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Preâmbulo

A versão ainda vigente do regulamento do Mercado Municipal de Soure entrou em vigor em
28/08/2007 e foi elaborado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 340/82, de 25 de agosto.
Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, foi revogado o DecretoLei n.º 340/82, de 25 de agosto e estabelecido o novo Regime Jurídico de Acesso e Exercício de
Atividades de Comérrcio, Servioos e Restauraoão (RJACSR.. Este diploma legal procedeu a profundas
alteraoões no quadro legislativo vigente, nomeadamente, ao nível dos mercados municipais, atravérs da
implementaoão, de forma acrescida, dos princípios e das regras a observar no acesso e exercício das
atividades de servioos realiaadas em territrrio nacional, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º
92/2010, de 26 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 80/2019, de 17 de junho, que transpôs para a
ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho (Diretiva
Servioos..
Nas últimas dércadas, com o desenvolvimento das periferias urbanas, a difculdade de condioões
de acesso e o aumento da oferta de trabalho fora dos pequenos centros, temos assistido à
desertifcaoão dos centros urbanos e sentido as consequências com alguma severidade.
Cabe às autarquias locais suscitar novos pontos de interesse e reabilitar a malha central urbana
de forma a torná-la mais apelativa. No caso dos Mercados Municipais, ér primordial encarar a evoluoão
do perfl do consumidor ao longo dos últimos anos e adaptar o comérrcio ao mesmo.
Foi com esta pretensão que surgiu a reabilitaoão dos Mercados Municipais de Soure. Sentiu-se a
necessidade de se criar condioões de conforto, modernidade e comodidade de forma a transformá-los
num espaoo em que a experiência de compra se torna apraaível para o consumidor e suscite interesse
em voltar. Com estas obras, os Mercados Municipais de Soure apresentam-se como espaoos renovados
e diferenciadores assentes num conceito centrado no consumidor. Pretende-se tambérm que se
transformem em espaoos de encontros e partilha de saberes, sabores e tradioões.
Os Mercados Municipais de Soure estão divididos em dois estabelecimentos distintos com
conceitos diferentes. O Mercado Municipal será um local estratérgico para pequenos comérrcios com um
vasto leque de produtos e servioos distintos, mas que se complementam, no mesmo espaoo, bem como
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um espaoo multiusos que permitirá encontros de várias geraoões e promover o que de melhor temos
em Soure.
O Mercado Complementar será o rosto do comérrcio local de proximidade mais tradicional com
bancas que permita o encontro mais tradicional do tpico mercado, bem como o escoamento pontual de
produoão local. Pretende-se com isto, proceder à valoriaaoão das cadeias curtas agroalimentares e
promover a venda direta ao consumidor contribuindo para valoriaar os produtos locais, fomentar a
confanoa entre o produtor e o consumidor, estimulando simultaneamente a economia local e
promovendo o escoamento das produoões locais sem a intervenoão de intermediários.
É importante colocar em prática uma nova forma de organiaaoão e gestão que
considere os Mercados Municipais de Soure como um todo, de forma a ir ao encontro das exigências
dos consumidores atuais, defnindo os produtos e servioos que estes mais necessitam, assim como uma
estratérgia de marketing e comunicaoão adequada.
Neste contexto, surge a necessidade de elaboraoão de um novo Regulamento, com a defnioão
de novas regras de organiaaoão, funcionamento e disciplina, acautelando-se a permanência
dos comerciantes anteriormente instalados, com respeito pelos direitos adquiridos por estes; bem
como de atualiaaoão do valor das taxas relativas aos Mercados Municipais reabilitados.
Por deliberaoão de Câmara Municipal de 16 de setembro de 2020, foi determinado dar início ao
procedimento para a elaboraoão de alteraoão ao Regulamento do Mercado Municipal de Soure, tendo a
sua publicitaoão observado os termos previstos no n.º 1 do artigo 98.º do Crdigo do Procedimento
Administrativo (CPA., aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua atual redaoão.
Assim, depois de decorrido o praao, verifca-se que não se constituíram interessados, nem foram
apresentados contributos. A Câmara Municipal de Soure, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 70.º do
RJACSR, e na alínea k. do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborou o
presente projeto de regulamento, abrangendo o Mercado Municipal, bem como o Mercado
Complementar. Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 70.º do RJACSR, foi submetido a consulta
pública, nos termos do n.º 1 do artigo 101.º do CPA, por um período de 30 dias contados da sua
publicaoão no Diário da República, 2.ª sérrie, n.º XXX, de XX de XXX de 2021, e em edital afxado nos
lugares de estilo e no sítio internet do Município de Soure em www.cm-soure.pt; bem como foi
realiaada a audiência prérvia pelas entidades representativas dos interesses em causa e dos
consumidores, designadamente, a AES - Associaoão Empresarial de Soure, a DECO – Associaoão
Portuguesa para a Defesa do Consumidor, a ACOP - Associaoão de Consumidores de Portugal, ARS
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Centro– Administraoão Regional de Saúde do Centro, ASAE - Autoridade de Seguranoa Alimentar e
Econrmica e JF Soure – Junta de Freguesia de Soure.
(Foram apresentados ou não contributos …. que foram aqui incluídos ou não, especifcar.
A Assembleia Municipal, em sessão ordinária, realiaada no dia XX de XXXXX de 2021, ao abrigo da
competência conferida pela alínea g. do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro e do disposto no n.º 1 do artigo 70.º do RJACSR, sob proposta da Câmara, aprovado em
reunião ordinária de XX de XXXXX de 2021, aprovou o seguinte:

