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DELIBERA<;AO 

2.7 - PRO.JETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DO COMERCIO A 

RETALHO NAO SEDENTARIO EXERCIDO POR FEIRANTES E 

VENDEDORES AMBULANTES DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA

APROV ACAO. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o Projeto de Regulamento 

Municipal do Comercio a Retalho Nao Sedentario Exercido por Feirantes e Vendedores 

Ambulantes do Concelho de Ponte de Lima. A C§mara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Veryador Dr. Filipe Viana, 

remeter a aprecia~ao e aprova9ao da Assembleia M~.micipal. 

ReunHio Extraordimiria de Camara Municipal de 18 de abril de 2016. 
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REGULAMENTO MUNICIPAL DO COMERCIO 

A RETALHO NAO SEDENTARIO EXERCIDO POR FEIRANTES E VENDEDORES 

AMBULANTES- PONTE DE LIMA 

Preambulo 

0 Municipio de Ponte de Lima dispoe de urn Regulamento Municipal das Feiras e urn 

Regulamento Municipal dos Vendedores Ambulantes1 os quais tern vindo a disciplinar a 

ocupa~ao, explora~ao e gestao das feiras municipals e da venda ambulante. 

Durante a vig~ncia daqueles regulamentos sucederam-se varias altera~oes leglslativas, 

nomeadamente o Decreto~Lei n.l! 48/2011, de 1 de abril, no ambito do "Licenciamento Zero" 1 a 

Lei 27/2013, de 12 de abril, que veio revogar os diplomas que estiveram na genese daqueles 

regulamentos municipals e, mais recentemente, o Decreta-Lei 10/2015, de 16.01, que entrou 

em vigor no dia 01.03.2015, que, par sua vez, veio revogar a Lei 27/2013 e estabelecer o Regime 

Jurfdico de Acesso e Exerdcio de Ativldades de Comercio, Servi~os e Restaura~ao (RJAACSR). 

Tais altera~oes legislativas impoem uma revisao e adaptac;ao das disposlc;oes regulamentares 

em vigor, uma vez que implicam a reduc;~o de encargos administrativos sabre os cldadaos e 

empresas por via da elimina~ao de licen~as, autorizac;oes e condicionamentos previos para 

ativldades especfficas, simplificando os licenciamentos de atividades econ6micas tais como o 

comercio a retalho n:!io sedentarlo exercido par feirantes e vendedores ambulantes. 

Revela-se1 desta forma, necessaria proceder a elaborac;ilio do presente Regulamento onde se 

definem as condic;Bes de exerdcio do comercio a retalho nao sedentario por feirantes e 

vendedores ambulantes1 bern como o regime aplicavel as felras e aos recintos onde as mesmas 

se reallzam, revogando-se, em consequ~ncia, os regulamentos ate agora em vigor que versam 

sobre a mesma materia1 a saber o "Regulamento Municipal de Feiras do Munidpio de Ponte de 

Lima" eo "Regulamento de Venda Ambulante" . 

0 presente Regulamento deve ser sujelto a dlscuss~o publica nos termos do artigo 1189do 

C6digo do Procedimento Administrativo . 

Assim, ao abrigo do dlsposto no n.!l 1 do artlgo 792 do Decreta-lei n.Q 10/2015, de 16 de janeiro 

e elaborado o presente "Regulamento Municipal do Comercio a Retalho Nao Sedentario 

Exercido par Feirantes e Vendedores Ambulantes", o qual deve ser submetido a Camara e a 
Assembleia Municipal para aprovac;ao, nos termos dos artigos 252 n.2 1 alfnea g) e 3321 n.2 11 

alfnea k), ambos da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro, ap6s terem sido cumpridas as 

formalidades previstas nos artigos 117.SI e 118.5! do C6digo de Procedimento Admlnlstratlvo e 

no n.2 2 do artigo 792 do Decreta-lei n.Q 10/20151 de 16.01. 
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APROVADO PELA ASSEMBLE lA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA EM 



ou amovfveis, bern como em instala~Bes flxas onde se realizem menos de 20 eventos anuais, 

com uma dura9ao anual acumuiada maxima de 30 dias; 

d) Feira - o evento que congrega peri6dica ou ocasionalmente, no mesmo reclnto, varios 

retalhistas que exercem a atividade com carater nao sedentario, na sua maioria em unidades 

m6veis ou amovfveis, excetuados os arraias, romarias, balles, provas desportlvas e outros 

divertimentos publicos, os mercados municipals e as mercados abastecedores, nao se incluindo 

as felras dedicadas de forma exclusiva a exposi9ao de armas; 

e) Reclnto de feira - o espa9o publico ou privado, ao ar livre au no interior, destinado a 
reallza9ilio de felras, que preencha os requisites estipulados na legisla9ao em vigor; 

f) Feirante- a pessoa, singular ou coletiva, que exerce de forma habitual a ativldade de comercio 

a retalho n~o sedentarla em feiras; 

g) Vendedor ambulante - a pessoa, singular ou coletiva, que exer~a de forma habitual a 

atividade de comercio a retalho de forma itinerante, incluindo em instala9Bes m6veis ou 

amovfveis instaladas fora de recintos de feiras; 

h) Venda ambulante com carater de permanencia - exerdcio de atividade, definida pela 

C§mara, de comercio a retalho de forma itinerante, em Iugar flxo, igualmente definido pela 

Camara; 

i) Espa~o de venda/lugar de terrado - area demarcada pela C~mara para o exerdclo da 

atividade de comercio a retalho n~o sedentario; 

j) Espa~os de venda destinados a participantes ocasionais - espa~os de venda pr6prios 

reservados nas feiras, para serem ocupados por participantes ocasionais, vendedores 

ambulantes, pequenos agricultores, artesaos e similares; 

k) Lugares ou participa~ao ocasional- aquela que e feita no proprio dia da feira, no caso de na 

mesma se encontrem lugares disponlbillzados pela Camara para o efeito, livres, mediante o 
pagamento da respetiva taxa. 

I) Atividade sazonal - aquela que s6 surge em determlnado perlodo do ana, necessariamente 

limitado, perdendo, posteriormente, a sua utilidade. 

m) Equipamento m6vel- equipamento de a polo a venda ambulante que pressupoe a existencia 

de rodas; 

n) Equipamento amovivel- equipamento de a polo a venda ambulante, sem fixa9ao ao solo; 

o) Colaboradores- pessoas singulares que auxiliam no exercfcio da ativldade; 

p) Participantes ocasionais:- pequenos agrlcultores que nao estejam constituidos como agentes 

econ6micos, que pretendam participar na feira para vender produtos da sua propria produ~ao, 

par raz5es de subsistencia devidamente comprovadas pela Junta de Freguesia da area de 

residencia, vendedores ambulantes e artesaos; 

Artigo 3.2 

Exercicio da ativldade 
1. 0 exercicio da atividade de comerclo a retalho de forma nao sedentaria na area do Municipio 

s6 e permitido aos feirantes com espa9o de venda atribufdo em recinto de felra, previamente 

autorizada e aos vendedores ambulantes nas zonas e locals previamente autorizados. 

2. E ainda condi~ao para o exerdcio da atividade de feirante e vendedor ambulante a deten~ao 

de titulo de exercfcio de atividade, devldamente atualizado, emitido pela DGAE, aquando da 

mera comunica9~0 previa no Balcao do Empreendedor", nos termos do artlgo 2011 do Decreta

Lei 10/2015, de 16.01. 
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3. E proibida a venda de bebidas alco61icas junto de estabelecimentos escolares do ensino basico 

e secunda rio, num raio de SO metros em rela~~o ao perf metro exterior de cada estabelecimento. 

4. A Camara pode proibir o comercio nao sedentario de outros produtos n~o previstos nos 

numeros anteriores, sempre que tal seja devidamente fundamentado por raz5es de interesse 

publico. 

5. Excetuam-se do previsto na alfnea d) do n.!ll as armas de cac;:a desportlva bem como as 

munl~;5es para o mesmo efelto. 

Artlgo 7/l 

Comercializa~ao de generos alimentfcios e de animals 

Os feirantes e os vendedores ambulantes que comercializem generos alimentfcios e animals 

estao obrigados ao estrito cumprimento dos requisites Impastos pela legisla~ao especffica 

aplicavel a correspondente categoria. 

Artigo 8." 
Concorr~ncla desleal, pr~tlcas comerclals desleals e venda de bens com defeito 

1. t proibida a venda de produtos suscetiveis de violar direitos de proprledade Industrial, bem 

como a pratica de atos de concorr~ncia desleal, nos termos da legisla<;ao em vigor. 

2. Sao proibidas as praticas comerciais desleais, enganosas ou agressivas, nos termos da 

legisla~ao em vigor. 

3. Os bens com defeito devem estar devidamente identificados e separados dos restantes bens 

de modo a serem facilmente reconhecidos pelos consumidores. 
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Artigo 9.!! 

lndica~ao e afixa~ao de pre~os 

1. Todos os bens destinados a venda a retalho devem exibir o respetlvo pre<;o de venda final ao 

consumidor. 

2. Os generos alimentfcios e os produtos nf!io alimentares, colocados a disposi~ao do 

consumidor, devem canter o pre~o por unidade de medida. 

3. Nos produtos vendidos a granel apenas devera ser indlcado o pre<;o por unidade de medida. 

4. Os produtos pre-embalados devem canter o prec;o de venda final e o prec;o par unldade de 

medida. 

5. Nos produtos comercializados a pec;a deve ser indicado o prec;:o de venda por pe<;a. 

6. Sempre que as disposi~oes comunitarias ou nacionais exijam a indica~ao do peso liquido e do 

peso lfquldo escorrido, para determinados produtos pre-embalados, sera suficlente indicar o 
prec;:o por unidade de medida do peso lfquido escorrido. 

7. 0 pre<;o de venda eo pre~o por unidade de medida afixado corresponde ao prec;:o final de 

venda ao consumidor, devendo nele estar ja repercutidos todos os impastos, taxas e demais 

encargos que sobre ele recaiam. 

