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DELIBERA<;AO 

2.5 - PROJETO DE REGULAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL DO 

CONCELHO DE PONTE DE LIMA - APROV A<;Ao. 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 do Mercado Municipal do Concelho de 

Po~te de Lima. Mais deliberou por maio ria com seis votos a favor e urn voto contra do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a apreciac;~o e aprovac;~o da Assembleia 

Municipal. 

Reuniao Extraordimiria de Camara Municipal de 18 de abril de 2016. 

A CHEFE DE DIVISAOIDAF, 

lei 259 900 400 Fex 25S 900 41 o - P~c;;o do Republica 4990062 Ponte de Urn;:, Qerai@Cmpontcdelimo.pt www.cm-pontedellma.pt 
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PROJETO DE REGULAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

NOTA JUSTIFICATIVA 

0 Regulamento do Mercado Municipal de Ponte de Lima foi aprovado pela Assembleia 

Municipal de Ponte de Lima na sua sessao ordinaria realizada no dia de de , por proposta 

da C~mara Municipal de Ponte de Lima na sua reuni~o ordinaria de de de . Dado o Lapse de 

tempo entretanto decorrido e apesar de ter sido alterado em 

revis~o e adapta~ao a luz do atual regime jurfdico. 

, devera haver Iugar a sua 

Entretanto o Decreta-Lei n.Q 10/2015, de 16 de janeiro, veio estabelecer o novo regime 

jurfdico de acesso e exerdcio de atividades de comercio, servi~os e restaura~~o, procedendo a 

diversas altera~oes no quadro legislative ate entao vigente. 

Este novo regime e apllcavel a diversas atividades, nomeadamente, entre outras a explora~ao 
de mercados municipals. 

0 art.Q 7QQ do Anexo do Decreta-Lei n.Q 10/2015, de 16 de janeiro, preve que os mercados 

municipals devem dispor de urn regulamento Interne aprovado pela Assembleia Municipal 

competente, sob proposta da C~mara Municipal, no qual sao estabeiecidas as normas relativas 

a sua organiza~ao, funcionamento, disciplina, limpeza e segurant;a interior. 

No presente Regulamento procurou-se agilizar a forma de atrlbuic;:ao dos espac;:os de venda no 

mercado municipal, prevendo-se um mecanisme de procedimento concursal trlmestral no 

regime de ocupac;:ao permanente, de forma a garantlr o maximo da taxa de ocupac;:ao 

permanente, de forma a garantir a maximo da taxa de ocupa~ao dos espa~os de venda, 

evitando·se assim que estes se encontrem desocupados por longos perfodos de tempo. 

Par outro lado, ha a necessldade de prever a existencia de mercados locais de produtores nos 

mercados municipals que, conforme e possfvel ler no preambulo do Decreta-Lei n.Q 85/2015, 

de 21 de maio, procuram estlmular a economia local e uma maior intera~ao social entre as 

comunidades rural e urbana, favorecendo uma maior liga~ao das popula~5es as suas origens, 

desempenhando fun~5es que beneflclam os produtores, as consumidores, a ambiente e a 

economia local. 

Tais alterac;:oes legislativas impoem asslm a elabora~~o do presente Regulamento do Mercado 

Municipal. 

Nos termos legals, a aprovat;ao do Regulamento e precedida de audiencia das entidades 

representativas dos interesses em causa, nomeadamente de associac;:oes representatlvas do 

setor e dos consumidores. 

Capitulo I 

DISPOSI(:QES GERAIS 

Artigo lSI 

Lei Habllltante 
0 presente Regulamento e estabelecldo ao abrlgo do dlsposto nos artigos 1125! e 2415! da 

Constltuic;:ao da Republica Portuguesa, na alinea g) do n.!! 1 do artigo 25Q, na alfnea k)do n.2 1 

do art.Q 332, na alfnea n) do n.Q 2 do art.2 352 e alfnea I) do n.!i! 3 do art.!i! 38!i!, todos do Anexo I 

da Lei n.Q 75/2013, de 12 de setembro, nos artigos 149 e 202 da Lei n.Q 73/2013, de 3 de 
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setetnbro, nos artigos 6R e 89 da Lei n. Q 53-E/2006, de 29 de dezembro, na sua atual reda<;~o, 

no Decreta-Lei n.9 433/82, de 27 de outubro, na sua atual reda~ao, no artlgo 13SQ do Anexo do 

Decreta-Lei n Q 4/2015, de 7 de janeiro, no Anexo do Decreta-Lei n.Q 10/2015, de 16 de janeiro 

e no Decreta-Lei n.~ 85/2015, de 21 de maio. 

Artigo 22 

Ambito 
1- 0 presente Regulamento define e regula a organiza~ao, funcionamento, disciplina, limpeza e 
seguranc;:a interior do mercado municipal de Ponte de Lima. 

2" Estao excluldos do §mbito de aplica~ao do presente Regulamento o comercio por grosse, as 

feiras, a venda ambulante, a atividade de prestac;:ao de restaurac;:ao ou de bebldas de carater 

n~o sedentaria e os mercados abastecedores. 

Artigo 32 

Defini~oes 

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 

a) Mercado Municipal. o recinto fechado e coberto, explorado pela dlmara municipal, 

especificamcnte dcstlnado a venda a retalho de produtos aliment<lrcs, organizado par 

lugares de venda independentes, dotado de zonas e servic;:os comuns e possuindo uma 

unidade de gestae comurn, 

b) Entidade gestora do merce1do· a entidade a qual compete a gestae do mercado 

municipal, que sera a C;)mara Mrrnicipal de Ponte de Lima; 

c) Espa~os de venda: sao os lugares objeto de direito de ocupac;ao pelm; scus titulares, e 

que podem ser lojas, b<'nc.<)s/m<•sJ::: t lugarr::s dr-! tet rr.do/itrE:> . livre~.; 

d) Equip<lrne?ntos complemer.tares de apoio: os espa~;os d€ armazenamcnto, loc:ai5 de 

refrigerac;:ao, depositos e instalac;oes para preparac;:ao ou acondicionamento de 

produtos; 

e) Estabelecimentos de comercio por grosso e armazens de generos alimentfcios de 

origem animal que exijam condl~6es de temperatura controlada: os estabelecimentos 

e armazens grossistas onde sao manipulados os produtos de origem animal para os 

quais o anexo m do Regulamento (CE) n.!! 85312004, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 29 de abril de 2004, que estabelece regras especificas de higiene 

apllcavels aos generos alimentfcios de origem animal, e que exijam condic;:oes de 

armazenagem e temperatura controlada, inclulndo os estabelecimentos de comercio a 

retalho que fornec;am generos alimentfcios de origem animal a outro estabelecimento, 

exceto se essas operac;:5es consistirem exclusivamente na armazenagem e transporte, 

ou SP. o fot neclmento a outro estabelecimento retalhista consistir numa atJvidade 

rnar r,irnl, IC)utlizada e n~c trii'a; 

tl Lstabelecimentos ac come. cto, pur grosso !_ 2 r:-:tal11o, e vr rrazt:~tls de dlrtneni:n~ pd~o 
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janeiro de 2005, que estabelece requisites de higiene dos alimentos para animais, 

exclulndo-se os estabelecimentos que desempenhem apenas func;:5es comerclals, sem 

terem produtos nas suas lnstala~5es; 

g) Estabeleclmento de comercio alimentar: o estabelecimento comercial no qual se 

exerce exclusivamente uma atividade de comercio de produtos alimentares ou onde 

esta representa uma percentagem igual ou superior a 90% do respetivo volume total 

de vendas; 

h) Produtos alimentares ou generos alimentkios: os alimentos para consume humano 

conforme definidos pelo artigo 2. 0 do Regulamento (CE) n.2 178/2000, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2000, que determlna os princfpios e 

normas gerais da legislac;:ao alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Seguranc;:a 

dos Alimentos e estabelece procedlmentos em materia de seguran~a dos generos 

alimentlcios. 

i) Mercado local de produtores: o espa~o de acesso publico onde os produtores locais 

agrlcolas, pecuarios, agro alimentares e artesaos, com atividade devidamente 

licenciada/registada, vendem os seus produtos diretamente ao consumidor final. 

j) Produ~~o local: os produtos agrfcolas e agroalimentares, aves e leporfdeos, produzidos 

na area geografica correspondente ao concelho onde se situa o mercado local de 

produtores e concelhos limftrofes; 

k) Produtos agrfcolas: as produtos abrangidos pelo anexo I do Tratado de Amesterdao, 

com excec;:~o dos produtos da pesca e da aquicultura abrangidos pelo Regulamento 

(CE) n.2 104/2000, do Conselho, de 17 de dezembro de 1999; 

I) Produtos transformados: os produtos resultantes de transformac;:ao de produtos 

allmentares de origem agrfcola; 

m) Venda direta: o fornecimento direto pelo produtor primario ao consumidor final dos 

produtos provenientes da sua pr6pria produ~i!lo. 

Artlgo 4.0 

lnstala~io de mercados municipals 

1- Os mercados municipals desempenham func;:oes de abastecimento das populac;:oes e de 

escoamento da pequena produc;:ao agricola atraves da reallza~~o de atividades de comercio a 

retalho de produtos alimentares, predominantemente os mais perecfveis e de produtos nao 

alimentares, podendo ser realizadas atividades complementares de prestac;:ao de servi~os. 

2- Na medida em que incluem espac;:os que integram as respetivas defini~5es, a instala~ao dos 

mercados municipais esta sujeita aos controlos constantes do Ane><o do Decreta-Lei n.2 

10/2015, de 16 de janeiro, apllcaveis: 

a) Aos estabelecimentos de comercio por grosso e de armazens de generos allmentrcios 

de origem animal que exijam condi~5es de temperatura controlada; 

b) Aos estabelecimentos de comercio, par grosso e a retalho, e armazens de alimentos 

para animais; 

c) A explorac;:ao dos demais estabeleclmentos de comerclo e de armazens de produtos 

alimentares. 
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Artlgo 5." 

Produtos comercializaveis 
1- 0 Mercado Municipal destina-se a venda de frutas, hortaliyas, carne, pelxe, cria<;:ao e avos, 

cereals, flares e, em geral, de quaisquer produtos alimentares que forem permitidos pela 

Camara. 

2- A C~mara, quando o julgar conveniente, podera autorizar a venda acidental, tcmporaria ou 

contfnua, de outros produtos ou artlgos. 

Artlgo 6.• 

Organiza~ao dos mercados municipais 

1- Os mercados municipals s~o organlzados em lugares de venda independentes, os quais 

podem assumir as seguintes formas: 

a) Lojas: que sao locais de venda aut6nomos, que dispoem de uma area pr6prla para exposi~ao 

e comercializa~ao dos produtos, bern como para a perman~ncia dos compradores; 

b) Bancas/mesas: que sao locais de venda situados no interior dos mercados municipals, 

constitufdos par uma bancada ou mesa, sem area privativa para permanencia dos 

com prado res; 

c} Lugares de Terrado/Areas Livres· que s~o locals de venda situados no interior do5 ediffcios 

municipals. demarcados no pavimento, sem uma estruturn pr6pria para a exposic;:ao, sem 

preiufzo das zonas de circ.:ulac;ao do publico. 

2- ~' arr.I Ielamente a rea liza~~o do Mercado ou er1 periodos distintos, poder~ o Mercado 

funr:ionar romo mercadn local de produtores, devend0 o espat;Cl utilizado estar p;:orfeitamPnte 

rdentificado e dern<m:ado dos rest antes operaciores. 

1- Qu<il lci~" no:, mercado~ rnunicrpais funcic narEm merc~rdo~ tCUlis dt> produtores, ~ area 

reservada a estes cleve ser separada e claramcntc ldcntificada. 

4- o~ mercados locals de produtores obedecem as disposi~oes regulvmentares e legislativ:1s 

em vigor. 

Artigo 7,9. 

Obriga~aes dos operadores econ6mlcos 
1- No exerdcio do comercio os retalhistas devem obedecer a leglsla~ao espedfica aplicavel aos 

produtos comercializados, designadamente a referlda no artigo 56.2 do Anexo do Decreto~Lei 

n.!! 10/2015, de 16 de janeiro. 