Regulamento dos Mercados Municipais do Concelho de Soure
CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Lei habilitante
O Regulamento dos Mercados Municipais do Concelho de Soure ér elaborado ao abrigo do disposto no n.º
7 do artigo 112.º e artigo 241.º da Constituioão da República Portuguesa, nas alíneas a., l. e m. do n.º 2
do artigo 23.º, na alínea g. do n.º 1 do artigo 25.º e nas alíneas k., ee., f. e qq. do n.º 1 do artigo 33.º,
todas do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redaoão, nos artigos 67.º e seguintes
do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que estabelece o Regime Jurídico de Acesso e Exercício de
Atividades de Comérrcio, Servioos e Restauraoão (RJACSR., bem como a demais legislaoão em vigor sobre
a matérria.

Artigo 2.º
Objeto
1. O presente Regulamento defne e regula a organiaaoão, funcionamento, disciplina, limpeaa,
seguranoa interior e fscaliaaoão dos Mercados Municipais do Concelho de Soure, doravante
designados apenas por Mercados, cuja gestão se encontra cometida a esta Autarquia, atravérs do
seu rrgão executivo e a quem competirá promover o cumprimento integral deste diploma
regulamentar atravérs dos seus servioos.
2. O disposto no presente regulamento não isenta os titulares dos espaoos de venda do respetivo
Mercado do cumprimento de todas as normas legais aplicáveis à sua atividade comercial.
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Artigo 3.º
Âmbito de aplicação
1. O presente Regulamento aplica-se a todos os utiliaadores dos Mercados, designadamente aos
titulares dos espaoos de venda, a ttulo perirdico e ocasional, aos trabalhadores dos Mercados e
ao público em geral.
2. As disposioões do presente Regulamento são tambérm aplicáveis às lojas exteriores do Mercado
Municipal.
3. Estão excluídos do âmbito de aplicaoão deste Regulamento o comérrcio por grosso, as feiras, a
venda ambulante, a atividade de prestaoão de servioos de restauraoão ou bebidas de carácter
não sedentária e os mercados abastecedores.

Artigo 4.º
Definições
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
a) Mercados Municipais ou Mercados - contemplam Mercado Municipal e Mercado Complementar;
b) Mercado Municipal - o recinto em edifcio fechado e coberto, cuja gestão compete à Câmara
Municipal, ou entra entidade nos termos legais, no qual se encontram espaoos de venda
individuais, que revestem a forma de lojas, espaoo multiusos e espaoos comuns. Este mercado
destina-se ao exercício permanente das atividades econrmicas instaladas nas lojas e ao exercício
permanente ou temporário das atividades instaladas no espaoo multiusos;
c) Mercado Complementar - o recinto semi-fechado e coberto, cuja gestão compete à Câmara
Municipal, ou entra entidade nos termos legais, no qual se encontram espaoos de venda
individuais, que revestem a forma de bancas, atravérs de utiliaaoão perirdica ou ocasional, cujo
negrcio principal são produtos alimentares;
d) Bancas - locais de venda situados no interior do Mercado Complementar, sem área privativa para
a permanência dos compradores e dotados ou não de estruturas amovíveis para a exposioão de
produtos;
e) Espaoos comuns - locais destinados à circulaoão de pessoas, bens e produtos, incluindo
acessos, espaoos ajardinados e sanitários públicos;
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f)