8. 0 pre~o deve ser exibido em dfgitos, afixado de modo visfvel, inequfvoco e perfeltamente 

legfvel, atraves da afixa<;ao de letreiros1 etiquetas ou listas. 

CAPrTULO II 

Das feiras 

Sec~ao I 

Localiza!;ao, periodicldade e horario 

Artigo 102 

(Localiza~ao e Periodicidade) 



1. A atribui~ao do espac;o de venda nas felras municipais, re lativo a Iugar novo ou deixado vago, 

e efetuada por sorteio, por ato publico, de entre os lndlvfduos que preencham os requlsltos 

previstos no artigo 32, publicitado em edital, no portal da internet do Municipio e no "Balcao do 

Empreendedor", see depois de publlcitado para o efeito, existir para o Iugar dlsponlvel mais do 

que um interessado. 

2. 0 anuncio do sortelo a que se refere o n.2 1 do presente artigo Indica quais os lugares que se 

encontram disponfveis equal o tipo de produtos a vender, prevendo um perlodo mfnlmo de 20 

dias para apresentac;ao de candldaturas. 

3. Por cada feirante s6 e permitida a ocupa~ao de dois espar;os de venda por felra, e se para tal 

houver lugares dlsponlveis. 

4. Os espar;os de venda atribufdos atraves de sorteio devem ser ocupados na prlmelra felra 

subsequente. 

5. 56 serao admitidos ao sorteio os titulares de cartao de feirante valido ou pedido de 

substltul~ao do carUio de feirante e desde que tenham regularlzada a sua situac;ao junto da 

Administrac;ao Fiscal e Seguranc;a Social e n~o tenham dlvidas para como Municipio. 

6. Os produtores/ agricultores locais que efetuem a venda de produtos sazonais beneflclam da 

isenc;ao de pagamento quando utllizem bancas ate um metro, conforme disp5e o Regulamento 

de Llquidac;ao e cobranr;a de taxas e outras receltas municipals. 

7. Os espar;os de venda estao sujeitos ao pagamento das taxas prevlstas no Regulamento de 

Liquidar;ao e cobranr;a de taxas e outras receitas municipals e respetlva tabela, em vigor no 

Concelho de Ponte de Lima. 

8. As felras ocasionais aplica-se, com as devidas adaptar;oes, o dlsposto nos numeros anteriores. 

9. 0 ato publico do sorteio e levado a cabo par uma comissao composta por um presldente e 

dois vogais, nomeados no despacho que determine a sua realizar;ao. 

Artigo 152 

Atrlbul~~o de espa~os de venda a titulo ocasional 

1. No dia da feira1 caso existam espar;os de venda ocasionais, pode ser atribufdo um titulo de 

ocupa~ao de local de venda, mediante o pagamento da respetiva taxa. 

2. Caso exista mais de um interessado no mesmo espa~o, este e atribufdo por sorteio. 

3. lndependentemente do numero de lugares vagos, e proiblda a atribuir;ao ao mesmo 

feirante/vendedor ambulante/slmilar mals do que um local de venda. 

4. A atrlbuir;~o do local de venda ocasional sera da competencia do Vereador com competencias 

delegadas na materia. 

5. Aos ocupantes ocasionais sera atribufdo um titulo de ocupar;ao ocasional, intransmissfvel que 

e apresentado ao representante do Municipio na feira, para fins de acesso ao recinto. 

Artigo 162 

Dlrelto a ocupa~ao do terrado 

1. 0 dlreito a ocupar;ao do terrado na Feira e tltulado pela "Licen~a de Ocupar;ao de Terrado", 

emitida pelo Municipio de Ponte de Lima, cujo modelo e indicado no Anexo I ao presente 

Regulamento. 

2. As licenr;as de ocupa~ao de terrado sao emitidas ap6s a atribuic;ao de espa~o de venda, 

decorrente do procedimento descrito no artigo 142. 

3. As llcen~as de ocupa~~o de terrado sao emitidas tendo em conta o espaco disponfvel no 

recinto de rea lizar;ao da feira. 



4. Na llcen~a de ocupac;ao de terrado e identificado o feirante, o respetlvo tftulo de exerdclo de 

atividade ou cartao de felrante eo Iugar que lhe esta atribufdo. 

5. 0 pagamento da taxa de ocupac;ao do terrado ~ trimestral, devendo ser paga at~ ao dla 15 do 

primeiro mes do trimestre a que o mesmo diz respeito, ou no primeiro dia util seguinte se este 

calhar no fim-de-semana ou num feriado. 

6. A falta de pagamento das taxas, no prazo fixado no numero anterior, impllca o pagamento da 

taxa acrescida dos respetivos juros de mora a taxa legal em vigor. 

7. Se o pagamento nao for feito ate ao final do trimestre aquele a que o d~blto se refere, o 

Presidente da Camara Municipal ou o Vereador com compet~ncia delegada, determinara a 

instaurac;ao do competente processo de execu~ao fiscal, a caducldade do dire Ito de ocupac;!o e 

a subsequente desocupac;ao do Iugar de venda. 

8. A llcenc;a de ocupac;ao de terrado e intransmlssfvel e s6 I§ vallda para o local a que disser 

respeito, salvaguardadas as situac;Oes prevlstas no artigo l7Q, 

9. ~ obrigat6rla a apresentac;ao da licenc;a de ocupac;ao de terrado sempre que solicitada pela 

fiscalizac;ao municipal, por outros funclonarios municipals para o efeito credenciados ou alnda 

por quaisquer outros agentes com competencla legal para a exlglrem. 

10. A instalac;ao de qualquer feirante em local diferente do que e indlcado na respetlva llcenc;a 

de ocupac;ao de terrado, para alem de ser sanclonavel com colma, pode impllcar a cassac;ao da 

referida licenc;a, sem dire ito a reversao das taxas ja pagas, consoante a gravldade e a culpa. 

11. Pode ser efetuado o pagamento anual da taxa de ocupac;ao do terrado, desde que o felrante 

o requeira ate ao dia 15 de dezembro do a no anterior ao a no a que o requerimento diz respeito. 

Artlgo 172 

Transmlssao do dlrelto a ocupa~ao de espa~o de venda 
1. o direlto de ocupac;ao e pessoal e lntransmlssfvel, salvo as situac;oes especlais prevlstas no 

presente regulamento. 

2. Em caso de morte, lnvalidez, ou outro motivo atendfvel do titular da licenc;a, o direito a 

ocupac;ao do espac;o de venda podera ser transmitldo ao seu cOnjuge nao separado 

judicialmente de pessoas e bens, pessoa que com ele viva em unH=io de facto, descendentes e 

ascendentes do 1111 grau em linha reta, por esta ordem de prlorldades, desde que o lnvoquem e 

demonstrem, no prazo maximo de 60 dias apos o facto que lhe deu origem. 

3. De entre os descendentes que pretendam exercer o direito previsto no numero anterior, t~m 

prefer~ncia os menores, devidamente representados par tutor legal. 

4. 0 direlto ~ ocupa~~o poden~ ser transmitido para pessoa coletiva na qual o mesmo tenha 

participacao no respetivo capital social ou desde que a mesma seja constitulda par qualsquer 

das pessoas referidas no numero dois, devendo expor de modo fundamentado as razoes pelas 

quais sollclta a transferencla do dire ito que ~titular, devendo o requerimento ser acompanhado 

de documentos comprovativos das razoes invocadas pelo felrante e da sua particlpac;ao no 

capital social. 

5. A autorizac;ao da transmissao do direito a ocupac;ao depende, entre outros: 

a) Da regularizac;~o das obrigacaes econ6micas para com o Munidpio de Ponte de Lima; 

b) Do preenchlmento, pelo feirante, das condlc;aes prevlstas neste regulamento. 

6. 0 presidente da Camara Municipal ou o Vereador com compet~ncia delegada, pode 

condiclonar a autorizac;~o da cedencla ao cumprimento, pelo feirante, de determinadas 

condicoes, nomeadamente a mudanca do local de atividade e a comercializac;ao de produtos 

fora de setor. 



7. 0 averbamento da transmissao do direito a ocupa~ao esta sujeito a taxa prevlsta no 

Regulamento de Uquida~ao e Cobran~a de Taxas Municipals do Municipio de Ponte de Lima. 

8. Decorrido o prazo estabelecido no numero 1 do presente artigo, sem que qualquer das 

pessoas af lndlcadas lnvoque o facto de impossibilidade do exerdcio da atividade pelo titular da 

licen~a, esta caduca, considerando-se vago o respetlvo espa~o de venda. 

Artigo 18!? 

Caducidade 

1. 0 direito de ocupa~ao do espa~o de venda caduca, nomeadamente: 

a) Par falta de pagamento das taxas devidas nos prazos estabelecidos no Regulamento de Taxas 

e Outras Receitas em vigor; 

b) Par 3 fa ltas lnjustiflcada consecutivas ou 5 interpolados, em cada ano civil; 

c) Pelo decurso do prazo estabelecido no n.!l 8 do artigo anterior; 

d) Par grave incumprimento dos deveres do feirante, previstos no presente Regulamento; 

e) Pelo nao acatamento de ordem legltima emanada pela entidade gestora e/ou pelos agentes 

de autoridade ou interfer~ncia indevida na sua a~~o; 

f) Par viola~ao, reiterada, das normas de funcionamento da feira; 

g) Pela utiliza~ao do espac;o de venda para comercializa~ao de produtos incompatfveis com o 

respetivo setor; 

h) Par alterac;ao, incompatfvel com o espac;o atribufdo, do ramo de atividade do seu titular. 

2. A caducidade implica a perda total das quantias entretanto pagas a titulo de taxas pela 

atribui~ao do espac;o. 

Artlgo 19!! 

Declara~ao da Caducidade 

A caducldade do direlto a ocupac;ao do espac;o de venda prevlsto no numero anterior, opera de 

forma automatica, sem audiencia previa do interessado, ficando desta forma lmpedldos de 

participar nas feiras seguintes. 

Artigo 20.!! 