2- Os titulares de espa~os de venda devem manter os seus espa~os e zonas comuns do 

mercado municipalllmpos e em boas condi~c3es hlgiossanitarias, sendo proibldo o dep6slto ou 

abandono de resfduos, qualquer que seja a sua natureza, em locals n~o determinados para o 

efeito. 

Artigo 8.2 

Gestao 
<)o 'I •to_ •(, 'Vlurlt 'p•o l· p, ... df i i n:t •J S~~"'f?,UI cH .' r,_,, ao d . ,,._., ... do n I •.ctp· I ~ r ycrr f I 
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a) Fiscalizar as atividades exercidas no mercado e fazer cumprir o disposto no presente 

Regulamento; 

b) Exercer a inspe~ao higiossanitaria no mercado municipal de modo a garantir a qualidade dos 

produtos, o adequado funclonamento dos lugares de venda, bem como das condi~oes das 

instala~oes em geral; 

c) Assegurar a gest~o das zonas e servic;:os comuns, nomeadamente a conservac;:~o e limpeza 

dos espa~os comuns do mercado municipal; 

d) Zelar pela seguran~a e vigilancia das instala~oes e equipamentos; 

e) Coordenar e orientar a publicidade e promo~~o comerclal do mercado municipal. 

2- A Camara Municipal podera promover a criac;:ao de uma estrutura de gestae do mercado 

municipal, definindo a sua composi<;:ao, atribui~Oes, compet~ncias e regras de funcionamento. 

CAPITULO II 
ESPA~OS DE VENDA 

Artigo 9,!:! 

Dlsposl~5es gerais 
1- 0 procedimento de sele~~o para a atribuic;:ao dos espac;:os de venda nos mercados 

municipals deve assegurar a nao discriminac;:ao entre operadores econ6micos nacionais e 

provenientes de outros Estados-Membros da Uniao Europeia ou do Espac;:o Econ6mico 

Europeu e ser efetuado de forma imparcial e transparente, publicitada em ed ital e no baldio 

unico eletr6nico. 

2- A atrlbul~~o de espa~os e realizada com periodicidade regular, e aplicado a todos os lugares 

novas au deixados vagos, podendo ficar sujeltos ao pagamento de uma taxa nos termos da 

regulamentac;:ao apllcavel. 

3- A atribuic;:ao de qualquer espac;:o de venda, bem como o respetlvo dlreito de ocupa~ao, 

dependem de autoriza~~o escrlta da Camara Municipal, tem can;lter oneroso e precario e sera 

condicionado pelas normas deste Regulamento e demais legislac;:~o aplicavel. 

4- Os operadores econ6mlcos que a data de entrada em vigor do presente Regulamento ja 

forem titulares do direito de ocupac;:ao de espa~os de venda mantem a titularidade desse 

dire ito. 

5- Podem candidatar-se a atribuic;:ao do direito de ocupac;:ao dos locais de venda do Mercado, 

pessoas slngulares ou coletivas. 

6- A atribuic;:ao das lojas s6 pode ser felta com carater permanente. 

7- A atrlbui~ao das bancas/mesas e dos lugares de terrado/areas livres pode ter natureza 

temporaria ou diaria. 

8- Por cada pessoa, singular au coletiva, sera permitida a ocupac;:ao de, no maximo, dois 

espac;:os de venda no mesmo mercado municipal, sem prejufzo de a entldade gestora do 

mercado poder determinar, fundamentadamente, a ocupac;:ao de mais espac;:os de venda por 

operador econ6mico. 

9- Os espac;:os de venda s6 podem ser explorados pelos titulares do direito de ocupa~ao do 

espac;:o de venda, sendo porem permitida a permanencia de co laboradores. 

5 



10- Os espa~os de venda em mercado municipa l s~o semprc concedidos a tftulo precario, 

pessoal e oneroso. 

Artigo 10~ 

Taxas 

1- Pela ocupa~ao de espac;:os de venda em regime de ocupar;;:ao temporarla e diaria sao devidas 

as taxas fixadas no Regulamento de Llquidac;:ao e Cobranc;:a de Taxas Municipals do Municfpio 

de Ponte de Lima. 

2- 0 valor mensa! da arremata~ao relativo aos espac;:os de venda em regime de ocupac;:ao 

permanente, sera atualizado anualmente pelo valor do fndice de prec;:os ao consumidor sem 

habitac;:ao. 

Artlgo 11.!! 

Obras 

1- Nos espac;:os de venda do Mercado n~o poderao ser feitas quaisquer modificac;:oes, 

benfeitorias ou mesmo obras de simples conservac;:ao, sem autorizac;:ao escrita da Camara 
Municipal. 

2 As obras e benfeitorias efetuadas nos termos do numero anterior, ficarao sendo 

p1 opriedadt-! da C;lrnora, sem direito a qualquer indemnizac;ao 

Artigo 12.1l 

Explora~ao de e~pa~os de venda 

1 A dire~~o efetiva dos espa!;OS de venda clo Mercado e da venda af realizada compete aos 

Utulore~ d;; ocupa<;ao. 

2- Os tltula res da ocupa-;ilo poderao !>I:' I -auxiliados na vencla pelo conjuge, outros familtares ou 

empregados, sempre sob a 1 esponsabilidade daqueles, descie que reunarn as necessarias 

condi!;5es de san idade. 

3- Por motivo de for~a maier, devidamente comprovada e aceite, podera o legftimo t itular da 

ocupac;ao fazer-se substituir na direc;ao da loja ou banca por pessoa id6nea e em condi~oes de 

sanidade, mediante autoriza~ao da Camara. 

4~ A substitui~§o referlda no numero anterior nao isenta o titular da responsabllidade par 

qualsquer ac;c3es ou omissoes do seu substltuto e das penalidades a que aquelas deem origem. 

Sec~ao 1 

Espa~os de Venda - Lojas 

Artigo 13.2 

Atribui~ao de espat;os de venda em regime de ocupa~ao permanente 

l- 1\ atrlhuic;:ao de lojas ser~ etetuadn atraves de arremata~ao ern h<lst<~ pdblic.-.. 

2 N<l ;·lf·rc1n0!:1c,;8o, d base de licit:k~r. df! c::1cb lnj<l t· fi><<id::J pt I<~ Olm;~rri Munir·i•·r~l pc), rq;3c, 

!l'T1 t .. <f' flc: n·~o-~d jr ;jt '; 1rr ( (' ))( VJIO, I :t;:llj,:u,:.nrJr 11Cif',3 ,1 fl-'11fb p0f' met;T· ci 1 1::lrl'~tl() 

I·' J.lUfllpupn.hr 1 r• :: r'id<• ·'II, •);,., \J•t"'Ot ~. t<.JtltliYl"cdn tl• '''"' l ,'lJi_ 

o rnctm quiJdrado o ~q~utnt(l: 
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20 m2 x 12,50€ = 250,00 €(mes) x 12 (meses) = 3.000,00 € ana 

3.000,00 € x10 (perfodo da concessao) = 30.000,00€. 

3- A arrematac;!o sera anunciada com a anteced~ncia mfnima de 15 dias, atraves de editais, a 

aflxar nos lugares de estilo e do proprio Mercado e no balcao unico eletronico, do qual 

constam as condic;oes da arremata~~o, bem como o dla, hora e o local da sua reallza~ao, os 

locals dlsponfveis, areas au frentes de venda, grupo de produtos comercializaveis, generos e 
tipo de produtos ou atividades autorizados. 

4- Dos edltals referidos no numero anterior deve ainda constar as lojas que tern ocupantes 

com direito de opc;ao na arrematac;ao. 

Artigo 14.!:! 

Hasta Publica 

1- 56 serao admitidos ao concurso os operadores econ6micos que mostrem regularizada a sua 

situac;ao perante a Administra~~o Fiscal e Seguran~a Social, no ambito do exerdcio da sua 

atividade, bern como a inexistencia de qualquer debito para com o Municipio, resultante do 

nao pagamento de taxas ou outras receltas municipals, salvo se tlver sldo deduzlda reclamac;ao 

ou impugna~ao e prestada garantla id6nea, nos termos da lei. 

2- 0 procedimento de hasta publica e realizado trimestralmente, devendo ser aplicado a todos 

os espa~os de venda-lojas novas ou deixados vagos. 

3- Dos espac;os nao licitados pode a Camara a requerimento do interessado fazer o ajuste 

direto, no espac;o de tempo que medeia entre a ultima hasta publica e a pr6xima. 

4- 0 procedlmento de hasta publica, bern como o esclarecimento de duvidas e a resoluc;~o de 

eventuais reclamac;oes surgidas, ser3o da responsabilidade de uma comissao, composta por 

um presidente e dols vogais, nomeados par despacho do Presidente da Camara Municipal au 

do responsavel da entidade gestora do recinto. 

5- Aos atuais detentores da tltularidade cabe o direito de preferencia ao ultimo lanc;o, sem 

terem que o licitar, tendo porem que manifestar essa vontade no ato. 

6- Os concorrentes aos quais sejam atribufdas as lojas serao notiflcados da data em que lhes 

sera entregue o respetivo Titulo. 

7- 0 exerdcio do direito de op~~o referldo no numero quatro do artigo anterior tera de ser 

comunicado no ato de adjudicac;ao a quem estiver a presidir a hasta publica, par escrlto au 

anuncio verbal. 

Artlgo 15.~ 

Ocupcu;ao permanente 

1- 0 regime de ocupat;~o permanente apllcavel aos espa~os de venda do Mercado designados 

de lojas tern a durac;ao de 10 anos sendo titulado par contrato, automatlcamente renovavel 

por sucessivos perfodos de um ana, ate um maximo de nove. 

2- Findo o perfodo referido no numero anterior, haver<~ nova arrematas;~o, tendo os atuais 

ocupantes direito de opt;ao, em igualdade de circunstancias. 

Artigo 16.~ 
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Nao adjudlca~~o 

A Camara reserva-se o direlto de nao efetuar a adjudicac;:ao sempre que disponha de provas ou 

suspeita de conluio entre licitantes ou de qualquer outro tipo de f raude que possa influenciar 

o resultado da arrematac;ao. 

Artlgo 11.2 

Arremata~3o 

1- 0 arrematante tera de liquidar o valor da arrematac;:ao bern como o correspondente a tres 

vezes o valor da arrernatac;:ao, cau<;~o, ate ao terceiro dia util posterior ao da realizac;:ao da 

hasta publica. 

2- 0 valor referido no numero anterior, correspondente a tres vezes o valor da arrematac;ao, 

cauc;ao, nao sera restitufdo case o arrematante desista da explorac;ao do espac;:o de venda 

atribufdo antes de decorridos os dez anos. 

3- No caso do concorrente nao proceder ao levantamento do tftulo referido no artigo 19Q ou 

ao pagamento dos montantes referidos no numero um, no prazo maximo de tr~s dias uteis, a 
arrematac;:ao fica sem efeito. 

Artigo 18.2 

Ajuste dlreto 

1- Sempre que~ subs1stam lojas livres, quf' tenharn "icio objeto d>? hasta publica declarada 

d~serta e durante o periodo que rnedeia entre esta e a nova hasta pt.'1blica, poden:l a Glmara 
adjudicar atrr1ves de ajuste direto, os locais de venda, pelo valor base previamente fi.'<ndo 

2- A arljLiclic<~~5o por ajuste clireto tern os mesmos 0feito~ que a adjudica~ao a•ravcs de:. hasta 

publh..c., clesde qt.f esta decorra no pel'fudo referido nu n(mtt;r o i.lnterior. 

Artlgo 192 

Reconhecimento do direito de ocupa~lo de espa~o de venda 

1- 0 direito de ocupa~ao do espa~;o de venda-loja, e reconhecido atraves da atribuic;ao de um 

Tftulo de Ocupa(;~O de Espac;o de Venda-Loja em regime de ocupat;ao permanente. 

2- Os Tftulos sao emitidos em duplicado, ficando um dos exemplares em arquivo e outro na 

posse do respetivo titular. 