Espaoos ou lugares de venda - locais de venda independentes, isto ér, lojas interiores ou
exteriores, área ocupada no espaoo multiusos, e bancas quer estejam localiaados no Mercado
Municipal ou Complementar;

g) Espaoo multiusos – espaoo localiaado no Mercado Municipal onde se podem realiaar atividades
de promooão do mercado e comérrcio local, bem como permite uma utiliaaoão parcial por
agentes econrmicos desde que liquidada a sua respetiva taxa de ocupaoão diária ou mensal.
h) Lojas exteriores - locais de venda autrnomos localiaados no exterior do Mercado Municipal, com
área prrpria para a permanência dos compradores, cujo acesso ér efetuado apenas pela via
pública e que detenham ou não contadores individuais de água e energia elértrica;
i)

Lojas interiores - locais de venda autrnomos localiaados no interior do Mercado Municipal, que
dispõem de uma área prrpria para exposioão e comercialiaaoão dos produtos, com ou sem área
prrpria para a permanência dos compradores;

j)

Lojas mistas - locais de venda autrnomos localiaados no interior do Mercado Municipal, que
dispõem de uma área prrpria para exposioão e comercialiaaoão dos produtos, com ou sem área
prrpria para a permanência dos compradores cujo acesso pode ser feito pelo interior, bem como
pelo exterior;

k) Produoão local – produtos agrícolas e agroalimentares produaidos na área geográfca do
concelho de Soure e concelhos limítrofes;
l)

Titular do direito de ocupaoão ou titular do espaoo de venda - a pessoa singular ou coletiva a
quem foi atribuído o direito de ocupaoão de espaoos de venda, nos termos do disposto no
presente Regulamento.

Artigo 5.º
Gestão
1. Compete ao Município assegurar o planeamento e gestão dos Mercados Municipais e exercer os
poderes de direoão, administraoão e fscaliaaoão, nomeadamente:
a) Fiscaliaar as atividades exercidas nos Mercados e faaer cumprir o disposto no presente
Regulamento;
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b) Exercer a inspeoão higiossanitária nos Mercados de modo a garantir a qualidade dos
produtos, o adequado funcionamento dos lugares de venda, bem como das condioões das
instalaoões em geral;
c) Assegurar a gestão das aonas e servioos comuns dos Mercados;
d) Zelar pela seguranoa e vigilância das instalaoões e equipamentos;
e) Coordenar e orientar a publicidade e promooão comercial dos Mercados;
f)
2.

Aprovar o material gráfco e de publicidade a instalar ou aplicar pelos lojistas.

A gestão dos Mercados poderá ser delegada, no todo ou em parte à Junta de Freguesia,
mediante deliberaoão e autoriaaoão da Câmara Municipal.

Artigo 6.º
Funções, atiiidades e produtos comercializá4ieis
1. Os Mercados, atravérs das suas estruturas, desempenham funoões de abastecimento da
populaoão e de escoamento da pequena produoão agrícola atravérs da realiaaoão de atividades de
comérrcio a retalho de produtos alimentares, predominantemente os mais perecíveis, e de
produtos não alimentares.
2. As lojas do Mercado Municipal destinam-se a:
a) Pão, pastelaria e seus derivados;
b) Talho;
c) Charcutaria/Queijaria;
d) Peixaria;
e) Minimercado;
f)

Produtos hortofrutcolas;

g) Artesanato;
h) Papelaria, tabacaria e brindes;
i)

Confeoão de refeioões rápidas;

j)

Flores, plantas e sementes;
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k) Vestuário e caloado;
l)

Comérrcio e prestaoão de servioos.

3. As bancas do Mercado Complementar destinam-se genericamente à venda de:
a) Produtos hortcolas de consumo imediato e fresco, ovos e produtos agrícolas secos de
natureaa conservável;
b) Frutas frescas e secas;
c) Pescado fresco, congelado, conservado, salgado seco ou processado;
d) Marisco fresco, coaido ou congelado;
e) Flores, plantas e sementes;
f)

Produtos apícolas;

g) Aaeite;
h) Produtos endrgenos;
i)

Pão, pastelaria e seus derivados;

j)

Charcutaria/Queijaria.