Registos internos 

1. No Municipio existira um registo em ficheiro pr6prio, em que serao registados os elementos 

de ldentlflca~~o do titular da ocupa~ao e do tftulo de exerdclo de atlvldade, cadastre e outros 

elementos considerados indispensaveis, assim como as referencias e elementos identicos dos 

seus colaboradores, organizando-se este ficheiro par ordem alfabetica. 

2. Organizar-se-a urn processo individual para cada Iugar de venda, no qual se arqulvarao 

anualmente os requerimentos e demais documentos apresentados para a concessao do Iugar. 

3. Os processos aludidos no numero anterior serao arquivados pela ordem do registo no flcheiro 

pr6prio. 

4. Sempre que o Munidpio registar a falta de atlvidade de um feirante por perfodo igual ou 

superior a quatro feiras seguidas, dara conta de tal facto a DGAE. 

Artigo 21,9 
Renuncla de ocupa~~o de espa~o de venda 

1. 0 titular da licen~a da ocupa~ao do espa~o de venda pode renunciar a ocupa~ao do espa~o, 

devendo, para o efeito, comunicar o facto, par escrito, a C~mara Municipal com a antecedencia 

minima de urn mes. 



2. A renuncia implica a perda total das quantias entretanto pagas a tftulo de qualsquer taxas 

pela atribui~~o do espa~o. 

Artlgo 22~ 

Transfer~ncia tempor;§rla de espa~o de venda atribuido 

1. A requerimento do feirante pode ser autorizada a transfer~ncia temporaria do direito de 

ocupa~~o de espa~o de venda para um seu familiar ou colaborador permanente. 

2. No requerimento a que alude o numero anterior o feirante deve indicar o perfodo de tempo 

da transfer~ncia pretendida, fundamentando, devldamente, as razaes do impedimenta 

temporario para o exercfclo da atlvidade. 

3. A transfer~ncia tempon.kia esta temporalmente llmitada a um perfodo maximo, n~o 

renovavel, de seis meses. 

Artiso 232 

Altera~Ao dos espa~os de venda 

1. Por motivos de interesse publico, devidamente fundamentados, a Camara pode alterar a 

dlstrlbui~~o dos espacos de venda atribufdos bem como lntroduzir as modlflcacaes que se 

revelem necessarias. 

2. As situa~6es previstas no numero anterior dever~o ser comunicadas aos lnteressados, com a 

anteced~ncla devlda. 

3. A requerimento do felrante, a Camara pode autorizar a ocupa~ao de um espa~o distinto do 

que lhe esta atribufdo, desde que exista um espa~o vago no mesmo setor de atividade. 

Artlgo 24.t 

Suspenslo/ extln~lo de felras 

1. Por motives de interesse publico au de ordem publica, devidamente fundamentados, a 

Camara pode suspender temporarlamente a reallzac~o de felras ou a sua extin~i§o. 

2. A suspensao ou extln~~o da feira devem ser comunicadas aos interessados, logo que sejam 

conhecldas as causas que a determinem, atraves de publlca~~o no portal do Munidpio e da 

afixa~5o de editais, nos lugares de estilo. 

SECClO Ill 

DOS RECINTOS 

Artlgo 25.!! 

Condi~aes dos recintos 

As felras podem realizar- se em recintos publicos ou privados, ao ar livre ou no interior, desde 

que: 

a) 0 recinto esteja devidamente delimitado, acautelando o livre acesso as residencias e 

estabelecimentos envolventes; 

b) 0 reclnto esteja organizado por sectores, de forma a haver perfeita destrin~a das diversas 

atividades e especies de produtos comercializados; 

c) Os lugares de venda se encontrem devidamente demarcados, alnda que em planta; 

d) Possuam, na proximidade, parques ou zonas de estacionamento adequados a sua dimensao. 

Artigo 26.2 

Pedodo de funclonamento e suspensao 



1. Compete ao Presldente da Camara Municipal ou ao Vereador com competencia delegada, 

emitir ordens e instru~oes necessarlas e convenlentes ao bom funcionamento das feiras 

promovldas pelo Municipio de Ponte de Lima. 

2. A dire<;ao tecnica e da competencia da unidade organica do munidpio com atribuicoes nessa 

materia, coadjuvado pelo trabalhador a deslgnar pelo Presidente da Camara Municipal. 

3. A Fe ira Quinzenal, a realizar na sede do Concelho de Ponte de Lima, tera Iugar as Segundas

Feiras alternando com a Feira de Freixo. 

4. A Feira da Gandra realiza~se as terc;:as-feiras, dia seguinte a Feira de Freixo. 

5. 0 perlodo de funcionamento das feiras compreender- se-a entre as 07horas e as 20h; e as 

08horas e as 18horas; quando se trate respetivamente dos meses de Marc;:o a Setembro 

inclusive; e de Outubro a Fevereiro inclusive. 

6. Poder~o os ocupantes entrar para o recinto da feira as 5 horas, com vista a ocupa~ao e 

descarga dos respetivos produtos ou mercadorias; 

7. A partir das 20 horas s~o prolbidas as descargas, bem como a venda; 

8. A feira realiza-se quinzenalmente, as segundas-feiras. 

9. Nos casas em que o dia designado para a feira colncida com os dias: 25 de Abril; 01 de Maio; 

10 de Junho; OS de Outubro e 01 de Dezembro, nao ha altera~ao a realiza<;ao da feira. 

10. Nos dias 01 de Janeiro; Segunda Feira de Pascoa; 15 de agosto; 01 de Novembro; 08 de 

Dezembro e 25 de Dezembro, quando coincida com dia de realizac;:ao da feira, a mesma realizar· 

se·a no sabado anterior. 

11. A Camara Municipal pode suspender a realiza<;ao de qualquer feira em casas devidamente 

fundamentados, facto que sera publicitado pelos meios mais adequados com uma semana de 

antecedencia; 

12. A suspensao temporaria da realizac;:ao da feira nao afeta a titularidade da autorlza<;ao para 

o exerdcio da atividade de feirante e do direito de ocupac;:ao dos espac;:os de venda; podendo 

estes vir a ser deslocados a posteriori. 

13. A suspensao temporaria da realizac;:ao da feira nao confere aos felrantes o direlto a qualquer 

indemnizac;:ao por prejufzos decorrentes do nao exerdcio da sua atividade. 

14. A adjudlcac;:ao do direito de ocupa~ao nao compreende os dias em que se efetuem as festas 

concelhias ou locals. 

15. As inunda~5es do espac;:o do terrado causado pelo rio nao conferem aos feirantes atingldos 

o direito ao ressarcimento da taxa de terrado, a menos que esteja impossibilitado de ocupar o 

Iugar de terrado por tempo nenhum. 

16. Pode ainda por proposta da Camara realizarem-se mais feiras em agosto ou noutra ocasli!io 

que seja considerada vantajosa para o comercio e o publico em geral. 

Artlgo 27.2 

lnstala~ao nos lugares de terrado 

1. A lnstalac;:ao dos feirantes deve estar conclufda ate as 06:30horas nos meses de Marc;:o a 

Setembro inclusive; e ate as 07:30 nos meses de Outubro a Fevereiro inclusive. 

2. Na sua instala<;ao, cada feirante s6 pode ocupar o espac;:o correspondente ao Iugar de terrado 

cujo direito de ocupac;:ao I he tenha sldo atrlbufdo, sem ultrapassar os seus limites e sem ocupar 

as ruas e os espa~tos destinados a circular;ao de vefculos e pessoas, previstos nos pianos da feira. 

3. Devem, todos os feirantes garantir que os espa!foS de circulac;:ao se mantem completamente 

desobstrufdos de qualsquer objetos bu outros; assim como acautelar uma largura minima de 

clrculac;:ao de tres a quatro metros, nomeadamente para as viaturas referida no n!! 3 do art.!! 28. 



4. Os felrantes cuja atividade e a venda de pao, doces e produtos simllares s6 poderao ocupar 

os seus lugares e proceder a respetiva venda se apresentarem os mesmos produtos 

devidamente acondicionados em carros pr6prios. 

5. A respetiva venda ten~ de ser feita diretamente do respetlvo carro, podendo apenas as 

mesmos dispor de um pequeno balcao de venda e exposi~ao, cujos limites nao poder~o ir alem 

da largura do mesmo vekulo. 

6. Os vendedores de pao au doces que nao possufrem carro pr6prio para o efeito poderao ser 

abastecldos ou apoiados porum carro de outro colega feirante do mesmo ramo de ativldade. 

Artigo 28,11 

Clrcula~3o e estacfonamento de vlaturas nos reclntos de feira 

1. Nos reclntos das feiras, s6 e permitida a entrada e circula~ao de vlaturas dos feirantes 

devidamente identiflcadas nos termos do artigo 25!!, sendo a sua entrada rigorosamente 

controlada. 

2. Durante o horarlo de funcionamento, e expressamente prolblda a circulac;ao de quaisquer 

vlaturas dentro dos recintos de felra. 

3. Excetuam-se do numero anterior as viaturas de emerg~ncla, das autorldades policiais (GNR e 

PSP), da Polfcla Municipal, da ASAE, do Municipio ou outras devidamente autorizadas pela 

entidade gestora. 

Artlgo 29,2 

Levantamento da felra 

1. 0 levantamento da felra deve iniciar:-se imediatamente ap6s o encerramento do recinto e 

deve estar conclufdo ate as 21:00 nos meses de Marc;o a Seternbro inclusive; e ate as 19:30horas, 

nos meses de Outubro a Feverelro Inclusive. 

2. Antes de abandonar o recinto da feira, os felrantes devern promover a limpeza dos espac;os 

correspondentes aos espa~os de venda que lhes tenham sido atribuidos, conforme refere o 

Regulamento Municipal de Reslduos S61idos, e sem prejufzo no dlsposto no presente 

Regulamento. 

3. Tendo em vista o referido no numero anterior, os felrantes podem: 

a) Efetuar a llmpeza por seus pr6prios me los; 

b) Contratar uma empresa ou outra para o efeito. 

4. Os feirantes devem tratar dos reslduos de forma seletlva, devendo para tanto possuir caixas 

ou sacos. 