3- Os espac;:os de venda reservados devem ser ocupados no prazo de trinta dias ap6s a 

obtenc;:ao do Tftulo a que se refere numero anterior, sob pena de caducidade do mesmo, a 
menos que seja autorizado pelo Presidente da Camara ou pelo Vereador do Pelouro, urn prazo 

diferente para o inicio da sua utillzac;:ao. 

4- 0 tftulo de ocupa~ao sera concedido depols de cumpridas as seguintes condic;:oes: 

a) Apresenta~5o, pelo intcressado, de dor.urnento comprovativo que demonstre o 

curnptirncnto das obriga,;6e~ p~rante a Administradio Fi<:call' SegL .• clJH,J Social 

IJ) Pdgi..m~;:J,t(, do wx.., Jp ocupaCdO men~<ll r~f, •"-llh aO mj;l<, ;, iol•tirt , ,!o valor 

Artigo :w.~ 

' ' 



Liquida~ao 

1- 0 pagamento do valor da arremata~ao relative aos espa~os de venda~loja deve ser feito 

mensalmente na Tesouraria da C~mara Municipal mediante guia passada a pedido verbal, ate 

ao oitavo dia do m~s a que dlsser respeito. 

2- A falta de pagamento, no prazo estabelecido no numero anterior, da a Camara o direito de 

denuncia imediata do contrato, com efeitos a partir do ultimo dla do mes anterior. 

3- 0 arrematante podera obstar a concretlza~ao da denuncia se efetuar o pagamento da 

presta~ao em dfvida ate ao final domes, acrescido de SO% do seu valor. 

4- 0 ocupante podera antecipar o pagamento de uma au mais mensalidades e no caso de 

preferir pagar uma taxa anual, a qual sera calculada nos parametres da taxa mensal. 

5- A ocupa~ao e utiliza~ao de espa~os de venda a tftulo permanente s6 pode ter infcio ap6s a 

obtenc;ao do tftulo a que se refere o artigo anterior, condicionada ao pagamento previa dos 

montantes fixados. 

Artigo 21.11 

Despesas 

Os arrematantes das lojas serao responsaveis pelas despesas a efetuar com pedido de 

instala~ao de energia eletrica e de abastecimento de agua, bem como pelo pagamento dos 

respetlvos consumes. 

ArtigoZV' 

Cessa~ao da ocupa~ao 

1- Aquele que cessar a ocupac;ao, seja por iniciativa propria, seja par apllcac;i!lo de san~Bes, nao 

tem dlreito a qualquer indemniza~ao ou restitul~ao, tanto em relac;ao ao valor da adjudica~ao 

como aos valores mensais ja pages e vencidos, nem ao valor correspondente a tr~s vezes o 

valor da arremata~ao (cauc;ao), competindo-lhe a obrigac;ao de pagar todos e quaisquer 

encargos em divida. 

2- A cessa~i!lo com vioiac;ao do prazo estabelecido no numero dois do artigo oitavo obriga o 

ocupante ao pagamento dos valores correspondentes ao periodo exigido para o aviso previa. 

Artigo 23.11 

Efeitos da cessa~ao da ocupa~~o 

Em caso de cessa~ao de ocupac;ao, os lugares vagos serao pastas de novo em arrematac;ao, 

nos termos do artigo 13Q e segulntes. 

Artlgo Z4.S! 

Permuta de espa~os de venda 

1- Mediante requerimento dos ocupantes lnteressados, podera a Camara autorizar a permuta 

de lojas. 

2- A decisao relativa ao exposto no numero anterior e da competencia da entidade gestora do 

mercado, e o seu deferimento implica a emissao de novas Titulos de Ocupac;ao de Espa~o de 

Venda. 

Artlgo 25.2 
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Ced~nda de espa~os de venda 

1 Aos detentores dos tftulos de ocupac;ao permanente podera ser autorizada, pela Camara a 

ced~ncia a terceiros dos respetivos espac;os de venda, pelo perfodo que ainda est a por 

concluir. 

2- Ao disposto no m1mero anterior, sera dada aceitac;ao e abrang€!ncia par parte da C§mara 

Municipal, excetuando-se a ced~ncia para pessoas singulares ou coletivas com dlvidas ao 

Municipio de Ponte de Lima. 

3- A C3mara Municipal tercl direito de opc;ao na cedencia, devendo para tal exercer esse dire ito 

no prazo maximo de 20 dias a contar da data da notificac;ao da intenc;ao e do respetivo valor 

por parte do concessionarlo ou seu representante legal, o qual notificara a Camara Municipal 

por carta registada . 

4- Em caso de cedencia nao pode a C~mara Municipal alterar o valor mensa! fixado no infcio da 

explorac;ao. 

Artlgo 26.2 

Sucessfto 

1- Par morte do titular do direito de ocupa~ao das lojas podem continuar a explora~ao da loja 

o conjuge sobrevivo nao separado judicialmente de pessoas e bens e, na suCl falta orr 

de!)interesse; os asrPndentes e desu~ndentes dtreto~. 

2- 0 direito de ocupa~ao defcre·se na ordem seguinte: 

a) Ao c6njuge nao separado judiciJlrnente de pesSO;)S c benJ ou de facto; 

b) Aos filhc::-

c) Ao~ p<:liS; 

d) Aos netos, 

3 Aquelc au C:lqueles J yuem '-oubcr t:ste (Jir.:rLu deVL~r~io 1 equerer a continu~.~:ik• da 

ocupa~~iu, no prazo de lrinta dia') a contar do 6blto do titular e tazer prova da sua qualidade de 

herdeiro 

4- No caso de haver concorrencia de herdclros, aquele ou aqueles que pretendem cont inuar 

deverao apresentar documento autenticado do qual conste autorizac;:~o expressa dos restantes 

herdeiros em seu favor. 

5- Na falta de acordo, abrir-se-a licitac;ao entre os lnteressados. 

Artigo 27)! 

Denuncla 

1- 0 titular do direito de ocupa~ao poderc~ denunciar o contrato, a todo o tempo desde que o 

fac;:a com antecedencia minima de sessenta dias seguidos. 

2- A Camara Municipal poder~ denunciar o contrato no caso de haver infrac;:ao dolosa par 

parte dn tituiClr do rlireito de ocupa!;.ac as r egras do presente Reg1 rl<unentc l dernais IP.gisla~~o 

legal aplit:avcl, a todo o lcmpo, deVI~nrlo 1;.11 rlenunria Cf'f fcrt"' Pt"lf esuli.n f' lOm l 

'IIIC u•rllir•c 1. tllinil'r•d d~ trlf'n, rl'"'" '""fUidt.~" 

~ {.OCJ II 

I ~pacos de vl'nd.:t 
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Bancas/mesas e Lugares de Terrado/~reas livres 

Artigo 28.2 

Regime de ocupa~lo temporaria 

1- 0 regime de ocupa~ao temporaria pode ter a dura~~o de 30 dias seguidos, devendo ser 

requerldo e analisado caso a caso pelos servi~os responsavels e sujeito a decis~o 

fundamentada. 

2- A atribui~ao de espa~os de venda em regime de ocupa~ao temporaria realiza-se mediante 

atribuic;:ao direta do espa<;o de venda a qualquer interessado. 

Artigo 29.11 

Regime de ocupa~lo dl~ria 

1- 0 direito de ocupa~ao dos espa~os de venda no mercado municipal em regime de ocupa~ilio 

diaria e concedldo apenas para um local e por dia, nas segulntes modalidades: 

a) Marca<;ao previa, sempre que o ocupante pretenda obter, previamente e com a 

antecedencia maxima de 15 dias, direito de ocupac;:llo relativamente a lugares especfficos nos 

mercados municipais, ficando a sua satisfa~ao subordinada ao criteria de prefer~ncla pela 

ordem de chegada do pedido de marca<;ao e dependente da dlsponibilidade do Iugar 

relativamente ao qual se solicita marca~ao previa; 

b) Marca~ao no proprio dla, sempre que o ocupante pretenda obter, no proprio dia da 

utilizac;:ao, direito de ocupa~ao relatlvamente aos lugares disponfveis nao atribufdos na 

modalldade de marca~ilio previa, ficando a sua satisfa~ao subordinada ao criteria de 

preferencia pela ordem de chegada do pedldo de marca~ao. 

2- Excecionalmente, na modalldade de marca~ao no pr6prio dia e apenas no caso de exlstirem 

locals disponfvels sem interessados, podera ser atribuido o direito de ocupac;:ao de mais do que 

um local de venda. 

3- A marca~ao de Iugar em qualquer uma das modalidades mencionadas no numero anterior 

implica o pagamento de uma taxa nos termos estabelecldos no Regulamento de Liquidac;:ao e 

Cobranc;:a de Taxas. 

4- A ocupa~ao dos espa~os de venda em regime de ocupa~ao diaria na modalidade de 

marcac;:ao previa deve efetuar-se ate as 8hOOm do dia a que respeitem, sob pena de os 

mesmos passarem a situa~ao de disponibilidade para eventual atribui~~o em modalidade de 

marcac;:ao no pr6prlo dia. 

Capitulo Ill 
Do Funcionamento do mercado 

Artigo 30.11 

Registo 
1- A entidade gestora do mercado organizara e mantera atualizado um processo individual 

para cada espa~o de venda do mercado municipal, dele constando toda a documenta~ao 

relevante, a determinar previamente por aquela entldade. 

2- Do registo devera constar, pelo menos, os seguintes elementos: 
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a) A identifica~ao, com rnenc;ao do nome ou firma; 

b) 0 numero de 1dentifica~ao fiscal ou nurnero de identifica~ao de pessoa colet iva; 

c) 0 domicflio fiscal ou endere~o da sede; 

d) 0 infcio, altera9ao e cessa9ao da atividade; 

e) A Classifica9ao da Atividade Econ6mica; 

f) ldentifica9ao completa dos colaboradores do explorador do espac;o de venda. 

3- E objeto de atualiza9ao obrlgatoria no registo os seguintes factos: 

a) A altera~ao do domiclllo fiscal ou enderet;o da sede; 

b) A alterat;~o da natureza jurfdica ou firma; 

c) No caso de pessoa coletiva, a altera~ao da qualificat;ao como micro, pequena, media ou 

grande empresa, para os efeltos referldos nos n.Qs 3 a 5 do artigo 57 .51, do presente 

Regulamento. 

Artigo 31.!! 

oas instalas;oes 
1- 0 funcionamento do mercado municipal esta subordinado ao cumprimento das condi<;oes 

de higiene, salubridade e seguran9a previstas na legisla~ao em vigor ou que sejarn impostas 

pelas auto ridades sanltarias e f lsca lizadoras competentes 

2- Semprc que, rclativamente a IOJ<lS, haja sido autorizada a mudan<;a de t i'Jnl(l, sera efetuada 

previamente uma vist ona pelos servi~os municipais compett!ntes . 

3- Se, em consequencia de vtst oria, tor imposta a rea li za~ao d~-' nbras rle beneflcia9ao dos 

esp~c;:os E/OLJ ;') rep;:~ ra~ao de equipamentos, o reinfcio da ntivtdade s6 podera orot 1 er apc)s 

l nform<~c;:ao nos servh:;:os en. corno fa t am efetuadas as obras. 

4- A reallw c;ao de quaisquer obras de conservM c,:ao, beneficin~ao OIJ 111 1rlif•ca~ao do!. low1:.. dr 

vcr1Ja de oc:.upa~atJ pet rnr.mt'nte depe11de de previa r~uto t i ;:a~ao rla C<:~mara M 11nicipa l e dn 

pagamento da~, ~axa- eventualmente devidas, sa lvo trat ando-Sf> rle obra.; a realizar no~ termos 

do numero antcnor. 

5 T odas as obras c benfeito rias incorporadas nos pavimentos, paredes, tetos ou out ras partes 

dos locals de venda ficarao perten9a do Municipio, nao podendo ser retiradas nem exigida 

qualquer compensa~ao pelas mesmas, salvo quando para lsso tenha sldo obtida autorizas;ao 

da Camara Municipal. 