4. Poderá ser permitida a venda de outros produtos ou servioos diferentes dos previstos no número
anterior, desde que não trxicos, perigosos, incrmodos ou insalubres e que sejam devidamente
enquadrados nos objetivos dos Mercados Municipais e na atividade do seu requerente.
5. Os ramos das atividades a desenvolver e os produtos comercialiaáveis em cada lugar de venda ou
setor são previamente defnidos pela Câmara Municipal, a qual poderá deliberar a alteraoão dos
mesmos.
6. A Câmara Municipal pode levar a efeito, no espaoo dos mercados, iniciativas de âmbito
educativo, formativo, lúdico, cultural, turístico ou recreativo sempre que entender oportuno em
prol da promooão dos mercados e do concelho, desde que enquadráveis na sua missão e valores.
7. A Câmara Municipal pode tambérm autoriaar a venda ou exposioão/divulgaoão ocasional e/ou
temporária de outros produtos ou servioos, desde que não confituantes com os existentes.
8. A Câmara Municipal, em prol da promooão dos Mercados e do concelho, pode promover a
publicidade e divulgaoão das iniciativas e das atividades que se propõe desenvolver nos espaoos.
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Artigo 7.º
Organizáação
1. O Mercado Municipal ér dotado de lojas interiores, mistas e exteriores, aonas comuns, espaoo
multiusos, instalaoões sanitárias e área tércnica, conforme planta em anexo I do qual faa parte
integrante do presente regulamento.
2. No interior do Mercado Complementar, os espaoos encontram-se agrupados e tendencialmente
distribuídos por setores, segundo o tipo de produtos comercialiaáveis e a natureaa, perirdica ou
ocasional, da sua ocupaoão, conforme plantas em anexo II do qual faa parte integrante do
presente regulamento, nomeadamente:
a) A aona destinada ao mercado perirdico, dotada de loja e bancas;
b) Espaoo para comercialiaaoão dos Produtos do Sicr;
c) Espaoos comuns, compostos por áreas ajardinadas, sanitários públicos e aonas de circulaoão.
3. A Câmara Municipal poderá autoriaar a existência de outros espaoos de venda, para alérm dos
identifcados nos números anteriores.
4. A Câmara Municipal reserva-se no direito de estabelecer normas de funcionamento,
acesso e utiliaaoão dos espaoos acima identifcados e alérm dos previstos neste Regulamento.

Artigo 8.º
Condicionantes dos espaços de ienda
1. Cada espaoo de venda encontra-se devidamente organiaado e delimitado para o comérrcio dos
produtos para o qual foi atribuído, não podendo a utiliaaoão ir para alérm desse espaoo.
2. As áreas de preparaoão dos produtos dos espaoos de venda, quando existam, apenas poderão
ser utiliaadas para esse fm, sendo proibida a sua utiliaaoão para exposioão de produtos.
3. As áreas de trabalho das bancas são de uso exclusivo dos titulares do direito de ocupaoão e dos
seus colaboradores, sendo o acesso das mesmas ao público expressamente vedado.
4. A preparaoão de pescado fora das bancas prrprias para o efeito não ér autoriaada.
5. A existência ou permanência de animais vivos, bem como o seu abate não são permitidos nos
espaoos de venda dos Mercados.
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6. É obrigatrrio o cumprimento de todas as disposioões legais e higiossanitárias na exposioão dos
produtos alimentares, tais como separaoão fsica entre produtos alimentares que não sejam
complementares, protegidos de raios solares e poeiras, o cumprimento das temperaturas de
exposioão, entre outras.
7. Qualquer produto/artigo exposto para venda deve exibir o respetivo preoo, em dígitos de modo
visível, inequívoco, fácil e perfeitamente legível, nos termos da legislaoão em vigor.
8. Cabe ao titular do espaoo de venda, aelar pela sua boa utiliaaoão e limpeaa, bem como assegurar
a boa apresentaoão dos produtos expostos.
Artigo 9.º
Espaços de uso comum e 4reas de circulação
1. Todas as áreas, incluindo o espaoo aérreo, fachadas, empenas, circulaoões, dependências,
instalaoões e equipamentos de uso comum, podem ser utiliaados pelo Município para neles
instalar ou faaer funcionar servioos de seu interesse, diretamente ou atravérs de terceiros.
2. A utiliaaoão, perirdica ou permanente, de áreas comuns para instalaoão de esplanadas está
sujeita ao pagamento da taxa estabelecida na Tabela de Taxas do Município de Soure, e prérvia
aprovaoão por parte da Câmara Municipal.
3. É expressamente vedado aos titulares do direito de ocupaoão dos espaoos de venda colocar
qualquer equipamento ou publicidade da sua atividade comercial ou de terceiros nas paredes
exteriores do seu espaoo ou nas áreas comuns dos Mercados sem aprovaoão prérvia da Câmara
Municipal.
4. As áreas de circulaoão são destinadas ao trânsito e permanência do público, sendo
expressamente proibida a colocaoão de produtos nestas áreas.
5. A distribuioão de folhetos ou de qualquer tipo de publicidade e de promooão, bem como a venda
de jogo autoriaado, nas áreas de circulaoão internas dos Mercados, por parte de operadores ou
de terceiros, fca sujeita à prérvia autoriaaoão da Câmara Municipal.