5. Os Resfduos S61idos devem ser depositados nos recipientes destinados a esse efeito, em 

volumes de calxas ou sa cos ate ao maximo de 5 kg cada, devldamente acondicionados de forma 

a assegurar que os resfduos n~o possam soltar-se ou espalhar-se. 

6. A sele~ao seletlva deve ser executada durante todo o perfodo de dura~~o da felra; devendo 

os sacos ou caixas ser, no final daquela colocados nos contentores ou lugares disponibillzados, 

pelo Municipio, para o efelto. 

SEC~OIV 

Deveres 

Artlgo 30,11 

Deveres gerais 



No exercfcio da sua atividade, os feirantes devem, nomeadamente: 

a) Fazer-se acompanhar do tftulo de exercfcio de atividade e da licen~;a de ocupar;:ao do espar;:o 

de venda, devidamente atualizados, e exibi-los sempre que sollcitados pela autoridade 

competente; 

b) Proceder ao pagamento das taxas prevlstas no Regulamento de Taxas e Outras Receitas do 

Municipio, em vigor, dentro dos prazos fixados; 

c) Comparecer com assiduldade a feira; 

d) Ocupar apenas o espa90 que lhe foi atribuido; 

e) Cumprir as normas de higiene dos produtos por si comercializados; 

f) Manter o espar;:o de venda limpo e arrumado; 

g) No final da feira deixar o espa~o de venda e areas adjacentes limpas e depositar o lixo nos 

contentores existentes no recinto para esse efeito; 

h) Tratar de forma respeitosa todos aqueles com quem se relacione; 

i) Colaborar com as agentes da entidade gestora e demais agentes de autoridade, com vista a 
manuten~~o da ordem e legalidade; 

j) Dar conhecimento imedlato de qualquer anomalia detetada ou dana verificado aos agentes 

da entidade gestora. 

Artigo 31g 

Deveres especlais 

E expressamente vedado aos ocupantes dos espa9os de venda, no exercicio da sua atividade: 

a) Permanecer nos locals depois do horario de encerramento, com exce9ao do periodo 

destinado a limpeza dos espar;:os de venda; 

b) Efetuar qualquer venda fora dos espar;:os a esse flm destinado; 

c) Ocupar area superior a atribuida; 

d) Colocar qualsquer objetos fora da area correspondente ao espa9o atribuido; 

e) Ter os produtos desarrumados ou a area de circular;:ao obstrufda; 

f) Comercializar produtos nao previstos no titulo de autoriza9ao de venda au legalmente 

proibidos; 

g) Dar entrada a quaisquer generos ou mercadorias por locais nao destinados a esse f im; 

h) Dificultar ou obstrulr a circula~ao dos utentes; 

i) Usar balan9as, pesos e medidas sem a respetiva aferir;:ao valida; 

j) Ofender verbal au fisicamente qualquer utilizador do recinto; 

k) lmpedir ou dificultar os trabalhadores da Camara no exercicio das suas fun9oes; 

I) Praticar concorrencia desleal individual ou coletivamente; 

m) Danlficar o pavimento do espar;:o de venda; 

n) Lan~ar para o pavimento quaisquer detritos, ou deposita-los fora dos contentores a esse fim 

destinados; 

o) Circular com vefculos autom6veis, tratores au maquinas fora dos horarios estabelecidos; 

p) Proceder a cargas e descargas fora do horario estabelecido. 

Artigo 32.2 

ldentifica~ao do feirante 

Nos locais de venda, tabuleiros, bancadas, pavllhOes, vefculos, reboques ou quaisquer outros 

meios utilizados na venda dos produtos, devem as feirantes afixar, de forma bern vls fvel e 



facllmente legfvel pelo publico, a lfcen~a prevlsta no art.l'! 16Q do presente Regulamento, ap6s 

llquldacao da taxa e que legltlman1 a ocupacao de terrado. 

Artigo 33.2 

Dlreltos dos felrantes 

Aos feirantes, para ah~m de outros, assiste-lhes o direito de: 

a) Utflfzar, da forma mais conveniente a sua atlvidade, o espaco que lhe seja atribufdo sem 

outros llmltes que nao sejam os Impastos por lei, pelo presente Regulamento ou por outras 

normas legals; 

b) Aceder ao Interior dos reclntos das feiras com as suas vlaturas de transporte de mercadorias, 

nas condl~eles estabelecidas pelo presente regulamento; 

c) Obter o apoio do pessoal em servlco nas feiras, em assuntos com elas relaclonados; 

d) Apresentar ao Presldente da Camara Municipal ou ao Vereador com competencia delegada, 

qualsquer sugestoes ou reclamacoes escritas, no que concerne a organlza~~o, dlsclpllna e 

funcionamento da felra, a quem competira, decidlr as mesmas; 

e) Utlllzar outras infraestruturas que sejam disponibilizadas para a atividade das felras. 

Artigo 34.2 

Obrlga~eles dos felrantes 

1. S~o obrlgacoes dos feirantes, para alem das obrigac;oes legals: 

a) Cumprir e fazer cumprlr pelos seus colaboradores as disposlc;CSes do presente Regula menta; 

b) Fazer-se acompanhar do tftulo de exerdclo de atlvidade e da licenc;a de ocupacao do espac;o 

de venda, devidamente atualizados, e exibi-los sempre que solicltados por autorldade 

competente; 

c) Fazer-se acompanhar de faturas comprovativas da aquisic~o de produtos para venda ao 

publico, nos termos previstos no C6digo do Impasto sabre o Valor Acrescentado, salvo tratando

se de: 

C.l) Pequenos agricultores que nao estejam constltufdos como agentes econ6mlcos, 

que pretendam participar na feira para vender produtos da sua propria producao, por razoes de 

subsistencia; 

C.2) Outros participantes ocaslonals, nomeadamente artesaos. 

d) Proceder ao pagamento das taxas previstas no Regulamento de Uquidac;~o e Cobranc;a de 

Taxas e outras receltas municipals, que se encontrar em vigor no momenta da respetiva 

ocupac;ao e dentro dos prazos fixados para o efelto; 

e) Afixar, de modo legfvel e bern visfvel ao publico, em letreiros, etiquetas ou listas, os prec;os 

dos produtos expostos; 

f) Ocupar apenas o espac;o correspondente ao Iugar de terrado que lhe foi destinado, nao 

ultrapassando as seus limites; 

g) Servlr-se dos lugares de venda somente para o flm a que sao destinados; 

h) Manter limpo e arrumado o seu espac;o de venda; 

I) Apresentar-se em estado de asselo e cumprlr culdadosamente as regras elementares de 

higiene; 

j) No flm da felra, deixar os respetlvos lugares de terrado completamente limpos, depositando 

o lixo nos recipientes destlnados a esse efeito; 



k) Nao prestar falsas descric;:oes ou informac;:oes sobre a identidade, origem, natureza, 

composic;:~o, qualidade, propriedades ou utilidade dos produtos expostos a venda, como melo 

de sugestionar a sua aquisic;:ao pelo publico; 

I) ldentificar e separar os bens com defeito dos restantes de modo a serem facilmente 

identificados pelos consumldores; 

m) Nao utillzar a amplificac;:ao sonora para apregoar os gEmeros, produtos ou mercadorias; 

n) Manter em boas condic;:oes de higiene, utiliza~ao e aspeto, os utensflios, vefculos au quaisquer 

outros meios que possuam para o exerclcio da atividade; 

o) Colaborar com os funcionarios da Camara Municipal e demais pessoal ao servic;:o do 

Munlcfplo, com vista a manutenc;:ao do bam ambiente, em especial dando cumprimento as suas 

orientac;:oes; 

p) Responder pelos atos e omissoes praticados pelos pr6prios, seus empregados ou 

colaboradores; 

q) Assumir os prejufzos causados nos espac;:os de venda ou no recinto da feira, provocados par 

si ou pelos seus empregados ou colaboradores; 

r) Remover todos os produtos e artigos lnutlllzados na sua atlvidade; 

s) Cumprir as normas legals sabre pesos e medidas; 

t) Utilizar apenas os meios de fixac;:~o dos toldos que venham a ser instalados nos recintos das 

feiras; 

u) Cumprlr todas as ordens ou determinac;:oes, proferidas pelas entidades fiscalizadoras; 

v) Respeitar o dever de assiduidade comparecendo regular e pontualmente a felra. 

w) Tratar de forma educada e respeltosa todos aqueles com quem se relacione no recinto da 

feira; 

x) Usar da maior delicadeza, clvlsmo e correc;:ao etica para como publico. 

2. Ao feirante assiste sempre o direito, quando se julgue lesado, de reclamar verbalmente ou 

por escrito, da fiscalizac;:ao municipal em servi~o na felra, perante o Presidente da Camara 

Municipal au perante o Vereador com competencia delegada. 

Artigo 3S,Q 

Comerclallza~ao de generos alimenticios 

Os felrantes que comercializem produtos alimentares estao obrigados, nos termos do Decreta 

-Lei n,Q 113/2006, de 12 de Junho, ao cumprimento das disposic;:oes dos Regulamentos (CE) n,Qs 

852/2004 e 853/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril, relative a higiene 

dos generos alimentfcios, sem prejufzo do cumprimentos de outros requlsltos Impastos par 

legislac;:ao especifica aplicavel a determinadas categorias de produtos. 

Artlgo 36,!! 

Comercializa~ao de animais 
1. Os feirantes que comercializem anima ls das especies bovina, ovlna, caprlna, sufna, equina, 

asinina, coelhos eaves domestlcas, estao obrigados ao cumprimento das disposic;:oes do Decreta 

- Lei n.2 142/2006, de 27 de Julho, alterado pelos decretos-lei numeros 214/2008, de 10 de 

novembro, 316/2009, de 29 de outubro, 85/2012, de 5 de abril, e 260/2012, de 12 de dezembro. 

2. No exerdcio do comercio nao sedentario de anima is de companhia devem ser observadas as 

disposir;oes constantes do decreta - lei n.2 276/2001, de 17 de outubro, alterado pelos decretos

lel numeros 315/2003, de 17 de dezembro, e 265/2007, de 24 de julho, pela lei n.Q 49/2007, de 



31 de agosto, e pelos decretos-lei n2 255/2009, de 24 de setembro e nil 260/2012, de 12 de 

dezembro. 