6- A conserva'Yao, hlgleniza~~o. limpeza e intervenc;oes de prevent;~o e eliminac;~o de pragas 

nos mercados munlcipais compete ao Munidplo de Ponte de Lima, ou a entldade gestora do 

mercado, quando aplicavel, e aos tltulares do alvara de concess5o para ocupac;ao do espac;o de 

venda, nos seguintes termos: 

a) Compete aos titulares do direito de ocupac;ao de espac;:o de venda de lojas e equipamentos 

complementarcs de apo io a conservac;ao, hlgien iza<;:~o, limpcza e desenvolvimento de medidas 

de prevens:ao e elimina c;~o de pr«gas no interior da~ respetiva:. lc,;~~~ "' !;';:o!Jd\.OS, ..:!tP ::J:.> liMitf! 

,·om O<> r·~oac;.no; comlllls clo mere ado, a levar o. f'fE' ito r=>•n cnrf0rmidadr-- cl1rn pl,1no e~ pecifico 

<U tf.'>1t•"';:, :::~prt iii<Jfrr' f"lt-'111 rnr [1::JrtP rfa ;)Utc:"'lrhdr- '/[ .. (',l;')!i~la r;, 1 t.ir. ·, 
• I, I I) l j • l 

ll ,. ~,oil• I r r I ( • J 

"lfiE:r1iZ;ll;.c•~ L limp Zrl ·L, t"!JciCOC. i1fcto!". d Ctldi: fuga "il" <10 ti•·1 lit t•Jm 0!> • <;pace. (( 1 1~1'1S, 
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c) Compete ao Municipio de Ponte de Lima, ou a entidade gestora do mercado, quando 

aplicavel, a conserva~~o, higieniza!;~O, limpeza e o desenvolvimento de medldas de preven~ao 

e ellminac;:ao de pragas nos locais de venda vagos, nos espac;os comuns, armazens, depositos e 

camaras de refrigerac;ao comuns, bem como o desenvolvlmento de medidas de preven!;~o e 

elimina!;aO de pragas nos espac;os relatives as bancas. 

7- 0 Municipio de Ponte de Lima, ou a entldade gestora do mercado, quando apllcavel, nao se 

responsablliza par quaisquer valores au bens dos titulares de direito de ocupac;:ao de espac;o 

de venda, ou seus colaboradores, existentes nos locals de venda ou em quaisquer outros 

espa!;Os dos mercados municipals, 

8- 0 Municipio de Ponte de Lima, ou a entidade gestora do mercado, quando aplicavel, nao se 

responsabiliza pela eventual deterlorac;ao dos generos e mercadorias expostos ou guardados 

nos equipamentos complementares de apoio, comuns ou privativos. 

Artigo 32.e 

Horario de funcionamento e de abastecimento 
1- 0 Mercado tera um hon3rio de funcionamento que a Camara ou a entidade gestora do 

mercado, estabelecer e qualquer alterac;ao sera anunciada com, pelo menos, oito dias de 

anteced~ncia. 

2- 0 horario estara patente no Mercado, em local bern visfvel. 

3- As lojas com entrada dlreta do exterior flcam sujeltas ao horario do funclonamento 

estabelecido no Regulamento de Abertura e Encerramento dos estabe lecimentos comerciais 

do Municfpio de Ponte de Lima para estabeleclmentos de id~ntica natureza. 

4- Aos ocupantes sera concedlda uma tolerancia de sessenta minutes antes da hora de 

abertura e depois da hora de encerramento, destinada a recolha e acondicionamento das suas 

mercadorias. 

5- A Camara Municipal, ou a entidade gestora do mercado, fixara horarios especificos para 

abastecimento dos mercados municlpais. 

6- A entrada de generos e mercadorias nos mercados municipais s6 podera fazer-se atraves 

das entradas, acessos e meios mec~nlcos para esse efeito destinados e dentro dos horarios de 

abastecimento que sejam fixados nos termos do numero anterior. 

7- A colocac;ao de generos ou mercadorias sera dirigida pelos Funcionarios do Mercado, em 

harmonia com as lnstru!;c3es fornecldas pela C~mara Municipal, podendo ser estabelecidas 

normas internas par motivo de inspec;ao sanitaria previa e outras, de modo a que as diferentes 

classes flquem, tanto quanta, separadas segundo a sua natureza e tendo em vista a 

comodidade do publico eo melhor aproveitamento da area de venda. 

8- Os locais destinados a entrada de generos ou produtos para abastecimento devem manter

se desimpedidos, devendo a sua ocupac;:ao ocorrer apenas durante o perlodo estritamente 

necessaria as operac;Oes de descarga. 

9- E prolblda a permanencia no Mercado, fora das horas de funcionamento, de abasteclmento 

e de tolen)ncia, de quaisquer pessoas estranhas ao servi~o 

10- A entrada ou permanencia de operadores econ6micos au seus colaboradores fora dos 

hon3rios de funcionamento, de abastecimento e de tolerancia, carece de autorizac;ao da 
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entidade gestora do mercado ou da estrutura de gestao, qua11do exista, a conLeder apenas por 

motivos ponderosos e justitlcados. 

Artigo 33,1.1 

Asslduldade 

1- Os titulares do direfto de ocupa~ao de espa~o de venda em regime de ocupac;:ao 

permanente estao obrigados ao cumprlmento dos horarios de funclonamento estabelecidos, 

sendo-lhes expressamente vedado deixar de usar ou interromper a explorac;:~o dos seus 

espac;:os de venda por periodo superior a 30 dlas por ano civil, seguidos ou fnterpolados. 

2· A interrupc;:ao da explorac;:~o dos espa~os de venda e obrigatoriamente comunicada a 
entidade gestora do mercado, ate ao terceiro dia da aus~ncia ou lnterrupc;:~o. 

3· Em casas excecionais, pode a Camara Municipal autorizar a interrup~ao por perlodo 

superior ao previsto no n.2 1 do presente artigo. 

Artigo 34.9 

Publicldade 
A colocat;ao de qua1squer meios ou suportes de afixac;ao, inscric;:ao ou ditusao de mensagens 

publicitarias nos es pac;:o~ riP. vencla ou nos merradn"' mun1cipais obf'dPc:e A l egi s l <1 ~ao especftica 

c.plicavel. 

Artigo 35.P 

Circula~ao de generos e mercadorias 

1 No$ mercados municipals 6 pcrmftido c uso de cariOs de m5o ou outros meios de 

mobilizac;:ao no trampurtc de produtm: e ~mb<~lagen$ . devcndo os mcsrnos e~tar dotado~: corn 

1 od i ~ i o!:> de borracha ou out ru nwlt: riaiLk iaentica natureza. 

2· l:.m caso de conflito en tre o rnovirnento de publku ~ a cit cula~au do:> me ius de rnobiliz.ac;ao 

tru intetior do!> mercados, podera a ~nlidade gestora do rnercado, ou a estrutura de gestao, 

quando exista, suspender ou rcstringir essa circulac;:ao pelo tempo previsfvel de dura~l!lo do 

conflito. 

3· A utilfzacao dos meios de mobilizac;:ao no interior dos mercados devera processar-se com a 

correc;:ao e dilig~ncfa devidas e por forma a n~o causar danos as estruturas e equipamentos 

exlstentes. 

4- Todos os generos alimcntfclos serao obrigatoriamente transportados em melos de 

mobilizac;ao ou recipientes adequados. 

5- Em caso algum sera permitido o arrastamento de generos ou produtos ou das embalagens 

que os contenham, devendo os respetivos recipientes ou mefos de mobllizac;:ao encontra r-se 

permanentemente em bom estado de c.onserva~ao e hlgfene, sob pena de ser impedida a sua 

permanencia e circula~ao no interior dos mercados. 

fi· Quando. pcla$ r.uc1" dimenso~s ou c:aracten-;ticac; os (!:E'IiPros t=~ l im~nticios prorluto" 

• (•fl'lf~rtli-111/'::IVPi 011 Ptlldp;~rr,r•nr.,~ n<1n pn • m <<=>r tpo~r'l<.fJIHir<il(><: IF•'> ill"i (l< riP rnnl'lii7::1('<11'1•" 

fPt:!'l("f .. p•,flf 1 1_.1~ r 'l tr •, r' f ~(':o l 1 < [•(. r'l(l •r,.,r)( 1 1t_VdarnPnt~"cl ; ·~- 17';ld(. 1Pt, 

tr to! r• •r It li.J •I .t,•ll, •, "1 k~•.f,, J.l<1' t •r1 t '•logp· ~P( Tl'll' 
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7- A permanencia de volumes e taras nos espa9os comuns e de circula9ao dos mercados ou 

fora dos espa9os de venda, nao pode ultrapassar quinze minutes. 

CAPITULO IV 
DOS DIREITOS E DEVERES 

Artigo 36.!~ 

Dos dlreltos 
1. Os titulares do direlto de ocupac;:ao de espa9o de venda gozam dos seguintes direitos: 

a) Fruir a explorac;:ao dos espa~os de venda que lhes forem atribufdos ou para que tenham 

paga a taxa diaria de ocupa9l§o, nos termos prevlstos pelo presente Regulamento; 

b) Beneflciar da utiliza9ao dos equipamentos complementares de apolo em conformidade com 

as condic;:oes e criterios estabelecldos; 

c) Beneficiar da utiliza9ao de todos os espa9os e servi9os de utlllza9l§o comum; 

d) Usar nos seus impresses, embalagens ou material promocional o logotipo ou imagem de 

identifica9l§o do mercado municipal em que se encontram instalados, quando existam, 

conjuntamente com o seu pr6prio logotipo, sfmbolo ou imagem comerclal; 

e) Serem informados quanto as declsi5es da entidade gestora do mercado municipal que 

possam interferlr como desenvolvimento das suas atividades comerciais; 

f) Apresentar sugest5es e reclama9oes, verbals au par escrito, individualmente ou atraves de 

comiss~o ou estrutura associativa que os represente1 acerca do funcionamento do mercado 

municipal em que desenvolvem a sua atividade comercial; 

g) Utilizar familiares ou empregados ao seu servic;:o; 

h) Requerer ao Presidente da Camara ou ao Vereador do Pelouro, licen9a ou autorlza9l§o para 

realizac;:ao de quaisquer obras nas lojas ou bancas; 

i) Reclamar, para o Presidente da Camara ou ao Vereador do Pelouro, contra qualquer falta ou 

agravo praticados pelos Funcionarios Municipals em servic;:o no Mercado1 com recurso para a 

C§mara no caso de desatendimento; 

j) Deixar de utilizar as lojas ou bancas durante o perlodo maximo de trinta dias par ano1 

perfodo este que podera ser prorrogado1 por motivos ponderosos e justificados, a apreciar 

pela Camara, podendo no entanto, durante esse perfodo fazer-se substltulr por pessoa id6nea, 

mediante autoriza91lio da Camara, sem prejufzo da obriga9ao de comunicac;:ao prevista no n.2 2 
do artigo 34.2 do presente Regulamento. 

Artigo 37J! 

Substltul(:~o do titular 
1- A substitui9ao prevlsta na alfnea j) do artigo anterior deve ser requerida ao Presidente da 

Camara pelos ocupantes interessados, com a indica~~o do nome e a morada do substitute; 

2- Os ocupantes e n~o os substitutes, respondem pelo pagamento das taxas e demais encargos 

devidos pela ocupa9ao; 

3- Findo o periodo de substltul~l§o, caso os ocupantes nao ocupem os seus lugares, a C~mara 

denunciara a adjud!cac;:ao e promovera a respetiva desocupac;:ao, lavrando-se o respetivo auto. 
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4- Os m6veis, utensilios e quaisquer outros objetos e mercadorias n§o deterioraveis se r;jjo 

guardados nas arrecada~oes respetivas durante o perlodo de trinta dias, findo o qual se 

proceder~ a cobran!;a coerciva das importancias em divida e de quaisquer outros debitos ou 

encargos. As mercadorias deterioraveis serao vendidas imediatamente, depositando-se a 

import§ncia obtida na Tesouraria Municipal em Opera<;oes de Tesouraria; 

5- Quando o antigo ocupante requeira a entrega dos objetos arrecadados ou da importancia 

depositada, far-se-a a llqulda<;~o das taxas em dfvida e de outros debitos a Camara, acrescldos 

do valor das despesas que tenha ocasionado, fazendo-se a entrega do saldo, se o houver. 