Artigo 10.º
Limpezáa e gestão de resíduos
1. A Câmara Municipal assegura a limpeaa de todas as aonas comuns e sanitários, assim como de
todas as áreas de acesso e circulaoão dos Mercados.
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2. Compete à Câmara Municipal defnir o sistema e horários a adotar para a limpeaa dos Mercados.
3. Compete aos servioos de limpeaa dos Mercados contribuir para a boa aplicaoão do presente
Regulamento, nomeadamente, comunicar à Câmara Municipal a prática de infraoões às
disposioões regulamentares, de que tenham conhecimento.
4. A limpeaa dos espaoos de venda ér da competência dos titulares do direito de ocupaoão, que
devem tambérm aelar pela manutenoão da salubridade e boas condioões higiossanitárias dos
espaoos comuns ou de seu uso exclusivo.
5. Em toda a área de implementaoão dos Mercados ér obrigatrria a separaoão dos resíduos,
devendo o Município assegurar a existência de um circuito de recolha seletiva de resíduos, assim
como providenciar a colocaoão junto dos Mercados de um centro ecolrgico de contentores
diferenciados para a deposioão de resíduos.
6. Os titulares do direito de ocupaoão produtores de resíduos recicláveis, tais como vidro, papel,
cartão, plástico, metal, biodegradáveis, entre outros, são obrigados a colocar esses resíduos nos
contentores apropriados, mediante prérvia seleoão e providenciando o devido acondicionamento,
nomeadamente, desmanchar e dobrar convenientemente as caixas de cartão.
7. É expressamente proibida a deposioão de resíduos e a colocaoão de sacos com resíduos em redor
dos contentores.
8. Se os contentores já estiverem cheios à hora em que o titular do direito de ocupaoão perirdica
pretenda efetuar a deposioão, deverá este aguardar pelo dia seguinte, quando os ditos
contentores já tiverem sido convenientemente despejados e se encontrarem aptos a receber
mais resíduos.

Artigo 11.º
Nome, marca, assinatura e logótipo dos Mercados Municipais
1. Aos Mercados do Município de Soure está associado um nome, uma marca, assinatura e
logrtipo, os quais constituem propriedade do Município.
2. Aos titulares do direito de ocupaoão ér permitido o uso do nome, marca, assinatura e logrtipo dos
Mercados Municipais, nomeadamente, nos endereoos, embalagens, publicidade e promooões
realiaadas dentro da área de implantaoão dos Mercados.
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3. A utiliaaoão do nome, marca, assinatura e logrtipo dos Mercados, carece de autoriaaoão da
Câmara Municipal ou da entidade gestora.
CAPÍTULO II