Artigo 37.11 

Afixa~ao de pre~os 

t obrigat6ria a aflxa~~o dos pre~os nos termos do Decreta- Lei n.!! 138/90, de 26 de Abril, com 

as altera~Oes introduzidas pelo Decreta-Lei n.ll162/99, de 13 de Maio, conforme o estabelecido 

no artigo 18.Q do Decerto- Lei n.ll 42/2008 de 10 de Mar~o, deslgnadamente: 

a) 0 pre~o deve ser exibido em dfgltos de modo vislvel, inequfvoco, facil e perfeitamente legrvel, 

atraves da utiliza~~o de letreiros, etiquetas ou listas; 

b) Os produtos pre - embalados devem canter o pre~o de venda e o pre~o par unidade de 

medida; 

c) Nos produtos vendidos a granel, quando permltldo por lei, deve ser indicado o pre~o par 

unidade de medlda; 

d) Nos produtos comercializados A pe~a deve ser indicado o pre~o de venda; 

e) 0 pre~o de venda eo pre~o par unidade de medida devem referlr - se ao pre~o total, devendo 

inclulr todos os Impastos, taxas ou outros encargos. 

0 feirante fica prolbldo de: 

Artlgo 38.2 

Pratlcas prolbldas 

a) Ocupar outro Iugar alem daquele que lhe fol concesslonado ou adjudicado, ou ceder, sem 

autoriza~ao, a outrem, seja a que titulo for, o seu Iugar; 

b) Exercer a venda de artigos ou produtos dlferentes daqueles para os quais esta autorizado; 

c) Vender artigos nocivos a saude publica, nomeadamente tabaco, ou que sejam contn1rios a 
moral publica, bem como aqueles que forem prolbidos ou exclufdos par lei; 

d) Vender produtos sabre os quais recala ou venha a recair delibera~ao camararia que determine 

a sua restri~ao, condlclonamento, interdi~ao ou proibi~ao; 

e) Vender produtos suscetivels de violar direitos de propriedade industrial, bern como a pratica 

de atos de concorr~ncla desleal, nos termos da leglsla~ao em vigor; 

f) Reallzar pratlcas comerciais desleals, enganosas ou agresslvas, nos termos da legisla~!o em 

vigor; 

g) Ter qualquer tlpo de comportamentos leslvos dos dlreltos e dos legftlmos lnteresses dos 

consumidores; 

h) lmpedir ou diflcultar par qualquer forma 0 transite nos locais destinados a circula~ao de 

vefculos e pel5es; 

I) lntrometer-se em neg6cios ou transa~Oes que decorrem entre o publico e os restantes 

feirantes; 

j) Utilizar balanc;:as, pesos e medldas quando nao aferldos ou em condic;:oes irregulares; 

k) Recusar a venda de produtos ou artigos expostos, ou realizar a sua venda ou tentativa par 

pre~o superior ao que se encontra tabelado; 

I) lnsultar ou simplesmente molestar, por atos, palavras ou simples gestos, os fiscais e outros 

agentes em servl~o no recinto com poderes de fiscaliza~illo ou lnspe~illo, bern como os 

cornpradores ou publico em geral; 

m) Gratificar, compensar ou simplesmente prometer facilidades aos agentes encarregados da 

flscallza~~o e da dlsciplina dos recintos das fel ras ou dos mercados; 



n) Formular, de ma-fe, reclamac;ao contra as servic;os da administrac;ao, contra os agentes, 

contra as feirantes au seus colaboradores e contra o publico em geral; 

o) Apresentar-se, durante o perfodo de funcionamento da feira, em estado de embriaguez ou 

sob o efeito de droga; 

p) lmpedir as compradores de efetuarem repesagens dos produtos ou artigos adqulrldos; 

q) Misturar os bens com defelto com os restantes, devendo estes estar devidamente 

identlficados pelos consumidores; 

r) Afixar qualquer tipo de publicidade sem a devida autorizac;ao; 

s) Proceder a cargas e descargas fora do horario estabelecido no presente regulamento; 

t) lmpedir ou dificultar de qualqucr forma 0 tr~nsito nos locals destinados a circulac;ao; 

u) Permanecer com as suas viaturas nos recintos das feiras, se para tal n~o estiverem 

autorizados ou fora dos perfodos de funcionamento da felra estabelecidos nos artigos 27 e 28!!; 

v) Despejar aguas, restos de comida, embalagens ou outros detritos fora dos locais destinados 

a esse fim; 

w) Fazer fogueiras ou cozinhar nos espac;os de venda; 

x) Danlficar o pavimento ou espac;os verdes, nomeadamente arvores e arbustos. 

Artlgo 39.!! 

Obrlga~aes da Camara Municipal 
Compete a Camara Municipal: 

a) Proceder a manutenc;ao dos redntos das feiras; 

b) Proceder a fiscalizac;~o e lnspec;ao sanitaria das instalac;oes e equipamentos destinados a 
venda de generos alimentfcios; 

c) Tratar da limpeza celere, logo ap6s o encerramento da feira, e recolher os resfduos 

deposltados nos recipientes pr6prios; 

d) Ter ao servic;o da feira trabalhadores em numero suficiente que orientem a sua organizac;~o 

e funcionamento e que cumpram e fac;am cumprir as disposic;c3es deste regulamento; 

e) Exercer a fiscalizac;ao e aplicar as sanc;5es prevlstas na lei e neste regulamento. 

Sec~~o IV 
Feiras realizadas por entidades prlvadas 

Artlgo 40.!! 

Disposi~ao geral 
A reallzac;ao de feiras par entidade privada, singular ou coletlva, em local de domfnio publico, 

esta sujeita ao procedimento de ced~nda de utillzac;ao do domfnio publico a entidades privadas 

para a reallzac;~o de feiras, nos termos das alineas a) e c) do n.!! 1 do artigo 140!! do Decreta-lei 

10/2015, de 16.01. 

CAPfTULO Ill 

Da venda ambulante 

Artigo 419 

Exerdclo de venda ambulante 

1. A ativldade de venda ambulante pode ser exercida em toda a area do municipio de Ponte de 

Lima, sendo que ao vendedor ambulante pode apenas ser autorizado o seu exercfcio em 



algumas fregueslas, com exce~~o dos locals proibidos previstos no artlgo 44.2 e nas zonas de 

prote~~o, estlpuladas no artlgo 45.11 

2. A venda ambulante efetuada em unldades m6veis, designadamente vefculos, roulettes, 

reboques, atrelados, triciclos motorizados, velocipedes com au sem motor, carros de mao au 

unidades slmilares esta sujelta ao estipulado no artlgo 45.!! 

3. Nos casos de morte au de invalidez do vendedor ambulante, a autoriza~~o de venda em Iugar 

flxo transmlte-se ao conjuge, descendentes ou pessoa que com ele viva em uniao de facto, por 

esta ordem de prlorldades, desde que o prazo de validade do cartiio niio tenha explrado e o 

requelram no prazo de 60 dlas ap6s o decesso ou, nos casas de lnvalldez do titular, a pedldo 

deste. 

Artlgo42.2 

Locals prolbldos 

1. ~ proibida a venda ambulante em toda a zona urbana de Ponte de Lima. 

2. 0 Presldente da Camara Municipal au o Vereador com compet~ncla delegada, pode autorizar 

temporariamente e a tftulo excecional, a venda ambulante, atendendo a razoes de interesse 

publico, como eventos desportlvos, culturais, recreativos, religlosos, festas au tradi~oes 

concelhias. 

3. Fica, desde j~. proibido o exercfclo da venda ambulante, nos segulntes locals: 

a) Os constantes no art,!! 45!.! do presente Regulamento; 

b) Situados a menos de 50 metros dos Pa~os do Concelho, de Sedes das Juntas de Freguesia, do 

Palacio da Justi~a de Ponte de Lima, de lgrejas, Estabelecimentos de Enslno, Unldades 

Hospitalares e de Saude e lm6veis Classificados como de Interesse Publico ou Municipal; 

c) Situados a menos de 100 metros de estabelecimentos que comerciallzem a mesma categoria 

de produtos au exer~am atlvldade similar; 

d) Situados a menos de 500 metros dos mercados e feiras municipals, no respetivo horario de 

funclonamento; 

e) Situados a menos de 100 metros dos cemlterlos exlstentes no Munidpio, no caso da venda 

de cera, velas e flares; 

f) A venda ambulante com carater de perman~ncla. 

Artlgo43.R 

Zonas de prote~ao 

1. Nao e permitido o exercfclo da venda ambulante nas segulntes zonas: 

a) Em locals a me nos de 100m dos museus, igrejas, hospitals, casas de saude, estancias termals, 

estabeleclmentos flxos como mesmo ramo de comercio; 

b) Nos locals situados a menos de 250 m de periferia do mercado municipal; 

c) N~o s~o permltldas vendas nas estradas naclonals e municipals, inclusive nos troc;os dentro 

das povoa~oes, quando impec;am au dificultem o transite de vekulos e peCSes (no caso de 

utilizac;ao de vefculos, estes devem estar fora da falxa de rodagem); 

d) A venda ambulante com vefculos autom6veis nao e permitida em arruamentos onde o 

estacionamento destes vefculos impe~a o cruzamento de duas viaturas. 

2. 0 Presldente da Camara ou o Vereador com competencia delegada, podera, a tftulo 

excecional, e em perfodos marcadamente festivos, autorlzar a venda ambulante de produtos e 

mercadorias em algumas au em todas as arterlas referldas no artigo anterior, bem como em 

algumas ou em todas as zonas de prote~i§o referidas no numero anterior, desde que tal 



autoriza~ao seja fundamentada em motivos ponderosos e ou de interesse municipal, analisados 

caso a caso. 

3. Para efeitos do numero anterior, a Camara Municipal procedera a previa demarca~ao dos 

locais de venda. 