Artigo 38.9 

Dos deveres gerais 
1- Constltuem deveres gerais dos titulares do direito de ocupac;:ao de espac;:o de venda: 

a) Conhecer as disposic;:oes regu lamentares sabre a organizac;:ao e f unclonamento do mercado 

onde exercem a sua atividade, respeltando-as, cumprlndo-as e fazendo-as cumprlr pelos seus 

colaboradores, familiares e empregados; 

b) Comunicar a entidade gestora do mercado, ou estrutura de gestae, quando exista, a 

identificac;:ao dos seus colaboradores, famlliares e empregados, bem como a sua admlssao, 

despcdimento ou abandono; 

c) ASsumrr a responsabilldade pelas infra<;bes cometidas pelos seus colaboradores, familiare!> e 

E.' lllpregadu~, que nao sejam de natureza pessoal, 

d) responde r pelos demos e prejui70S provocados no mercado mun1cipal, nas suas instalacoes 

~ equipamento$ au a terceiros, par sua culpa ou negligencia ou de quaisquer pesso~s ao seu 

servic;o; 

e) '"P~'ESf':lltcJI-S•" deu~nt.ernemc vustido e manter os locais que 0cuparn Ern p.:::rteito t:s~:ado de 

linrpeZ<.I, dispondo de recipienles de lixo do modelo apr ovaclo p~la Carnal a; 

f) Utilizar os espa<;os de venda apenas para os devidos fins, bem comu nao ocupa1 para venda 

ou exposic;:ao, superffcle ou trente superior a que lhe foi atribufda; 

g) Manter os espa<;os de venda e restantes espa~os, equlpamentos, m6veis ou utensilios 

disponibilizados em bom estado de conservac;:ao, higienizac;:ao e limpeza, e nao conspurcar o 

pavimento e equlpamentos comuns do mercado; 

h) Deixar os lugares de venda em estado de perfeita arruma<;ao e asseio, cabendo-lhes a 

limpeza das lojas, bancas e outros lugares atribuidos, que deve fica r conclufda quinze minutes 

antes do encerramento do Mercado e nao podera ser feita, em caso algum, depols da lavagem 

levada a efeit o pelo pessoal da C~mara Municipal; 

i) Responder por quaisquer danos causados, por si, ou pessoas a seu cargo, nas lojas ou bancas 

que ocupam ou em qualquer outra depend~ncla do Mercado; 

il Servir-se dos locals ocupados somente para o firn ~ CJlle estl'lo destinados 

k) Pr:1 mitir n aresc;n r.~os ;oc;pac;o', d1 vendi"! e nspi'l~;os de utiliz~1c;:iio privativ;:J pelo::. trabalhadore:-. 

rl::j pp·J·id;:Jdf- [,!<";:;tor(! (j,:'\ Jn+>r(.;:.'lcj(l P d<J o?<ii.P IHI!'l dP f-P<:ti:jn CWi=H1dn t:X IS·r,; Clll (•()I C • IJiil~l olll~l 

::;1 ( rirladt::': ~·u)it,~rj;=.• F iio;•'i.!I':?.-Jdorco:,, 't,'Yljllt qiJA ;<:It• r·, . •ltl'C n li~Cf'<-<."(1 '• 

J 't.t.t{Oltl'"IPt,., • rd.J<..ri1d{Jn~P<'r··Ltrl~r•.gt::·tli.'J l•t'Jf-lt.nd ~,. ::.t,llll" J 

grst.:io quando e):bl~;. que o-r:;> enconirP:rn em exPrc:ic..in d<' hllic;m·~ nos rn<:c.J(i .. <; rnLtn npats, 
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acatando e respeitando as suas instru~Bes e ordens, podendo reclamar ao Presidente da 

Camara ou ao Vereador do Pelouro, quando por qualquer modo se julgarem lesados ou 

agravados, sob pena de, ficarem sujeltos as penalldades seguintes, a aplicar pela Camara, sob 

proposta do Presidente da C~mara ou do Vereador do Pelouro; 

1) Advertencia; 

2) Repreens~o; 

3) Suspensao da ocupa~;ao ate 30 dias; 

4) Denuncia unilateral do contrato par parte da Camara sem direito a indemniza~;ao ou 

reembolso. 

A suspensao temporaria dos ocupantes nao faz cessar o dever de pagamento das taxas, tudo 

se processando como se as fun~;oes se exercessem normalmente. 

m) Usar de urbanidade e civismo nas suas rela~oes com os fornecedores, compradores, 

restantes operadores e publico em geral; 

n) Utilizar batas, de cor branca, na prepara~~o e venda de carne, peixe e produtos similares; 

o) Exercer a atlvldade no rigoroso cumprimento da legisla~§o vigente e normas 

regulamentares aplicaveis em materia de higiene, saude e seguran~a no trabalho, 

comercializa«;ao, exposi~§o, prepara~~o, acondicionamento, rotulagem de produtos, afixa«;ao 

de pre~os, medldas de preven«;ao e elimina~ao de pragas; 

p) Assegurar a deposh;:ao diaria de residues ou detritos em recipientes pr6prios, bern como nos 

espa~os existentes nos mercados municipals destinados a sua recolha e acondicionamento, 

respeitando as regras de recolha seletiva; 

q) Nao deixar aberta qualquer torneira ou gastar, desperdi~ar agua com outro fim que nao seja 

para beber ou proceder a limpeza de produtos e locais de venda 

r) Nao utilizar a agua das bocas-de-lncendlo nem utllizar indevidamente outros equipamentos 

lnstalados nos mercados para a prevenc;ao e combate a inclandios; 

s) Dar cumprimento a instru~5es e ordens dos trabalhadores da entidade gestora do mercado 

e da estrutura de gestao, quando exista, que se encontrem em exercfcio de fun~oes nos 

mercados municipais, bem como a qualsquer outras autoridades sanitarias e fiscalizadoras 

competentes, deslgnadamente, quanta a apresenta~ao de documentos e informac;oes 

necessaries ao cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor. 

t) N~o colocar nas lojas e bancas, sem aprova~ao da Camara, mesas, baldes, estantes, estrados 

e qualquer outro moblliario, bem como nao utilizar pregos e escapulas nas paredes ou fixar 

armac;:oes; 

u) Nao apregoar os generos e mercadorias utilizando instalac;:oes de amplifica~ao sonora; 

v) Nao transportar ou expor aves ou outros animais de cria~~o por outra forma que n~o seja 

em gaiolas, caixas ou canastros apropriados; 

w) Nao matar, depenar ou preparar qualquer especie de criac;:ao bem como peixe fora do local 

a isso destinado; 

x) N~o dar entrada a quaisquer generos ou mercadorias sem ser pelas portas destinadas a esse 

fim; 

y) N~o expor a venda generos au mercadorias nao autorizados nos termos deste regulamento; 

z) Nao acender lume ou cozinhar em qualquer local do Mercado; 
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aa) Entregar os locais, no fim da ocupa<;ao, sem detcriora~oes e com as bcnfeltorias que, 

porventura, tenham efetuado 

bb) Cumprir a lei em vigor e os Regu lamentos Municipals, nomcadamentc em materia de 

Resfduos S61idos Urbanos, Agua c Saneamento, Publicidade e Ocupa~ao da Via Publica. 

cc) Atfxa r em todos os produtos expostos o pre<;o de forma bem visfvel atraves de etiquetas e 

que deverao ser escritas em letra bem legfvel. 

2- A violac;ao do disposto no numero anterior constitui contraordena<;~o punfvel com a co ima 

minima de vinte e cinco euros e a relncldencia implicara suspensao compulsiva da ocupa~~o 

ou mesmo denuncia desta, quando continuada. 

Artigo 39.2 

Dos deveres especlals 
l- Constituem deveres especlais dos titulares do direito de ocupac;ao de espa<;o de venda em 

regime de ocupa<;ao permanente e temporaria: 

a) Requerer autoriza<;ao para a reallza~ao de obras que considerem necessarias nos espac;os de 

venda, armazens ou depositos privativos; 

b) Findo o direlto de ocupac;ao, devolver ao Municfpio de Ponte de Lima os espac;os de vcnda 

em bam estado de conservat;ao e limpcza; 

c) Assegurar o usc, por sl e pelos seus colaboradores, de vestuario e adere<;os adequados ao 

grupo de produtos de venda, em conforrnidadc com os criterios de uniformidade esteth...:: 

quando estabP.Iec.idos pela entidade gestor<~ do merc;~doi 

d) Celebrar (; manter atualizado cont rato cle seguro d~ responsabilidade civil para cobertura dfl 

eventua!s danos ou prejuizos provocados no mercado, na::; ::;uas instalas:oes e equipamentos ou 

<1 te1 ct~ll o::., POl sua t.ulpa ou negllge11C1a ou d.;; q11ai$qur.: ' pessod~ ClO seu sNvi~,:o; 

e) Procede1 junto da entidade gc!> ora do recinto a atualiza~ao de dados a que se refere o n.9 3 

do arttgo 31.!1 do prcsente Regulamento. 

2 Constituem, ainda, deveres especlals dos titularcs do direito de espa<;o de venda em regime 

de ocupac;:ao diaria: 

a) Manter dispon(vel para apresenta<;~o, sempre que exigldo, o comprovat lvo do pagamento 

da taxa respetiva; 

b) No final da ocupa<;ao diaria, promover a sua desocupa<;ao de quaisquer bens e produtos, 

bem como a sua limpeza e higieniza~i!lo; 

c) Assegurar a deposi<;~o dlarla de residues ou detritos em recipientes pr6prios, bern como nos 

espa<;os existentes nos mercados municipals destinados a sua recolha e acondicionamento, 

respeitando as regras de recolha seletiva; 

d) Dar cumprimento a instru~oes e ordens des trabalhadores da entidade gestora do mercado 

e d<J est rut ura de gestao, quf'!ndo exista, que se encontrem ern exercfcio de fun<;oP.s nos 

f1Prc:Jdos 11111nkipais. bem como il q11a•s•1Uflr 0 11tras ."hlloricladf's qnit::Jrias P fl scBI I:i:·aclo •a~ 

', 11 •'P~If''''' <: d · ·~ i en;::,na'11 "' fl1"' 1 "~~·n (r' i-' <lnr.oc:E''lt~t"~C> dP do•:umantl'~ ~ imnrmc:~r1i"' 

nr ;:;q.-,_ -.(' (I fnt:)l lr"lt> ltfJ C!rl r •rrT?~ I ·r c .. t•g I;: rl c r~ I e! ,. r' lit!•• 

At ilgo 40,r 
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Dos deveres da entidade gestora do mercado 

A entidade gestora do mercado municipal, e a estrutura de gestae, quando exista, compete : 

a) Requlsftar o auxflio e colaborar;:ao de agentes pol iciais au outras entidades ffscalizadoras, 

sempre que razoes de seguran9a, saude publica ou de natureza econ6mica ou fiscal o 

recomendem; 

b) Zelar pelo cumprimento das disposi<;oes legais e regulamentares em vigor e demais 

instru~6es de servi~o no que respelta a lnstalac;:oes e equipamentos complementares de apoio 

do mercado, sua conservar;:ao, limpeza, higienizar;:ao, funcionamento, bern como a higiene, 

comercia lizar;:~o, exposic;:~o, preparac;:ao, acondfcionamento e rotulagem de produtos, a 
affxac;:ao visfvel dos respet ivos prer;:os e a implementar;:ao das medidas de prevenc;:~o e 

elimina9ao de pragas; 

c) Promover a apreensao de material, produtos e artigos existentes no mercado que nao 

satisfar;:am as normas legais e regulamentares ou instruc;:l5es de funcionamento em vigor; 

d) Zelar pelo cumprimento das disposir;:oes legals relativamente a implementac;:~o das medldas 

de autoproter;:ao e gestae da seguranr;:a contra ind~ndlos em edificios. 

Capitulo V 

Mercado local de produtores 

Sec~ao 1 

DISPOSic;OES GERAIS 
Artigo 41!! 