Atribuição e ocupação dos lugares de ienda
Artigo 12.º
Disposições gerais
1. A atribuioão dos espaoos de venda nos Mercados Municipais ér feita em conformidade com o
RJACSR.
2. Este procedimento deve ser efetuado de forma imparcial e transparente, assegurando a não
discriminaoão entre os operadores econrmicos, nacionais e provenientes de outros Estadosmembros da União Europeia ou do Espaoo Econrmico Europeu, publicitado em edital no sítio
eletrrnico do Município e no “Balcão do Empreendedor”.
3. A atribuioão dos espaoos de venda pode ser efetuada a pessoas singulares ou coletivas.
4. A atribuioão dos espaoos ér realiaada com periodicidade regular e aplicada a todos os
espaoos novos ou deixados vagos, mediante o pagamento da taxa devida, nos termos da
regulamentaoão aplicável.
5. A atribuioão dos espaoos de venda não está sujeita a renovaoão automática, nem deve
prever condioões mais vantajosas para o operador econrmico cuja atribuioão do lugar tenha
caducado ou para quaisquer pessoas que com este mantenham laoos de parentesco ou
afnidade, vínculos laborais ou, tratando-se de pessoa coletiva, vínculos de natureaa societária.
6. O titular da concessão ér quem exerce normalmente a atividade podendo tambérm intervir,
cumulativamente mas sob a sua responsabilidade, os seus empregados e familiares.
7. O Município de Soure, reserva-se o direito de, por raaões de estratérgia da dinamiaaoão dos
mercados, promover a permuta de espaoos e/ou a escolha seletiva de atividades a desenvolver
sem a necessidade de procedimento de concurso para o efeito.
Artigo 13.º
Naturezáa da ocupação dos espaços de ienda
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1. A concessão dos espaoos de venda no Mercado constitui a atribuioão de licenoa para a ocupaoão
de um determinado espaoo fsico, a que corresponde um único contrato de concessão ou
qualquer outro ttulo constitutivo do direito de ocupaoão e exploraoão.
2. O direito de ocupaoão dos espaoos de venda ér sempre concedido a ttulo precário, pessoal e
oneroso, nos termos do presente Regulamento e demais disposioões legais aplicáveis, e pode ser
de natureaa:
a) Perirdica, quando tenha caráter continuado no tempo durante o período pelo qual foi
atribuído o espaoo de venda;
b) Ocasional, quando se realiae dia a dia.
3. A atribuioão das lojas ér efetuada com natureaa perirdica, salvo exceoões previstas nos artigos
17.º e seguintes.
4. As bancas apenas podem ser atribuídas com natureaa perirdica ou ocasional.
5. Os operadores econrmicos que, à data de entrada em vigor do presente regulamento, já forem
titulares do direito de ocupaoão de espaoos de venda, mantêm a sua titularidade atér ao termo
previsto da mesma.
Artigo 14.º
Duração e denúncia da ocupação
1. O direito de ocupaoão dos espaoos de venda em regime de ocupaoão permanente ér
atribuído, na sequência do procedimento para o efeito, pelos seguintes praaos máximos, não
renováveis automaticamente, contados da data do ato público:
a) 5 anos para lojas;
b) 2 anos para bancas.
2. O titular de lugares de venda pode, a qualquer momento, denunciar unilateralmente o
seu direito de ocupaoão, desde que o faoa por escrito e com a antecedência mínima de 60 dias,
contados a partir da data em que lhe pretende pôr fm.
3. A denúncia prevista no número anterior deve ser dirigida ao Presidente da Câmara Municipal.
4. O não cumprimento do praao estabelecido no n.º 3 do presente artigo, constitui o titular
do direito de ocupaoão no dever de pagar as taxas correspondentes ao período exigido para o
aviso prérvio.
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5. O direito de ocupaoão das lojas ér renovável de dois em dois anos a pedido do titular de direito de
ocupaoão, desde que efetuado atér 60 dias úteis antes do térrmino do praao concedido.
6. O direito de ocupaoão das bancas ér renovável anualmente a pedido do titular de direito de
ocupaoão, desde que efetuado atér 60 dias úteis antes do térrmino do praao concedido.
Artigo 15.º
Atribuição periódica de lojas e bancas
1. A atribuioão dos espaoos de venda, novos ou deixados vagos realiaa-se atravérs de concessão,
aprs procedimento de arremataoão em hasta pública ou concurso público.
2. Compete à Câmara Municipal mediante deliberaoão, defnir o procedimento de atribuioão e as
condioões gerais de atribuioão; os espaoos disponíveis e suas características; base de licitaoão e
termos de pagamento do valor da arremataoão caso se trate de hasta pública ou preoo base caso
se trate de concurso público; taxas de ocupaoão a liquidar mensalmente, de acordo com os
valores mínimos previstos em Anexo III; praao para apresentaoão de propostas e documentos
necessários.
3. O procedimento deve ser publicitado em edital no sítio eletrrnico do Município e no Balcão do
Empreendedor, do qual constem as condioões gerais de atribuioão, prevendo-se um praao
mínimo de 15 dias úteis para aceitaoão de candidaturas.
4. A atribuioão dos espaoos de venda depende do prérvio pagamento das importâncias resultantes
do respetivo procedimento desencadeado para o efeito.
5. No caso da atribuioão se efetuar mediante concurso público devem, ainda, as condioões gerais
estabelecer os critérrios de adjudicaoão, seus fatores e subfatores e, se for o caso, o modelo de
avaliaoão das propostas.
6. Cada pessoa, singular ou coletiva, apenas pode ser titular de um espaoo de venda, exceto em
situaoões devidamente fundamentadas, em que poderá ocupar dois espaoos de banca, de
preferência contguos.
7. Os lugares de venda apenas podem ser explorados pelos titulares do direito de ocupaoão
ou pelos seus colaboradores, considerando-se como tais todos aqueles que exeroam atividade
por conta do titular do direito de ocupaoão e sob sua direoão efetiva, por foroa de um vínculo
laboral, previamente identifcados no registo da Câmara Municipal.
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8. O direito à utiliaaoão do espaoo público torna-se efcaa com a emissão do respetivo
ttulo de ocupaoão e aprs o pagamento das importâncias devidas pela atribuioão do espaoo de
venda.
9. O titular do direito de ocupaoão ér obrigado a iniciar a atividade no local no praao de 30 dias
seguidos, a contar da data da arremataoão, sob pena de declaraoão de caducidade, sem
restituioão das quantias já pagas.
10. Não poderão concorrer pessoas jurídicas que não tenham a sua situaoão tributária ou
contributiva regulariaada no exercício da sua atividade.
Artigo 16.º
Ajuste direto de bancas ou lojas
1. Pode a Câmara Municipal atribuir a ocupaoão dos lugares por ajuste direto, a requerimento do
interessado, pelo valor base de licitaoão ou preoo base do concurso defnido no último
procedimento realiaado para a respetiva banca/loja e desde que tenha fcado previsto nas
condioões gerais do procedimento, sem prejuíao do pagamento das respetivas taxas mensais,
quando se verifque uma das seguintes condioões:
a) Quando o procedimento de atribuioão, realiaado há menos de seis meses desde a data limite
de apresentaoão das candidaturas ou data da arremataoão, consoante o procedimento
escolhido, tenha fcado deserto por falta de interessados para a banca/loja em causa;
b) Quando todas as propostas para a banca/loja tenham sido excluídas no procedimento de
atribuioão, realiaado há menos de seis meses desde a data em que foi decidida a exclusão
das candidaturas ou data da arremataoão, consoante o procedimento escolhido;
c) Quando ocorram motivos ponderosos de interesse público, devidamente fundamentados e
não se preveja a existência de mais do que um interessado na mesma banca ou loja.
2. Devem constar do requerimento entregue todos os elementos e documentos solicitados no
procedimento de atribuioão.