Artlgo 44.~ 

Deveres gerais 

Constituem deveres gerais dos vendedores ambulantes: 

a) Cumprir e fazer cumprir pelos seus colaboradores as disposh;:oes do presente Regula menta; 

b) Fazer-se acompanhar do titulo de exercicio de atividade, ou cartao de vendedor ambulante, 

consoante o caso, devldamente atualizados, e exibi-los sempre que solicitados por autorldade 

competente; 

c) Fazer-se acompanhar de faturas comprovativas da aquisi~~o de produtos para venda ao 

publico; 

d) Afixar nos locais de venda, de forma bem vlsfvel e facllmente legfvel pelo publico, um letrelro 

no qual consta a ldentlfica~ao ou firma eo numero de registo na DGAE au, no caso previsto no 

artigo anterior, o numero de registo no respetivo Estado membra de origem, caso exista; 

e) Proceder ao pagamento das taxas previstas no Regulamento de Llquidac;:ao e Cobranc;:a de 

Taxas Municipals, que se encontrar em vigor no momenta da respetiva ocupa~ao dos lugares 

fixos e dentro dos prazos fixados para o efeito; 

f) Afixar, de modo legfvel e bem visfvel ao publico, em letreiros, etiquetas au listas, as pre~os 

dos produtos expostos; 

g) Apresentarem-se devidamente limpos e adequadamente vestldos ao tipo de venda 

ambulante que exerc;:am; 

h) A manter todos as utensflios, unidades move is e objetos intervenientes na vend a em rigoroso 

estado de apresenta~~o, asselo e hlglene; 

i) A conservar e apresentar os produtos que comercializam nas condi~oes higio-sanitarias 

impostas ao seu comercio par legisla~~o e regulamenta~ao apllcaveis; 

j) A deixar o local de venda completamente limpo, sem qualquer tipo de residues, 

nomeadamente detritos, restos, caixas ou outros materials semelhantes; 

k) A comportar-se com civismo nas rela~oes como publico; 

I) A acatar todas as ordens, decisoes e instru~5es emanadas das autorldades pollclals, 

administrativas e fiscalizadoras, que sejam indispensaveis ao exercicio da atividade de vendedor 

ambulante, nas cond i~oes previstas neste Regulamento; 

m) A proceder a retirada e desmontagem dlaria de todos os meios e estruturas usados na venda, 

desde que nao exista autorizas;ao municipal que permita a sua permanencia no respetivo local. 

Artlgo 4SJ! 

Praticas proibidas 
1. 0 vendedor ambulante fica prolbldo de: 

a) lmpedir ou dlflcultar o transite nos locais destinados a circula~ao de pe5es ou de vefculos; 

b) lmpedir ou dificultar o acesso aos meios de transportee as paragens dos respetlvos vefculos; 

c) lmpedir ou dlflcultar o acesso a monumentos e a edificios ou instala!;5es, publicos ou privados, 

bem como o acesso ou a exposi!;ao dos estabeleclmentos comerciais. 

d) Vender artigos nocivos a saude publica au que sejam contnlrios a moral publica, bem como 

aqueles que forem proibidos ou excluidos por lei; 



e) Vender produtos sobre os quais recaia ou venha a recalr dellbera~~o camararia que determine 

a sua restricao, condicionamento, interdicao ou proiblcao; 

f) Vender produtos suscetfvels de vlolar dlreltos de proprledade industrial, bern como a pratica 

de atos de concorrencia desleal, nos termos da legisla~ao em vigor; 

g) Realizar praticas comerciais desleais, enganosas ou agressivas, nos termos da leglslac~o em 
vigor. 

h) Ter comportamentos lesivos dos direitos e dos legftimos interesses dos consumldores; 

I) Estaclonar para expor ou comerclallzar os artlgos e produtos fora dos locals em que a venda 

seja permitlda; 

j) Lancar no solo quatquer tlpo de resfduos ou outros objetos e materia is, suscetfvels de ocupar 

ou sujar a via publica; 

k) Utlllzar o local atrlbufdo para fins que nao sejam o exercfcio de venda ambulante; 

I) Fazer publicidade sonora au outra em condi~oes que perturbem a vida normal das povoa~CSes. 

2. N~o ~ considerado estaclonamento a paragem momentanea para a descarga para a venda de 

mercadorias e produtos, desde que a mesma nao seja superior a 10 mlnutos e se desenvolva 

nos locais autorizados. 

Artlgo 46.R 

Produtos e artfgos prolbldos 

1. Fica proibido, em qualquer Iugar ou zona, o com~rclo a retalho n~o sedentario dos seguintes 

produtos: 

a) Produtos fltofarmaceuticos; 

b) Medlcamentos e especialidades farmaceuticas; 

c) Aditivos para allmentos para animals, pr~-mlsturas preparadas com aditivos para allmentos 

para anima is e alimentos compostos para animals que contenham aditlvos a que se refere o n.2 

1 do artlgo 10.2 do Regulamento (CE) n.2 183/2005, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

12 de janeiro; 

d) Armas e muni~oes, p61vora e qualsquer outros materia is explosives ou detonantes; 

e) Combustfveis Hquidos, solidos ou gasosos, com exce~~o do alcool desnaturado; 

f) Moedas e notas de banco, exceto quando o ramo de atividade do Iugar de venda corresponds 

a venda desse produto estritamente dlreclonado ao colecionismo; 

g) Vefculos autom6veis e motociclos, em modo ambulante; 

h) Deslnfetantes, lnsetlcldas, funglcldas, herblcldas, parasiticidas e semelhantes. 

2. Os vendedores ambulantes que comercializem produtos allmentares estao obrigados, nos 

termos do Decreta-Lei n.9 113/2006, de 12 de junho, alterado pelo Decreta-Lei n.g 223/2008, 
de 18 de novembro, ao cumprlmento das dlsposi~oes do Regulamento (CE) n.!! 852/2004, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abrll, relatlvo a hlglene dos generos alimentfclos, 

sem prejufzo do cumprlmento de outros requisites impostos por leglsla~~o espedfica aplicavel 

a determinadas categorias de produtos. 

3. E prolblda a venda de bebidas alco61icas a menos de 200 metros do perrmetro do logradouro 

de estabelecimentos escolares. 

4. 0 limite previsto no numero anterior pode ser alterado, em colabora~ao com a dlre~ao 

regional de educacao, tendo em conta as especificidades do local onde se situa o 

estabelecimento de ensino. 

Artfgo 47~ 

Condl~oes especlals de venda e caracterrstfcas dos equlpamentos 



1. Os tabuleiros, balcoes, bancadas, unidades m6vels ou outros meios para explorac;:ao, venda 

ou arrumac;:ao de produtos e mercadorias, deverao ser construfdos em material adequado, 

resistente e higienizavel. 

2. Todo o material de exposic;:ao, venda, arrumac;:ao ou deposito devera ser mantldo em rigoroso 

estado de asseio, higiene e conservac;:ao. 

3. Os tabuleiros, balcoes, bancadas, unidades m6vels ou outros meios de exposic;:ao, venda, 

arrumac;:ao ou deposito de produtos alimentares, serao anualmente sujeltos a inspec;:~o higio

sanitaria par parte da autoridade veterinaria municipal da area do municipio. 

4. Na exposic;:ao e venda dos seus produtos e mercadorias, nao e permitido aos vendedores 

ambulantes, utilizar cordas au outros meios afixados nas paredes de predios, arvores ou 

sina lizac;:ao de transito. 

5. Na exposi~~o, transporte, arruma~~o e dep6sito de produtos e mercadorias e obrigat6ria a 

separac;:ao dos produtos alimentares dos de natureza distinta, bem como a separac;ao entre 

todos os produtos que, de algum modo, possam ser afetados pela proximidade de outros. 

6. Todos os produtos alimentares que estejam armazenados ou expostos para venda, devem ser 

mantidos em lugares adequados a preservac;ao do seu estado e, bem assim, em condl~oes hlgio

sanitarias que os protejam de poeiras, contaminac;:oes ou contactos que, de qualquer modo, 

possam afetar a saude dos consumidores. 

7. Na embalagem e acondicionamento de produtos alimentares s6 poderao ser utilizadas 

embalagens irrecuperaveis, adequadas, lim pas e de material in6cuo. 

8. Os produtos alimentares que carec;:am de condic;:oes especiais de conservac;:ao, devem ser 

mantldos a temperaturas de que nao possa resultar risco para a saude publica, s6 podendo ser 

comercializados em unidades m6veis ou locals fixos dotados de meios de frio adequados a sua 

conservac;ao. 

9. Os produtos alimentares que nao se encontrem nas condic;:oes estipuladas no presente artigo 

deverao ser imedlatamente apreendidos pelas autorldades policials e fiscalizadoras. 

Artigo 48.!.! 

Caracterfsticas das unidades moveis 

1. A venda ambulante em unidades m6veis, designadamente vefculos, roulettes, atrelados, 

triciclos motorizados, velocipedes com ou sem motor, carros de mao ou outras unidades 

simllares adequadas, que tenham par objeto a venda de produtos allmentares, apenas e 
permitida quando estejam especialmente equipadas para tal efeito, devendo ser sujeitas a 

inspec;~o anual pela autorldade sanitaria veterlnaria municipal. 

2. A venda ambulante dos generos allmentares indicados no numero anterior devera efetuar-se 

em unidades m6veis de venda, com utilizac;ao de vefculo autom6vel ligeiro ou pesado, de 

mercadorias ou mlsto, adequado para efelto, de caixa fechada, cuja abertura s6 devera efetuar

se no momenta da venda. 

3. o vefculo destinado a venda ambulante de produtos allmentares devera apresentar as 

seguintes caracterlsticas: 

a) Possuir caixa de carga isolada da cablna de condu~~o; 

b) 0 interior da caixa de carga devera ser de material metalico ou macromolecular duro e de 

revestimento isotermico, de facillavagem e desinfe~ao e nao t6xico. 

4. A venda de produtos alimentares s6 sera permitida em unidades m6veis quando OS requisitos 

de higiene, salubridade, dlmensaes e estetlca sejam adequados a atlvidade comercial e ao local 

de venda. 



