário;

d) Passaportes 241 /DGV;

e) Guias de deslocação 253/DGV;

f) Apresentação do n.°de Comerciante aprovado;

g) Apresentação do n.o de Transporte (viatura);

h) Documentos sem rasuras;

i) Vitelos com mais de 6 (seis) semanas têm de ser sujeitos a prova

Intradermotuberculinização;

j) Horário para entrada de animais no mercado:

• Segunda-feira, ou feira mudada, das 05:00 ás 09:00 horas;

k) Os Passaportes/Animais escolhidos, terão que estar disponíveis aos

Técnicos da DIV até às 10:00 horas.

~
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Artigo 12°

Circulação de Veículos no recinto

1 - Todos os veículos com acesso ao recinto, deverão cumprir as regras que lhe são

impostas:

a) Segundo a tonelagem e tipo (Bebedouros, cama, separação de boxes,

dependendo do número de horas de viagem).

b) A saída de animais do mercado tem de ter assegurado pelo transportador os

requisitos mínimos de acordo com a lei.
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2 - Os veículos de transporte de gado dirigir-se-ão ao cais de descarga, onde não poderão

permanecer mais de 20 minutos, dirigindo-se em seguida ao local de lavagem e

desinfecção, aguardando posteriormente no parque a eles destinado, onde permanecerão

até efectuar as operações de carga.

3 - Todas as viaturas de transporte de animais antes de efectuarem qualquer carga no

Mercado deverão ser submetidos a lavagem e desinfecção, sendo-lhes fornecida

documentação que ateste essa operação (de lavagem).

4 - Pelo Serviço de lavagem e desinfecção, logo que a Câmara Municipal assim o entenda,

e mediante deliberação, poderá ser cobrado o valor de €l5 por veículo com 30m2 ; €lO

por veículo com 25m2 ; €15 por veículo com 15m2 ; €10 por veículo com 8m2 ; €5 por

veículo com 5m2 ; e por último, OS pelos veículos com reboque (Xico).

5 - São excepção todas as viaturas que apresentem documentação válida de lavagem e

desinfecção efectuada nas últimas 72 horas, desde que a viatura não apresente sinais de

ter transportado animais nesse período, após verificação técnica do Mercado.

Fiscalização e sanções

Artigo 13°

Competências e Fiscalização

A fiscalização do cumprimento das disposições do presente Regulamento e demais

legislação aplicável compete aos serviços de fiscalização da Câmara Municipal e às

autoridades policiais.

Artigo 14°

Sanções

As infracções ao presente Regulamento constituem ilícito de mera ordenação

social e são sancionadas com coimas nos termos do presente Regulamento.
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Artigo 15°

Contra-ordenações e Coimas

Sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, constitui ainda contra

ordenação:

a) A não observação do disposto no n° 3 do art. 5° (fazer-se acompanhar do

Boletim Sanitário) constitui contra-ordenação punível com coima graduada de €20 até ao

máximo de 0740,98, no caso de pessoa singular, ou de €50 até ao máximo de €44891 ,81

no caso de pessoa colectiva, por animal;

b) A não observação do disposto no n° 3 do art. 5° (fazer-se acompanhar da Guia

de trânsito Mod. 253/DGV) constitui contra-ordenação punível com coima graduada de

ao até ao máximo de 0740,98, no caso de pessoa singular, ou de ao até ao máximo de

€44891,81 no caso de pessoa colectiva;

c) A não observação do disposto no nO 3 do art. 5° (fazer-se acompanhar da

Declaração de Limpeza e Desinfecção de Veículos) constitui contra-ordenação punível

com coima graduada de ao até ao máximo de 0740,98, no caso de pessoa singular, ou

de €100 até ao máximo de €44891 ,81 no caso de pessoa colectiva;

d) A não observação do disposto na alínea a) do n° 6 do art. 6° (comercialização

de animais inaptos) constitui contra-ordenação punível com coima graduada de ao até

ao máximo de 0740,98, no caso de pessoa singular, ou de ao até ao máximo de

€44891 ,81 , no caso de pessoa colectiva.

e) A permanência no Mercado, bem como no Cais, de veículos em desrespeito pelo

disposto no art. 12° do presente Regulamento, constitui contra-ordenação punível com

coima graduada de 00 até ao máximo de 0740,98, no caso de pessoa singular, ou de

00 até ao máximo de €44891 ,81, no caso de pessoa colectiva.