Artigo 17.º
Atribuição tempor4ria de lojas
1. No caso de disponibilidade prolongada de lojas, ér permitido o seu arrendamento por períodos
curtos, no máximo de 60 dias seguidos, não renováveis.
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2. O interessado deverá apresentar requerimento fundamentado dirigido ao Presidente da Câmara
Municipal juntamente com documentos comprovativos da atividade a realiaar.
3. Uma loja sr pode ser considerada de disponibilidade prolongada depois se verifcarem
cumulativamente os seguintes fatos: falta de outros interessados na loja no momento do pedido
e procedimento de atribuioão deserto no preenchimento de vagas para as bancas e lojas em
apreoo realiaado há pelo menos seis meses.

Artigo 18.º
Atribuição ocasional de bancas
1. As bancas não atribuídas com caráter perirdico podem ser destinadas a ocupaoão diária a
comerciantes ou produtores locais para a venda dos seus produtos.
2. Os locais de venda serão designados por colaborador municipal.
3. A atribuioão destas bancas ér diária, e apenas pelo período de tempo compreendido entre a hora
de abertura e a de encerramento do mercado, devendo o interessado requisitar a atribuioão da
banca junto do trabalhador municipal de servioo no Mercado no prrprio dia em que ela seja
pretendida e durante o período de funcionamento do mesmo.
4. A atribuioão dos lugares ér feita por ordem de chegada, sem direito de preferência algum por
qualquer dos ocupantes e sempre em funoão da disponibilidade do espaoo.
5. A ocupaoão destes lugares está sujeita ao pagamento de um valor diário, previsto na Tabela de
Taxas constante do Anexo III, devendo o recibo da sua liquidaoão ser mantido atér ao fnal da
utiliaaoão.
Artigo 19.º
Atribuição de espaços de ienda no Espaço Multiusos
1. O Município disponibiliaa para ocupaoão ou colocaoão de quiosque de venda área no Espaoo
Multiusos, mediante pagamento de uma taxa diária ou mensal.
2. A ocupaoão destes espaoos pode ser atribuída mediante pedido fundamentado do interessado.
3. Se o período de ocupaoão solicitado for de duraoão prolongada, deverá o mesmo ser sujeito à
procedimento de atribuioão nos termos do artigo 15.º.
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Artigo 20.º
Causas de não atribuição ou anulação de procedimento
1. A Câmara Municipal reserva-se o direito de suspender ou anular a adjudicaoão das lojas e/ou
bancas, caso:
a) Se verifquem irregularidades que afetem a legalidade do ato ou se descubra conluio entre os
arrematantes e/ou prejuíao para a Câmara Municipal, não havendo lugar a qualquer
indemniaaoão aos operadores econrmicos;
b) As propostas não se encontrem acompanhadas dos elementos exigidos nas condioões gerais
do procedimento de atribuioão;
c) Quando as propostas sejam consideradas inaceitáveis.
2. A decisão, bem como os seus fundamentos, deve ser comunicada a todos os concorrentes.