5. Os tabuleiros, balcoes au bancadas utillzados para exposlcao, venda au arrumacao de 

produtos allmentares dever~o ser construfdos em materials lisos, lmpermeavels, facllmente 

lavaveis, nao t6xicos e de facil desinfecl:io. 

6. Quando fora de venda, as produtos allmentares devem ser guardados em lugares e 

equlpamentos adequados a sua conservacao termica e protec~o do seu estado e, bem assim, 

em condic6es hlglo-sanitarlas ambientais que os protejam de poelras, contaminacoes ou 

contactos que de qualquer modo possam afetar a saude dos consumidores. 

7. Na embalagem e acondicionamento de produtos allmentares s6 poderao ser utilizados 

materials adequados, limpos e ln6cuos. 

8. Os proprietaries das unldades m6veis s~o obrigados a dlspor de reclplentes de dep6sitos de 

resfduos para usa dos clientes. 

9. A venda excluslva de bebldas em unidades m6vels e regulada pelo quadro legal em vigor 

apllcavel aos services de restaurac~o e bebldas de carater nao sedentario. 

Artigo 49.2 

Venda de pelxe, produtos lc\tteos e seus derlvados 

1. A venda ambulante de peixe, produtos lacteos e seus derivados so e permitida desde que 

estejam asseguradas todas as condicoes higio-sanitarias, de conservac~o e salubrldade no seu 

transporte, exposlc;ao, dep6sito e armazenamento, devendo ser sujeltas anualmente a inspec;ao 

pela autorldade sanitaria veterlnarla municipal. 

2. A venda de pescado e seus produtos s6 pode efetuar-se em unldades m6vels e vefculos 

isotermlcos, provldos de conveniente refrlgeracao au dotados de equipamento de frio, 

adaptados para o efeito. 

3. Os vefculos e unidades m6veis utilizadas para a venda de peixe devem apresentar, nos paineis 

laterals exteriores da viatura, a lnscrlcao «transporte e venda de peixe». 

4. As embalagens utlllzadas no transporte e venda de pelxe fresco serao constltufdas por· 

material duro e lisa, nao t6xico, lmpermeavel, lavavel e de facil desinfecao. 

Artfgo 50,!:! 

Venda de pastelarla, pao e produtos aflns 

1. Ao regime da venda ambulante de pastelarla, p~o e produtos aflns, apllca-se o dfsposto no 

presente Regulamento e demals legfslac;ao apllcavel. 

2. Os vefculos utlllzados na venda ambulante de pastelaria, pii.lo e produtos afins, est~o sujeltos 

as segulntes condi~6es: -
a) Os veiculos devem apresentar nos paineis laterals a inscrir;ao «transportee venda de pao»; 

b) Os vefculos devem manter-seem perfeito estado de llmpeza; 

c) Respeltar as normas gerais dos generos alltnentfclos; 

d) Os vefculos n~o podem ser utlllzados para outros fins, salvo no transporte de materias-primas 

para o fabrlco de pastelaria, pao e produtos afins. 

3. 0 manuseamento de pastelarfa, pao e produtos afins deve efetuar-se com instrumentos 

adequados au envolt6rios das maos de quem os manipule, de forma a lmpedlr o contacto direto. 

4. Ao pessoal afeto a distribulcao e venda de pastelarla, pao e produtos afins, e proibido: 

a) Tomar refelc;oes e fumar nos locais de venda; 

b) Utfllzar vestuario que nao esteja em perfelto estado de llmpeza e que nao seja adequado. 

5. Para efeitos do referldo na alfnea anterior, considera-se utilizar;ao de vestuario adequado o 

uso de bata branca ou outra cor clara, destinado exclusivamente ao exerdclo desta atfvldade. 



Artigo 51.2 

Lugar de armazenamento dos produtos 
0 vendedor ambulante, sempre que lhe seja exigido pelas autoridades policiais e outras 

entidades de fiscaliza~ao, fica obrigado a indicar e a fornecer todos os elementos necessarlos 

respeitantes ao Iugar onde armazena e deposita os seus produtos, facultando alnda o acesso 

aos mesmos. 

Artigo 52.2 

Publlcldade dos produtos 

Nao sao permitidas, como meio de sugestionar aquisl~oes pelo publico, falsas descri96es sabre 

a identidade, origem, natureza, composi9ao, qualidade, propriedades ou utilldades dos 

produtos expostos a venda. 

Artlgo 53,Q 

Publicidade dos pre~os 
1. Os pre~os ter~o de ser praticados em conformidade com a legisla9ao em vigor. 

2. E obrigat6rio a afixac;ao, por forma bem vlslvel para o publico, de tabelas, letreiros ou 

etlquetas indlcando o pre9o dos produtos, generos e artigos expostos. 

Artigo 54.2 

Horarlo 
Salvo disposi9ao expressa em contrario, apllcam-se a venda ambulante as regras vigentes no 

Municipio relativas ao horario de funcionamento dos estabelecimentos comerclals. 

Artigo 55.2 

Venda Ambulante com carater de permanencia 

1-E permitida a venda ambulante com carc~ter de permanencia nos locals a definir pela Camara. 

2- A atribui~ao dos lugares a que se refere o numero anterior e efetuada por hasta publica, por 

ato publico, de entre os indlvfduos que preencham os requisites previstos no artigo 3Q, 

publicitado em edital, no portal da internet do Municipio e no "Balcao do Empreendedor" . 

3- 0 a nuncio da hasta publica Indica, nomeadamente, os lugares que se encontram disponfveis, 

a base de licitac;ao e demais esclarecimentos necessaries para o ato publico. 

Artigo 56.S! 
Deveres especiais 

No exerdclo da sua ativldade, os vendedores ambulantes sao obrigados, para alem do 

cumprimento das disposic;oes gerais previstas no capitulo I do presente Regulamento, com as 

devldas adapta9Bes, a: 

a) Cumprir as normas de higiene relativamente a natureza do produto comercializado; 

b) Estar dotado de um sistema adequado de agua potavel, energia eletrica e saneamento; 

c) Manter o espa9o de venda limpo e arrumado; 

d) No final da venda deixar o espac;o e areas adjacentes limpas; 

e) Tratar de forma respeitosa todos aqueles com quem se relacione; 

f) Colaborar com os agentes fiscalizadores, com vista a manuten9ao da ordem e legalldade. 

Artigo 57.2 

Equlpamento 



Os tabuleiros, balc£1es, bancadas, pavilhoes, vekulos ou outros, utilizados para a exposlcao e 

venda de produtos dever~o ser construfdos em material resistente, facllmente lavavel e que 

assegurem as condi~£1es estruturais e hlglo-sanitarias. 

Artigo SS.R 
Condt~aes de hlglene e acondlclonamento 

1. No transporte, arruma~ao, exposi~~o e arrecada~ao dos produtos e obrigat6rio separar os 

produtos alimentares, pela sua natureza, bern como proceder a separa~~o dos produtos cujas 

caraterfstlcas possam ser afetadas pela proximldade de outros. 

2. Os veiculos de transporte de produtos alimentares devem apresentar-se em perfelto estado 

de llmpeza Interior. 

3. Os produtos que, pela sua natureza, nao sejam suscetfvels de exposi~ao, devem ser mantldos 

em lugares adequados a preserva~ao do seu estado e, bern assim, em condi~<Ses higlo-sanitarlos 

que os protejam de poeiras, contamlna~oes ou contactos que possam por em risco a saude dos 

consumldores. 

4. As embalagens utillzadas no transporte de peixe fresco destlnado ao consumo t@m de ser 

compostas de material rfgldo, quando possfvellsolante, nao deterioravel, pouco absorvente de 

humidade e com superficies internas duras e lisas de modo a garantlr a mais elevada frescura, 

prote~ao e elevados padr6es de higiene. 

5. A venda ambulante de doces, pastels e frituras previamente confecionados s6 e permitlda 

quando os produtos sejam provenlentes de estabelecimento devidamente licenciado, devendo 

ser apresentados e embalados em condi~6es hfglo-sanltarlas adequadas, nomeadamente no 

que se refere a preserva~ao de poelras e de qualquer contamina~ao, mediante o uso de vitrinas, 

materlas plastlcas ou de qualsquer outras que se mostrem apropriadas. 

6. Sempre que o seja sollcitado pelas autorldades competentes para a flscallza~ao, o vendedor 

ambulante tern de indicar o local Iugar onde armazena a sua mercadoria, facultando o acesso 

ao mesmo. 

CAPfTULO IV 

Do regime sancionat6rlo 

Artlgo 592 

Flscallza~llo e san~8es 

1. Sem prejufzo das compet~nclas atribufdas por lei a outras entidades, a compet~ncia para a 

flscallza!;ao do cumprlmento das disposi~6es previstas no presente Regulamento e no RJACSR 

pertence a C~mara e a Autorldade de Seguran~a Alimentar e Econ6mica (ASAE), no ambito das 

respetlvas compet~ncias. 

2. As lnfra~oes ao presente regulamento constltuem contraordena~~o e sllo sanclonadas com 

coimas nos termos dos artigos segulntes. 