Ambito 

0 presente capitulo destlna-se a deflnlr e dar a conhecer o funcionamento e organiza<;ao do 

mercado local de produtores, definindo os prindpios de organizac;:ao e as normas de 

funcionamento. 

Artigo 422 

Flnalidade 
A atlvfdade do mercado local de produtores destfna-se a divulgar;:~o e promo9~0 da produ9ao 

local do conce lho, com o intuito de enraizar proximidade com as produtores e os 

consumidores. 

Artigo 432 

Objetivos da Atividade 

1- A presente atividade tem como objetivo geral: aumentar a visibilidade da produ<;ao local e 

dos pequenos produtores, aproximando produtores e consumidores, focallzando o seu 

importante papel na promoc;:ao da seguranr;:a alimentar e nutri9ao, promovendo o 

desenvolvimento sustentavel e comunitario. 

2- Relativamente a objetivos especfficos, o presente projeto pretende: 

a) Formular polfticas que promovam a produr;:ao local sustentave l, incentlvando um ambiente 

propicio para o desenvolvimento sustentavel e comunitario; 

b) Consclenclalizar a popula~~o sabre a import~ncia da produ~~o local, para o crescimento 

econ6mico eo desenvolvimento sustentavel territorial; 

c) lncentivar a96es em ambito local e comunitario; 
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d) Criar sinergias para a sustentabilidade, promovendo o empreendedorisn;o e a 1,..uuperac;:ao. 

Artigo 44!! 

Localiza~ao 

A atividade do mercado local de produtores funcionara no Mercado Municipal. 

Artlgo 459 

Entidade Promotora 

1- Considera-se Entidade Promotora da ativldade do mercado local de produtores o Municipio 

de Ponte de Lima. 

2- A entidade promotora tem as seguintes competencias de acordo com o n.2 4) do Art.2 6 do 

Decreta-Lei n2 85/2015, de 21 de maio: 

a) Gerir a atividade Mercadinho; 

b) Garantir o bom funcionamento da atividade; 

c) Disponibilizar instala~oes, expositores, equipamentos e servis;os necessaries a 
comercializar;ao dos produtos. 

d) Coordenar e orientar a publicidade 0 promor;ao comercial da ativldade; 

e) Aceltar L'lll rene gar inscri~bes de candidates a particip<mte~ da ::1tivirladP; 

Artlgo 469 

Popula~ao-Aivo 

E popular;~o-<l lvo do proleto cs produtores locals rcsidcntes c com :\rcas de produ~ao no 

Concelho de Ponte de Lima 

Sec~ao II 

l\DMISSAO E PARTICIPA(:AO 

Artigo 472 

Admissao de Produtores 

Os produtores interessados devem estar inscritos na DGAE - Diret;ao Geral das Atividades 

Econ6micas. 

Artlgo48~ 

Tftulo de Exercfclo de Atividade, Cartao de Feirante e Letreiro ldentificatlvo 

Os produtores locals devem efetuar uma mera comunica<;:ao previa a DGAE para solicitar o 

Titulo de Exerdcio de Atividade e o Letreiro ldentificativo, ou Cart~o de Feirante e Letrelro 

ldentlflcativo duradouro. 

Artigo 492 

Ccmdi~oes de Partlcip<~~ao 

1 • •·;rn·-••IT• •rt- <o •lr>Vt•J :',,; llt'nfi, .. , 1 '' 1\App·arlo de PrnrJui 0" I l'h";lt~ <JP••n::.·, 

·) "' •hJ1 lr •l'roi' rJf ' n :•r H1tetl•rt 1 <' t"'fl~ .d 

Ll ',.- .,, • "-·F• I ) 

r) f-IL•t<~r. 



d) Produtos agroalimentares de artes~os certificados; 

e) Aves ou Leporfdeos, de acordo o Art. I! 6 da Portarla n!! 74/2014, de 20 de marc;o. 

f) Ovos, de acordo como Art.!! 4 da Portaria n!! 74/2014, de 20 de marc;o. 

g) Os produtores estao isentos de marcar os seus ovos, de acordo com a parte A do Anexo XIV 

do Regulamento (CE) n2 1234/2007, caso nao possuam mais do que SO gallnhas poedeiras. 

h) E proibido o comercio de produtos fitofarmac~uticos, medicamentos e especlalldades 

farmac~uticas, alimentos para animais; 

i) Qualquer produto exposto para venda ao consumidor deve exibir o respetivo prec;o, em 

dlgitos de modo visfvel, inequfvoco, facil e perfeitamente leglvel. Sendo que os produtos pre

embalados devem canter o prec;o da venda e o prec;o por unidade de medlda; os produtos 

comercializados a pec;a devem ter indicado o prec;:o de venda par pec;a; os produtos vendldos a 

granel devem indicar o prec;:o par unldade de medida; 

j) 0 prec;o de venda eo prec;:o por unidade de medida devem referir-se ao prec;o total, devendo 

incluir todos os Impastos, taxas ou outros encargos; 

k) Os produtores e os seus colaboradores devem se portadores, no local de venda, do Tftulo de 

Exercfclo de Atlvidade ou Cart~o de Feirante. 

Artlgo 50,!! 

Produc;ao pr6pria 

1- A venda a retalho nao sedentarla de artigos de fabrico ou produc;ao pr6prios, 

deslgnadamente, artesanato e produc;ao agropecuarlos, fica sujeita as disposic;:oes do presente 

regula menta. 

2- Sem prejufzo do estipulado no numero anterior, os produtores vendedores locals podem 

ocupar as espac;:os de venda designados para o efeito no mercado municipal, mediante 

deflnlc;:ao previa da Camara Municipal, desde que apresentem: 

- requerlmento identificativo do interessado e da sua pretensao; 

- fotoc6pia do bilhete de identidade e do cartao de contribuinte fiscal ou cartao de cidadao; 

- declarac;ao da junta de freguesia da sua residencia comprovativa da sua qualidade de 

produtor. 

3- Os produtores vendedores nao tern de ser portadores de faturas comprovatlvas da 

aquisic;:ao de produtos para venda ao publico, nos termos previstos no C6digo do Impasto 

sobre o Valor Acrescentado. 

Secc;ao Ill 

ORGANIZAc;AO E FUNCIONAMENTO 
Artlgo 51Q 

Periodicidade e Hor~rlo 

0 Mercado Local de Produtores sera realizado as quintas-feiras, sabados e segundas-feiras dia 

de feira quinzenal, em hon1rio a definir pela camara Municipal, podendo esta periodicidade e 

o hon:lrio a flxar ser eventualmente alterados pela Camara Municipal de Ponte de lima. 

Artlgo 52!! 
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Organiza~ao do Espa~o 

0 espac;:o do mercado e organlzado por estrutura de venda, de acordo com as ca racterfsticas 

pr6prias do local. 

Artlgo 531:1 

Atrlbui~ao do Espa~o de Venda 

1- Os espa~os de venda a atribuir aos produtores locals tem natureza diarla e sao sempre 

concedldos a tftulo precarlo, pessoal e oneroso. 

2- Par cada pessoa, singular ou coletlva, sera permitlda a ocupa~ao de, no maximo, dais 

espac;os de venda, sem prejufzo de a entidade gestora do mercado poder determinar, 

fundamentadamente, a ocupa~3o de mais espac;os de venda par operador econ6mico. 

3- Os espar;os de venda s6 podem ser explorados pelos titulares do direito de ocupac;ao do 

espar;o de venda, sendo porem permltlda a permanencia de colaboradores. 

4- 0 direito de ocupar;ao dos espar;os de venda no mercado municipal em regime de ocupar;ao 

diarla e concedido apenas par dia, nas seguintes modalidades: 

a) Marcar;ao previa, sempre que o ocupante pretenda obtP.r, previamente e com a 

antecedencla maxima de 15 dias, dlrelto de ocupac;:ao relatlvamente a lugares espedficos nos 

merodos municrpcus, fict~ndc a su8 satisfar;ao subnrdin~dc:t ao criter ia de preferenr.ia pela 

ordem de chegad?. do pedido de marcac;ao e dependente da drsponibilidade rlo Iugar 

relalivt-Jmente ao qual ~e suliciLa marca~ao previ1:1; 

b) Marcac;ao no proprio dia, sempre que o ocupante pretenda obter, no pr6prio dia da 

utiliza~ao, direito de ocupa~ac relativamentc <:~o:.; !ugares disponfveis nao atribuidos n:J 

mod<1lldnde de marca~ao provia, ficJndo 2 sua 5atda~ao suiJordinada ao criterk• de 

,;,rr:ferencia pela order!'. de l~hegacfa do iJedido de rnarca~ao. 

5· t>'Ct>,..ion~imente, na modalidode dt'! marcas;ao ho prOI)rio dio. ~ a11t:na5 nr- t"c3~"l de exlst:1 t> tTr 

locais dbponfvei~ sern interessados, poder a 5er atribuido o dir eito de ocupar;ao de mais do que 

urn local de venda. 

6- A marcac;ao de Iugar em qualquer uma das modalidades mencionadas no numero anterior 

implica o pagamento de uma taxa nos termos estabelecidos no Regulamento de Liquidas:~o e 

Cobran(;a de Taxas. 

7- A ocupar;ao dos espa(;os de venda em regime de ocupa~~o dii~ria na modalidade de 

marcac;ao previa deve efetuar-se ate as 08h00m do dia a que respeitem, sob pena de os 

mesmos passarem a situac;iio de dlsponibilidade para eventual atribui~ao em modalldade de 

marcac;ao no pr6prio dia. 

Artlgo 541:1 

Levantamento e Llmpeza 

1 0 lr-v;;ni<Jtnr:ntn do mr:·r rarlo local d~> nrorlirtorpc, cieve C':;t;1r conr:laJfdo ate 'J hor,l depoi~ da 

I PI'~ dt ef1r pr r;..•'r.Prttd "'' rrrP"m" 

lr d.J ' ' ,1 ... rr .. ' · 
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Artlgo 55!! 

Controlo e Penaliza~oes 

1- Os produtores s~o responsavels pelos danos ou prejufzos causados nas est ruturas que lhe 

sao fornecldas; 

2- A Entidade Promotora, sendo acompanhada eventualmente de entidades competentes, 

devera realizar visitas aleat6rias sem aviso previa aos locais de explora'rao. 

3- Consoante a gravidade da contraordena~~o e a culpa do produtor, a sanc;:ao devera 

compreender entre a nao participac;:ao durante um mercado, ou no perfodo de um m~s ou de 

um ano, ou a exclus~o do produtor na atlvidade do mercado local de produtores. 

4- As normas estlpuladas nos pontos anteriores, n~o excluem as san~5es estipuladas nos Art.2 

9 a 12 do Decreta-Lei n2 85/2015, de 21 de maio. 

Artigo 56~ 

Atlvldades de Anlma~~o Sociocultural 

0 exercfcio de atividades de anima<;ao, de demonstrac;:ao ou de promoc;:ao de produtos locals, 

devera ser da iniciativa da Entidade Promotora, dos Produtores Locais ou das Entidades 

Parceiras do projeto. Sendo que, tanto os Produtores Locais como as Entidades Parceiras, 

deverao dar conhecimento a Entidade Promotora tendo esta que autorizar previamente, para 

que as atividades estejam devidamente calendarizadas. 

Artlgo 572 

Reclama~oes 

A apresentac;:~o de reclamac;:5es devera ser realizada por escrito e dirigida ao Presidente da 

Olmara Municipal ou no livro de reclamac;:oes da Entldade Promotora. 

Artigo 58!! 

Plataforma Eletr6nica 

De acordo com o Art.!! 8 do Decreta-Lei n2 85/2015, de 21 de maio, podera utilizar-se uma 

plataforma eletr6nica para gestao e oferta dos seus produtos. 