f) A falta de Marcas Auriculares de animais no cais de descarga, constitui contra

ordenação punível com coima graduada de ao até ao máximo de 0740,98, no caso de

pessoa singular, ou de 70 € até ao máximo de €44891 ,81, no caso de pessoa colectiva.

g) O acondicionamento de animais em desrespeito pelo disposto no n° 6 do art. 6°

do presente Regulamento, constitui contra-ordenação punível com coima graduada de

€10 até ao máximo de 0740,98, no caso de pessoa singular, ou de €10 até ao máximo de

€44891 ,81 , no caso de pessoa colectiva;

___ o • :::C:::=::>
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h) A realização de qualquer tipo de transacção em outro local que não os

definidos para o efeito no Mercado; constitui contra-ordenação punível com coima

graduada de €200 até ao máximo de €3740,98, no caso de pessoa singular, ou de €200 até

ao máximo de €44891 ,81, no caso de pessoa colectiva;

i) A tentativa e a negligência são puníveis.

Artigo 16°

Sanções Acessórias

1 - Em conformidade com o disposto no Regime Geral do Ilícito de Mera Ordenação

Social, constante do Decreto-Lei n.o 433/82, de 27 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei

n.° 356/89, de 17 de Outubro, pelo Decreto-Lei n.° 244/95, de 14 de Setembro, e pela

Lei n.o 109/2001, de 24 de Dezembro, poderão ser aplicadas às contra-ordenações

previstas no artigo anterior as seguintes sanções acessórias, em função da gravidade da

infracção, (estado de saúde do animal) e da culpa do agente:

a) Envio do(s) animal(ais) para o matadouro ou eliminação;

b) Privação do direito de participar ou realizar transacções no Mercado, no mínimo

de 3 (três) e o máximo de 25 (vinte e cinco) feiras.

Artigo 17°

Competência

1 - O Presidente da Câmara Municipal é competente para determinar a instrução

dos processos de contra-ordenação e aplicar as coimas e as sanções acessórias a que haja

lugar relativamente às contra-ordenações previstas no presente Regulamento que

ocorram no Mercado.

Artigo 18°

Receita das coimas

As receitas provenientes da aplicação de coimas previstas no presente

Regulamento revertem para o Município.

T
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Disposições finais

Artigo 19°

Dúvidas e omissões

Para a resolução de dúvidas e omissões que surjam na aplicação ou interpretação

das disposições de presente Regulamento são competentes os Serviços Jurídicos e o

Presidente da Câmara Municipal.

Artigo 20°

Direito subsidiário

Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Regulamento são

aplicáveis, o Código do Procedimento Administrativo, ao Decreto Lei n.o 169/99, de 18 de

Setembro, alterada pela Lei n.o 5-Al2002, de 11 de Janeiro, o Decreto-Lei n.° 433/82, de

27 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 356/89, de 17 de Outubro, pelo Decreto-Lei

n.° 244/95, de 14 de Setembro.

Artigo 21°

Entrada em vigor

O presente regulamento foi aprovado em reunião de Câmara Municipal de Ponte de

Lima em 23 de Agosto, e entra em vigor 15 dias após a data da sua publicação através de

edital nos lugares de estilo, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 91 ° da Lei

nO 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n° 5-Al202, de 11 de Janeiro.

Ponte de Lima, 30 de Agosto de 2010,

O Vereador da Área,

?~~.
Gaspar Martins)
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Anexo 1

MODO OPERATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE UM

PLANO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO

1 - Etapa preparatória - Todo o mercado deve estar livre de animais.

2 - Pré-lavagem - Utiliza-se uma mangueira, molhando-se todas as superfícies com

água (chão, paredes). Com um rodo serão arrastados os detritos sólidos.

3 - Limpeza - Utiliza-se uma máquina de pressão (com pistola) e com jacto de água

procede-se à remoção dos detritos sólidos das superfícies. (pré-enxaguamento)

4 - Desinfecção - prepara-se uma solução com desinfectante autorizado pela DGV e

com a máquina de pressão pulverizam-se todas as superfícies. Deixa-se actuar o

desinfectante durante 10 minutos.

5 - Enxaguamento - Com jacto forte de água retirar todo o desinfectante colocado.

6 - Etapas finais - Deixar escorrer a água do enxaguamento o tempo necessário até

secar. Lavar e arrumar o material utilizado na limpeza e desinfecção em local

próprio.
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