Flscallza~ao 

Artlgo 60!Z 

Contraordena~oes e colmas 

1. Sem prejufzo da responsabllidade civil ou criminal por viola~ao de obriga~6es legais, 

designadamente pela presta~ao de falsas declara~oes ou por falsifica~~o dos comprovativos de 

apresenta~llo das comunica~Oes, ou outros documentos obrigat6rlos, e das contraordena~6es 

prevlstas no artigo 143Q do Decreto-lei 10/2015, de 16.01, constitui ainda contraordena~ao a 

vlola~ao das seguintes normas do presente regulamento: 

a) A falta de apresenta~ao da mera comunica~ao previa, em vlola~l!lo do n.2 2 do artigo 3"i 



b) A ocupac;:ao pelo feirante, pelo vendedor ambulante e prestador de servl~os de restaura<;ao 

ou de bebidas n~o sedentarlo de espac;:o de venda ou espa<;o publico sem que lhe tenha sido 

reconhecido o dlrelto a essa ocupa<;ao, em vlola<;i!.io como disposto no n.Q 1 do artigo 3.0
; 

c) A ocupac;:ao pelo feirante, pelo vendedor ambulante e prestador de servi~os de restaurac;llo 

au de bebidas n~o sedentario de Iugar diferente daquele para que foi autorizado, 

d) A ocupac;:ao pelo feirante, pelo vendedor ambulante e prestador de servl<;os de restaura<;3o 

ou de bebidas nao sedentario de espac;o para alem dos limites do Iugar de terrado que lhe foi 

atribufdo, 

e) A falta de cuidado por parte do feirante, do vendedor ambulante e prestador de servl~os de 

restaurac;:ao au de bebidas nao sedentario quanta a limpeza e a arrumac;ao do espac;:o de 

lnstalac;ao da sua venda, quer durante a realiza<;ao da feira quer aquando do levantamento do 

mesmo 

f) A venda de produtos proibidos; 

g) A viola~~o dos deveres gerais e especials; 

h) 0 incumprimento de ordens, decisoes e instruc;:oes proferidas pelas autorldades policlais, 

administrativas e fiscalizadoras que sejam indispensaveis ao exercfcio da atividade de vendedor 

ambulante e de prestac;:ao de servic;:os de restaurac;:ao au bebidas com caracter nao sedentario; 

i) 0 exercfcio da atividade de vendedor ambulante e de prestac;:ao de servic;:os de restaurac;:ao ou 

de bebidas com caracter nao sedentario nos locals proibidos; 

j) 0 exerdcio da atividade sem o previa pagamento das taxas devidas; 

k) A utiliza<;ao de outros equipamentos que nao os disponfveis nos recintos para a fixa<;ao de 

toldos ou barracas, bern como danlficar o pavlmento ou qualquer equipamento disponivel no 

espac;:o da feira 

I) o incumprimento pelo feirante das orientac;Bes que I he ten ham sido dadas pelos funcionarios 

municipals, 

m) lmpedir ou dlficultar de qualquer forma o trSnsito nos locais destinados a circulac;:ao de 

vefculos e peoes, 

n) lnsultar ou simplesmente molestar, por atos, palavras ou simples gestos, os fiscais e outros 

agentes em servic;:o no recinto, 

o) 0 nao cumprimento das demais normas legals, restric;:oes ou deveres gerais au especiais 

previstos no presente Regulamento. 

2. As contraordena<;oes previstas no numero anterior sao punfveis com coimas de 30€ a 1000€ 

no caso de pessoas slngulares e de SO€ a 5000€ no caso de pessoas coletivas. 

3. A negligencia e punfvel, sendo os limites mfnimos e maximos da coima aplicaveis redutldos a 

meta de. 

4. A tentatlva e punivel com a colma apllcavel a contraordenac;~o consumada especialmente 

atenuada. 

5. Ao processo de contraordena~~o aplica-se, subsidiariamente, o regime jurfd ico do ilfcito de 

mera ordenac;:ao social. 

6. Em caso de reincldencia os montantes das coimas previstos nos numeros anteriores serao 

elevadas ao dobra, nao podendo, contudo, exceder o limite maximo previsto no regime geral 

do llfcito de mera ordenac;~o social. 

7. Considera-se reincidencia a pratica de contraordenac;:ao identica antes de decorrido o prazo 

de urn ano sabre a data do carckter definitive da decisao anterior. 

Artlgo 61!! 

San~aes acess6rlas 



1. Em fun~~o da gravldade das infra~oes e da culpa do agente podem ser aplicadas as seguintes 

san~Oes acess6rias: 

a) Perda de bens pertencentes ao agente; 

b) lnterdic~o do exerdcio da atividade par um perfodo ate dais anos; 

c) Suspensao de autoriza~~o para a reallza~~o de felras par um perfodo ate dols anos; 

d) Remo~~o, pelos respetivos servi~os municipals, de viaturas que exibam qualquer informac;ao 

alusiva a sua venda quando estacionados na via publica au em local prlvado de utlliza~ao 

coletlva, sendo lmputadas ao infrator as taxas legal mente previstas para o efeito. 

Artigo 6211 

Efeltos da perda de objetos pertencentes ao agente 

Os objetos declarados perdldos pela aplica~ao, em decisao condenat6ria deflnitiva, da sanc;ao 

acess6ria prevista na alfnea a) do n!21 do artigo 622 do presente regulamento, quer tenha havldo 

ou n~o apreens~o provls6rla dos mesmos ao abrigo do disposto no artigo seguinte, revertem 

para o Munldpio. 

Artlgo 63112 

Apreensl!lo provls6ria de objetos 

1. Podem ser provisoriamente apreendidos os objetos que serviram ou estavam destinados a 

servir para a pratica de uma contraordena~~o, bern como qualsquer outros que forem 

suscetfveis de servlr de prova. 

2. Sem prejufzo do disposto non,!! 4, os objetos apreendidos serao restituidos logo que se tornar 

desnecessario manter a apreensao para efeltos de prova, a menos que a entldade competente 

para a aplica~ao da colma pretenda declara~los perdidos a tftulo de san~ao acess6ria. 

3. Em qualquer case, os objetos serao restitufdos logo que a decisao condenat6ria se torne 

deflnltlva, salvo se tlverem sldo dedarados perdidos a titulo de san~ao acess6rla. 

4. Tratando-se de bens perecfveis, perigosos ou deterioravels, o presidente da C§mara, ou a 

autorldade sanitaria veterlnaria municipal, pode ordenar, conforme os casas, a sua afeta~~o a 

finalidade socialmente util, destrui~ao ou medidas de conserva~tio ou manuten~ao necessarias, 

lavrando-se o respetlvo auto. 

5. A apreensao de bens devera ser acompanhada do correspondente auto de apreensao. 

6. 0 auto de apreens~o de bens e apenso ao respetlvo auto de notCcla ou participas:ao da 

lnfracao, a fim de ser determinada a instru~ao do competente processo de contraordena~f§o. 

7. As apreensCSes sao autorizadas, ordenadas ou valldadas por despacho do Presidente da 

CAmara Municipal au da autorldade admlnlstrativa au pollclal com compet~ncia para a 

apreensao. 

8. No decurso do processo de contraordena~ao, ou ap6s a sua decisao, na qual se tenha decidido 

proceder a devolu~ao dos bens ao arguido ou ao seu proprietarlo, este dlsp6e de 30 dias utels, 

ap6s notificado para o efeito, para proceder ao respetivo levantamento. 

9. Decorrldo o prazo referldo no numero anterior sem que o arguldo ou o proprietario venha a 

proceder ao levantamento dos bens depositados a guarda da Camara Municipal, podera ser 

dado o destine mais conveniente aos referldos bens, nomeadamente, a entrega a institui~oes 

de solidarledade social, au encaminhadas para o aterro sa nita rio se tal se justiflcar. 

Artlgo 642 

Competenc:ia para instru~ao e aplica~ao de coimas 



1. 0 Presidente da Camara Municipal e competente para nos termos da Lei, determinar a 

instru~ao dos processes de cantraardena~ao e aplicar coimas a que haja Iugar relativamcnte a 

contraordena~oes que ocorram no recinto da felra enos locals de venda, previstas no presente 

regulamento. 

2. A entidade campetente para a aplica~ao da colma e das san~oes acess6rias nos termos do 

numero anterior incumbe igualmente ordenar a apreensao provls6rla de objetos, bern como 

determinar o destlno a dar aas objetos declarados perdidos a titulo de san~aa acess6rla. 

Artlgo 65!! 

Receita das colmas 

As receitas provenientes da apllcac~o das coimas previstas no presente regulamento revertem 

a favor do municipio, excetuando os casas previstos no Decreta-Lei n.Q 10/2015 de 16 de janeiro. 

CAPfTULO VII 

DISPOSI~QES FINAlS 

Artigo 6611 

Duvldas e omlssC:Ses 

Todas as duvidas e omissoes que eventualmente surjam na aplica~~o ou na interpreta~ao do 

presente regulamento serao resolvidas mediante delibera~ao da Camara Municipal. 

Artigo 6711 

Dlrelto subsldlarlo 

Em tudo o que nao esteja especialmente prevlsto no presente regulamento s~o aplicaveis; o 

Decreta-Lei n.Q 10/2015 de 16 de janeiro, o C6digo do Procedimento Administrative, a Lei n.Q 

75/2013, de 12 de setembra, o Decreta-Lei n.ll 433/82 de 27 de outubro, alterado pelo Decreta

Lei n.l! 356/89 de 17 de outubro, pelo Decreta-Lei n.Q 244/95 de 14 de setembra e pela Lei n.!i! 

109/2001 de 24 de dezembro, e as prindpios gerais de dlreito. 

Artlgo 68,!! 

Anexos 

Faz parte integrante deste Regulamento o Anexo I, que contem o modela da Ucen~a de 

Ocupa~ao do terrada. 

Artlgo 69.!! 

Norma revogat6ria 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento sao revogados o "Regulamento das Feiras do 

Municipio de Ponte de Uma11 e a "Regulamento de Vendedores Ambulantes do Munidpio de 

Ponte de Lima. 

Artigo 705! 

Entrada em vigor 

0 presente Regulamenta entra em vigor no quinto dia utll ap6s a sua publica~~o. 



ANEXOI 

MUNidPIO DE PONTE DE LIMA 

Llcen~a de Ocupa~fto de Terrado 

Lugar n.g ----
(, ___ m x _ _ _ m = ___ m2) 

Titular:-----------------

Cartlo de Felrante n.S! 

(Modelo tamanho B.l., devldamente plastiflcado) 

1 - Esta Licen~a e pessoal e intransmisslvel; 

2 - Com o pagamento devidamente atualizado confere a 

possibilidade de ocupa~ao do Iugar de terrado indicado no verso, 

sa lvo lnstru~oes expressas em contrario; 

3- Qualquer rasura lmpllcara a caducldade desta llcent;a; 

4- Devera ser apresentada com o respetlvo cart~o de feirante; 

5-0 titular desta licent;a obriga-se ao cumprimento do 

regulamento da Felra 

-----------' aprovado em Assemblela Municipal. 

0 Presidente da Ctimara Municipal, 

Victor Mendes (Eng,S!) 