Aos produtores assiste o direlto de: 

sec~ao IV 

DIREITOS E DEVERES 

Artlgo 599 

Direitos do Produtor 

a) Utilizar as infraestruturas que lhe sejam disponiblllzadas; 

b) Utilizar, da forma mais conveniente posslvel, o espac;:o que lhe seja atribuldo; 

c) Obter o apoio da organizac;:ao em assuntos relaclonados a atividade do mercado local de 

produtores; 

d) Apresentar ao Presldente da C~mara Municipal ou ao Vereador do Pelouro, quaisquer 

sugestoes ou reclamac;:oes escritas, no que concerne a organlza~~o, dlsciplina e funcionamento 

da ativldade, a quem competira decidir sobre as mesmas. 
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Artigo 602 

Deveres do Produtor 

Para ;:Jiem dos deveres estipulados no Art.Q 7 do Decreta-Lei n285/2015, de 21 de maio, 

constituem tambem deveres dos produtores: 

a) Cumprir e fazer cumprir os seus colaboradores as determina~Bes do presente regulamento 

e dlsposi~Bes; 

b) Acatar a disclpllna relativa ao local que utiliza e acatar com respelto a orientac;ao da 

organlzac;ao; 

c) Nao abandonar o local de venda, a n~o ser pelo tempo estritamente necessaria; 

d) Nao ter um comportamento de lntromissao na atividade de produc;ao e venda dos demals 

produtores; 

e) Tratar com respeito o pessoal da organizac;ao, como os compradores e publico em geral; 

f) Responder pelos atos e omlssoes par si praticados ou pelos seus colaboradores; 

Capitulo VI 

Pessoal Camarario em Servl~o no Mercado 

Artigo 61 .'-

Servi~o interne 

0 servi~c inter no do Mercadc• ::.era urientado e dirigido pelo encarr eg<Jdo drJ Mercado, 

cot'lnjuv::Jdo ~wlo pessoal para <~sse firn destacado. 

Artigo 62.9 

Deveres dn pessoal em sef\n~o no marciido 

0 pesscal ern ::.c!VI~:o no l\lle1 cado {· obrigado: 

a) A a!Jresentar-se limpo e corn o tardamento e distintivo que lhe compelir; 

b) A nao se ausentar do local de servil;o que lhe for destinado, sem a devlda autorlza~ao; 

c) A velar pelo cumprimento das disposi~oes regulamentares, mantendo rigorosamente a 

ordem e a disciplina no interior do Mercado; 

d) A usar de toda a corre~ao e delicadeza para com as pessoas, prestando todos as 

esclarecimentos e informac;oes que lhe sejam solicitados; 

e) A zelar pela cobrans;a das taxas municipals, procurando com dillg~ncla evitar as fraudes; 

f) A nao exercer no Mercado, direta ou indiretamente, qualquer atividade comercial ou 

industrial; 

g) A informar com diligencia e verdade os seus Superiores de tudo o que interesse aos servic;os. 

•'1 r 1- ' 
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Prolbl«;5ec; 
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Competencia 

Alem das atrlbulc;:oes e deveres consagrados na legislac;::llo em vigor, ao encarregado do 

Mercado compete: 

a) Superlntender nos servic;:os e pessoal afeto e assegurar a fiscalizac;:~o no Mercado; 

b) Zelar pela ordem e funclonamento do Mercado, devendo participar ao Presidente da 

Camara todas as infrac;:oes de que tenha conhecimento; 

c) Zelar pela seguranc;a do material confiado a sua guarda, constante de competente 

inventario, dando conhecimento superior das faltas verificadas ou das avarias ocorridas; 

d) Atender as queixas que lhe sejam apresentadas, procedendo a imediatas averiguac;:oes e 
comunicando-as ao Presldente da Camara, quando sejam da competencia deste; 

e) Participar ao Veterimirio Municipal ou, na sua falta, ao Delegado de Saude, tudo o que se 

lhe afigure nao estar dentro dos condicionalismos da higiene e sanidade; 

f) Apreender imediatamente todos os produtos que se lhe afigure nao reunirem as normais 

condic;oes de higiene e sanldade; 

g) Mandar afixar e cumprir todas as ordens de servic;:o; 

h) Executar e fazer executar as disposic;Bes deste e outros Regulamentos e todas as ordens e 

instruc;oes que pela Camara lhe sejam dadas, colaborando com outros agentes oficiais; 

I) Escriturar e ter em dia os livros respetivos; 

j) Participar ao Presidente da Camara, por escrito, qualquer ocorrencia que interesse ao 

servlc;:o, a manutenc;:ao da boa ordem, economia e higiene do Mercado; 

k) Requisitar o material e reparac;:C5es necessarias ao servic;:o; 

I) Guardar e policlar o Mercado; 

m) Assistir a abertura e encerramento do Mercado; 

n) N~o abandonar o Mercado sem previamente se certificar se tudo esta em ordem e se no 

interior fica alguma pessoa ou animal. 

Caprtulo VII 

Artigo 65.2 

Oeveres Gerais Comuns 

1- Todas as pessoas que utlllzem o Mercado alem dos deveres impastos pelo presente 

Regulamento devem ter um comportamento cfvico respeitador das Leise da moral publica. 

2- E prolbldo: 

a) Deitar-se ou sentar-se nos arruamentos e coxias, nas bancas ou balcoes ou sabre os 

generos expostos a venda; 

b) Transitar fora dos arruamentos e coxias destinados ao publico; 

c) Correrem, grltarem, usarem gestos ou palavras obscenas ou injuriosas, empurrarem 

ou incomodarem os utentes; 

d) Conspurcar ou lanc;:ar para o pavimento ou paredes quaisquer residuos, papeis ou 

aguas sujas e conservarem os restos ou resfduos das mercadorias fora dos recipientes 

destinados a esse fim; 

e) Entrar no recinto do Mercado com vefculos ou animals de carga. 
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Capitulo VIII 

Artigo 66.!! 

Disposi~oes Gerais 

Compete ao Presidente da Camara ou ao Vereador do Pelouro, respetrvo emitir as arden$ e 

lnstrw;c3es necessarias e convenientes ao bom funcionatnento do Mercado. 

Artlgo 67,!! 

Responsabllidade no caso de abandono 

A C~mara nao se responsabi l iza pelos valores e bens dos ocupantes abandonados nos locals de 

venda. 

Artigo 68,2 

Responsabllldade no caso de roubo 

A Camara nao se responsabllfza pe los danos ou roubo de mercadorias guardadas nos 

depositos, quer comuns quer privativos. 

Artlgo 69,!! 

Pub liddade 

A colocas:ao de tabule las, dizeres ou letreiros depende de autoriza~ao dn Carnal a M unicipal, CJ 

pedidu P.~cr ilo dos interessados, !::! fkam sujeil a~ e10 dispo'it fJ no Regll lt~me nto Municipa l sobre 

Publiridade. 

Artigo 70.2 

lnstrumentos de peso c medida 

lndependenrernente do crmtrole of lcial, 01:: i11strumentos de peso e medida usados poderao !.el 

nuv::1ment•; '.ubmetidcJs ao wnlrull~ rnetH;I6gic..c..: quando <1 C5n,or<. o dei.ermin<H. 

Artigo 71 IZ 

Duvidas e omissoes 

As duvidas e omissoes na interpreta~ao do presente Regulamento scrao resolvidas pela 

Camara M unicipal, ouvidos os servi~os competentes. 

CAPfTULO IX 

REGIME PREVENTIVO E SANCIONAT6RIO 

Artlgo 72/1 

Medidas cautelares 

1- Sempre que se verifiquem situa~toes que possam par em risco a seguran<;:a ou a saude das 

pcssoas de forma grave e iminPnte, as ton;:as de s~=>gu ra n<;:a e a A11torirlade df' Segur<~n<;:i:l 

Alimentar e Econ6mic<l IASAf.). sem p.-ejufzo dv:.. compet~nclas da.., ;)Utoridades de saude. 

ll'l(,' rn r' ITa r rll ll{ r d£' ,rrg;lt)l. .~ (:-' ,,..,n dt"pr: wi{•n•.lrl 0(: nudl• rtcid dt' ,r,tere<;·.ado ' df'tl?r'111n<l 
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ate a decisao final no respetivo processo contraordenacional, sem prejufzo da possibilidade, a 

todo o tempo, da sua altera9~o, substltui9ao ou revogac;ao nos te rmos gerais. 

3- Da medida cautelar adotada ao abrigo do presente artigo cabe sempre recurso para o 

tribunal judicial territorialmente competente, nos termos prevlstos no Decreta-Lei n.Q 433/82, 

de 27 de outubro, na sua atual reda~ao ~ 

Artigo 73.11 

Flscallza~:io, lnstru~io e declsio dos processos 
1- Sem prejulzo das competencias de fiscaliza~ao atribuldas por lei a outras autoridades 

administrativas e policiais, bern como das compet~ncias atribufdas por diplomas especfficos a 
ASAE, a fiscalizac;ao e a instru~ao de processos de contraordena~ao instaurados no ~mbito do 

Anexo do Decreta-Lei n.Q 10/2015, de 16 de janeiro, compete a ASAE e a Camara Municipal, 

nos casas em que esta seja autoridade competente para o controlo da atividade em causa. 

2- Cabe ao inspetor-Geral da ASAE e ao Presidente da Camara Municipal, conforme o caso 

aplicavel, a apllcac;ao das respetivas coimas e sanc;oes acess6rias. 

3- 0 produto da coima reverte para o Municipio de Ponte de Lima. 

4- A ASAE pode solicitar a colabora~ao de quaisquer outras entidades sempre que o julgue 

necessaria ao exercfcio das suas fun9oes. 

5- As pessoas singulares e coletivas objeto de a96es de fiscaliza9ao no ambito do Anexo do 

Decreta-Lei n.Q 10/2015, de 16 de janeiro, encontram-se vlnculadas aos deveres de informac;ao 

e coopera9ao, designadamente fornecendo os elementos necessarios ao desenvolvlmento da 

atividade das autorldades flscalizadores, nos moldes, suportes e com a periodicidade e 

urgencia requeridos. 

6- A nao prestac;ao ou prestac;ao de informac;5es inexatas ou incompletas, em resposta a 

pedido das autoridades fisca lizadoras constitui contraordena9ao grave. 

7- Sempre que, no exercfcio das suas fun9oes de fiscaliza~ao, o agente fiscalizador tome 

conhecimento de lnfrac;oes cuja flscalizac;ao seja da competencia especfflca de outra entidade, 

devera elaborar auto de notfcia ou participa9ao, que e remetido a unidade organica com 

compet~nclas na area das contraordenac;oes, que devera proceder ao seu envio a entidade 

competente no prazo maximo de 5 dias uteis. 

Artigo 74.0 

Das contraordena~i5es 

Sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, constitui contraordena9ao a viola9ao das 

seguintes normas do presente Regulamento: 

a) A explora~ao do espa~o de venda por outrem que nao o titular do direito de ocupac;ao 

do mesmo ou seu colaborador, devlda e prevlamente ldentificado junto da entidade 

gestora do mercado, em viola~ao do n.Q 9 do artigo 9."; 

b) 0 nao cumprimento do prazo a que se refere o n.Q 3 do artigo 19."; 

c) Nao promover a implementa~ao das medidas de preven9ao e ellminac;ao de pragas, 

em vlolac;ao da alfnea a) do n.Q 6 do artlgo 31.0
; 
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d) A entr<:~da ou sa fda de gcneros ou mercadorias fora dos horc~rio~ de abastecime nto 

fixados, em viola~ao do n.2 5 do artigo 32. "; 

e) A entrada ou safda de generos ou mercadorias em incumprimento quanto aos lol:ais 

de entrada, acessos e meios medmicos destinado:. ao efeito, ern violac;ao do n. " 6 do 

artlgo 32."; 

f) A entrada ou perman€mcia de operadores econ6micos ou seus colaboradores tora dos 

horarios de funcionamento, de abastecimento e do perfodo de tolerancia referido no 

n.!! 4 do artlgo 32.", sem autorizat;:ao, em violac;ao don.!! 10 do artigo 32. 0
; 

g) Nao cumprir os deveres de asslduldade ou interromper a explorat;:ao dos espac;:os de 

venda, em violac;~o do artigo 33!1, bem como nao proceder a comunicac;ao prevista no 

n.!! 2 do mesmo artigo; 

h) Proceder a co locac;~o de quaisquer meios publicitarios nos espac;:os de venda ou no 

mercado municipal, em violac;:ao do art.!! 34!!; 

i) 0 n~o cumprimento das regras de clrculac;ao de generos e mercadorias, em violac;ao 

dos n."' 1, 3 e 6 do artlgo 35. 0
; 

j) 0 lransporte de generos alimentfclos em meios de mobilizac;:ao ou recipientcs 

lnadequados em temos higiossanit~rios, em vlolac;ao do n. n 4 do artigo 35. •; 

k) A pet manenda de volumes c taras nos espa~os c:on.un~ edt~ cit u1lac;ao do mercadt) ou 

ror rt du~ espe:u,:o~ de venda, JJOI pet fodo supe1 ior a quinze minutos, em viola~,;ao do n .~ 

'I do artigo 3:,,'·· 

i) Utilizar os espa<;:os de venda para outro~ fins ou ocupar supertfc1e ou trente supenor a 
que lhe foi atribuida, em viola9ao da alfnea f) do n,Ql do artigo 38."; 

m) J)Psp?.rrlit;:CII <~gua das tnrnPiras, lltili7nr {Jgua d<Js boci'ls·dc-inrendio nu 111ilizr~r 

•r UCVidarnente OUt I U:.. t.l.jLiipamentO:J Jnstalados par5 preven~a(.l e cornbt.:~te tl 

inc~ndins, em vio!a~Jo das aifnP.a~ q) e r) dn n.!! 1 do artigo 33.0
• 

n) Nao nanter diariamente os locais de venda e restantes espii!~os, equipc.mento .. 

m6ve>ts ou utensllios, do proprio ou concessionados, em bom estado de conservac;ao, 

higiflnlzas;ao e limpeza, ou conspurcar o pavimento e equipamentos comuns aos 

mercados, em viola~ao da alfnea g) do n.ll 1 do artigo 38. • e alfnea b) do n.Q 2 do artigo 

39.", 

o) Depositar ou manter lixo ou detrltos fora dos recipientes pr6prios, nao promover a sua 

deposic;ao diaria nos espac;os adequados ao efeito ou n~o respeltar as exig~ ncias em 

termos de recolha seletiva de residuos, em violac;~o da alfnea p) do n.9 1 do artigo 38." 

e da alfnea c) do n.!! 2 ao artigo 39.9; 

p) Nao dar cumprimento a lnstru~oes e ordens emitidas, em violac;:ao da alfnea s) do n.2 :1 

do artlgo 38." e da alrnea d) do n.Q 2 do artlgo 39.·; 

q) Nao requerer autorlzac;ao para a realiza~ao de obr<1s que considorcm necessarias nos 

espacos de ve11da, armazens ou dep6slto:; privativo!: e a inexi~tencia ou desatualtzar;5o 

dt u .HHI at~ de Sf ~L·I OJ ,!e- ( -.pom .. :~IJiliC:ad, I. lVII, t nl VIOI·K<'~<- dcJ •• ll.tKa~ a) 1.! J) de I ' 
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r) N~o fazer uso de vestuario adequado e adere~os adequados ao grupo de produtos de 

venda, em desrespeito pelos criterios estabelecldos, em vlolac;~o da alfnea c) do n." 1 

do artigo 39!!; 

s) A nao dlsponibiliza~ao do tftulo a que se refere o n.!!l do artigo 19." e do comprovativo 

do pagamento da taxa, em vlola~ao da alfnea a) do n.2 2 do artigo 39,0
; 

t) A nao desocupa~~o dos espa!;os de venda em regime de ocupac;~o diarla pelos 

titulares do direito do respetlvo espac;o, em viola~ao da alfnea b) do n.2 2 do artigo 

39.". 

u) A nao presta!;ao ou prestac;ao de lnformac;oes inexatas au incompletas em resposta a 

pedidos das autoridades fiscalizadoras, em viola~ao do n,Q 6 do artigo 73. o; 

v) Sem prejufzo do disposto nas alfneas anteriores, o nao cumprimento das demais 

normas legals, restric;oes ou deveres gerais ou especiais previstos no presente 

Regulamento; 

w) Sem prejufzo do disposto nas alineas anteriores, a nao manuten!;ao dos espac;os de 

venda e zonas comuns do mercado limpos e em boas condlc;oes hlglossanltarlas, asslm 

como o deposito ou abandono de resfduos, qualquer que seja a sua natureza, em 

locais n~o determinados para o efeito, em violac;:ao do n,Q 2 do artigo 8.", constituindo 

contraordenac;:ao grave. 

Artigo 75.0 

Regime sancionat6rlo 

1- As contraordenac;Bes prevlstas nas allneas a), b), d), e), f), g), h), i), j), k), 1), m), p), q), r), s), 

t), u) e v) do artigo 74.0 sao punfveis com coima graduada de € 25,00 ate ao maximo de € 

1.870,49, no caso de pessoa singular, e de € 50,00 ate ao maximo de € 22.445,91, no caso de 

pessoa coletiva. 

2- As contraordenac;oes prevlstas nas alfneas c), n), o) e w) do artigo 56." sao 

contraordenac;5es graves, puniveis com coima graduada de: 

a) € 1.200,00 ate ao maximo de € 3.000,00, tratando-se de pessoa singular; 

b) € 3.200,00 ate ao maximo de € 6.000,00, tratando-se de microempresa; 

c) € 8.200,00 ate ao maximo de € 16.000,00, tratando-se de pequena empresa; 

d) € 16.200,00 ate ao maximo de € 32.000,00, tratando-se de media empresa; 

e) € 24.200,00 ate ao maximo de € 48.000,00, tratando-se de grande empresa. 

3- Para efeitos do presente artigo, considera-se: 

a) Microempresa, a pessoa coletiva que emprega menos de 10 trabalhadores; 

b) Pequena empresa, a pessoas coletiva que emprega de 10 a menos de 50 trabalhadores; 

c) Media empresa, a pessoa coletlva que emprega de 50 a menos de 250 trabalhadores; 

d) Grande empresa, a pessoa coletiva que emprega 250 ou mais trabalhadores. 

4- Para efeitos do disposto no numero anterior, o numero de trabalhadores corresponde a 
media do ano civil antecedente ou, caso a infrac;:ao ocorra no ano do inicio de atividade, ao 

numero de trabalhadores existentes a data da notrcia da infrac;~o autuada pela entidade 

competente. 

5- Consideram-se trabalhadores, para efeitos do disposto no n.!! 4: 

a) Os assalariados; 
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b) As pessoas que t rabalham para essa empresa com um nexo de subordina~ao com el<1 e 

equiparados a assalariados de acordo com legislac;ao espedfica; 

c) 0::. s6cios que exerc;am uma atividade regular na empresa e beneficiern, com contraparti da, 

de vantagens financeiras da mesma 

6- A infrac;:ao de qualquer norma prevista no presente regulamento e nao tipificada nas alfneas 

anteriores e punfvel com coima de € 25,00 a € 1.870,49, no caso de pessoa singular, e de € 

50,00 ate € 22.445,91, no caso de pessoa coletiva. 

7- A neglig~ncia e punfvel, sendo os limites mfnimos e maxlmos da coima reduzidos para 

metade. 

8- A tentativa e punrvel com a colma apllcavel a contraordena~~o consumada especialmente 

atenuada. 

9- A entidade competente para a apllca~~o das coimas e das san~oes acess6rias incurnbe, 

igualmente, ordenar a apreensao provis6ria de objetos, bem como determinar o destlno a dar 

aos objetos declarados perdidos a tftulo de sanc;:ao acess6ria. 

10- 0 pagamento das colmas previstas no presente Regulamento ni!lo dispensa os infratores do 

dever de reposic;:ao da legalidade. 

11- Ao processo de cantraordenac;:ao aplica-se subsidiariamente o reg1me JUrfdica do ilicito de 

mera urdenadio soci<JI. 

Artigo 76.~ 

Sim!;oes acess6rias 

1 No raso de contraardena~ao grave, em fun~ao da gravidadE 6as infra~oes e d<: culp;;: do 

agente, poden1 ser aplir:adas simultc1n~?amente rom as coirna~ a<; SPgl lintP.~; sanc;oes ncess6rias: 

a) P+<rd;.: t1 favor do Municipio r!€' Ponte d~ lima ciA mercadorias P l:'quipamcnto~; utilizados na 

pri;lt.c<1 da 11 :ha~ao, 

b) Privac)tiJ dos direi~os a subsfdios ou bt-neffcics autorgi:ldos pclo iVlunidpio de Ponte de LirnJ; 

c\ lnterdic;ao do exerdcio da ativ1dade par um perlodo ate dais anas. 

2- As san~;oes acess6rias previstas na alfnea c) do numero anterior s~o publidtadas pela 

autoridade que aplicau a coima, a expensas do infrator. 

Artigo 77.R 

Regime da apreens~o 

1- A apreensao de bens devera ser acompanhada do carrespondente auto de apreens~o. que e 
apenso ao respetivo auto de natkia au participa~ao da infra~~o, a flm de ser determinada a 

mstruc;ao do competente processo de contraordenac;:ao, entregando-se c6pia ao infrator. 

2- As apreensoes s~o decldldas por despacha do Presidente da Camara Municipal ou do 

Vereador do Pclouro. 

3- Quando o infrator pror.eda ao pagamcnto valuntario das quanti~1s da sua responsabilidade 

atf 3 fa!ie d<'! decisac do nmcesso de contraorciena<;?io, uodP.ra, quP.rE>ndn, no prazo de 10 di;Jc, 

ul.el~. l •holttal OS bl~lh 0~J,"'('IlCIIJQ~. 
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5- Decorrido o prazo referido no numero anterior sem que os bens apreendidos tenham sido 

levantados, a Camara Municipal dar-lhes-a o destino mais conveniente, devendo 

preferencialmente ser doados a instltul~oes particulares de solidarledade social. 

6- Quando os bens apreendidos sejam peredve is e do genera alimentar, os mesmos sao de 

imediato declarados perdidos, e observar-se-a o seguinte: 

a) Se se encontrarem em boas condic;:oes higiossanitarias, ser-lhes-a dado, de imediato, o 

destine mais conveniente, nomeadamente e de preferencia deverao ser doados a instituir;oes 

de solidariedade socia l ou cant inas; 

b) Encont rando-se os bens em estado de deteriora~~o, ser~o destruidos. 

7- A verificac;:~o das alfneas do numero anterior compete a autorldade medlco-veterlnaria. 

CAPfTULO X 

DISPOSI~OES FINAlS 

Artigo 78,Q 

Delega~ao e subdelega~ao de competencias 

1- As competencias que no presente Regulamento se encontrem conferidas a Camara 

Municipal podem ser delegadas no Presidente da Camara, com faculdade de subdelegac;:ao nos 

Vereadores. 

2- As competencias que no presente Regulamento se encontrem conferidos ao Presidente da 

C~mara Municipal podem ser delegadas nos Vereadores. 

Artlgo 79.~ 

Normas Supletivas 

1- Em tudo o que nao estiver disposto no presente Regulamento, aplicar-se-a as disposic;:oes do 

Anexo do Decreta-Le i n.2 10/2015, de 16 de janeiro, e demais leglsla~ao aplicavel. 

2- As duvidas suscitadas na aplicac;:ao das disposic;:oes do presente Regulamento serao 

resolvidas pela C~mara Municipal. 

Artigo So.e 
Norma revogat6rla 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, e revogado o Regulamento dos Mercados 

Municipais do Concelho de Ponte de Lima aprovado pela Assembleia Municipal de Ponte de 

Lima na sua sessao ordinaria realizada no dia de de , par proposta da Camara 

Municipal de Ponte de Lima na sua reuniao ordinaria de de de , bern como todas as 

disposic;:oes regulamentares anteriores referentes a mercados na area do Munidpio de Ponte 

de Lima. 

Artlgo 81.~ 

Entrada em vigor 

0 presente Regulamento entra em vigor 15 dias ap6s a sua publica~ao no Diario da Republica . 

___ Pa~os do Concelho de Ponte de Lima, de de 

0 Presldente da C!mara Municipal, 
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