Artigo 21.º
Desistência
1. Em caso de desistência do adjudicatário, posterior ao pagamento da totalidade do valor da
adjudicaoão, não há lugar à restituioão do mesmo, sem prejuíao do disposto no artigo seguinte.
2. Caso a desistência se verifque por facto imputável à Câmara Municipal, o adjudicatário terá
direito a reaver o valor já pago, devendo o mesmo ser restituído no praao de 30 dias.
Artigo 22.º
Início da Atiiidade
1. Aprs a adjudicaoão e aprs o pagamento das importâncias devidas pela atribuioão do espaoo de
venda, transfere-se para o titular do direito de ocupaoão o uso do correspondente espaoo,
fcando o mesmo responsável por todos os encargos a ele respeitantes e decorrentes da lei,
contrato ou regulamento aplicável à atividade exercida.
2. Os titulares do direito de ocupaoão deverão encetar todas as diligências necessárias junto das
entidades competentes, com vista à obtenoão das respetivas licenoas ou autoriaaoões para o
exercício da sua atividade no espaoo em causa.
3. Sem prejuíao do disposto no número seguinte, o titular do direito de ocupaoão ér obrigado a
iniciar a ocupaoão do local no praao máximo de trinta dias, a partir da data do procedimento de
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atribuioão, sob pena de caducidade da respetiva autoriaaoão e sem direito à restituioão das
quantias já pagas.
4. Quando os lugares de venda forem atribuídos em condioões que não permitam a sua
ocupaoão no praao estipulado no número anterior, poderá o Presidente da Câmara autoriaar
praao diferente do previsto, mediante pedido fundamentado do interessado.
5. Carece de autoriaaoão prérvia da Câmara Municipal a interrupoão da atividade por um período
igual ou superior a 30 dias, exceto em casos de foroa maior devidamente justifcados por escrito.
6. O não cumprimento do previsto nos números anteriores determina a caducidade da atribuioão,
salvo se o Presidente da Câmara Municipal considerar atendíveis os motivos invocados pelo
titular do direito de ocupaoão, dando conhecimento do sucedido à Câmara Municipal.
Artigo 23.º
Taxas
1. As taxas devidas pela ocupaoão dos espaoos de venda dos Mercados encontram-se defnidas no
Anexo III ao presente Regulamento que dele faa parte integrante, tendo as mesmas sido
apuradas na sequência de estudo econrmico-fnanceiro especifcamente elaborado para o efeito.
2. O pagamento das taxas mensais deverá ocorrer nos primeiros 10 dias do mês anterior a que
diaem respeito, atravérs dos meios disponíveis para o efeito.
3. Poderá a Câmara deliberar a isenoão total ou parcial do pagamento de rendas sob proposta
devidamente fundamentada.

Artigo 24.º
Outros encargos
1. Alérm do pagamento das rendas, cada utiliaador de lojas suportará o encargo com os respetivos
contratos de consumos prrprios, quando aplicável, bem como outros servioos que sejam
prestados pela Câmara Municipal.
2. Os adjudicatários das lojas poderão proceder a obras de adaptaoão e conservaoão, desde que
devidamente autoriaadas pela Câmara Municipal com observância da legislaoão em vigor,
revertendo a favor do Município todas e quaisquer benfeitorias efetuadas, sem direito a
qualquer indemniaaoão ao interessado, e sem que este possa alegar direito de retenoão.
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3. Os titulares do direito à ocupaoão dos espaoos de venda são obrigados a manter a boa
conservaoão das respetivas instalaoões.
4. Os titulares do direito de ocupaoão dos espaoos de venda são obrigados, para alérm da boa
conservaoão, manutenoão, limpeaa e higieniaaoão das mesmas, à eliminaoão de pragas, que
deverá ser efetuada ao mesmo tempo que a realiaada nos espaoos comuns pela Câmara
Municipal.

Artigo 25.º
Permuta de espaços de ienda
1. Em casos devidamente justifcados e a requerimento dos interessados, pode o Presidente
da Câmara Municipal autoriaar a permuta de espaoos de venda, desde que cumpridas as
disposioões do presente Regulamento.
2. As alteraoões são tornadas públicas atravérs de edital a afxar nos locais prrprios dos
Mercados.
3. Sempre que ao titular do direito de ocupaoão seja atribuído um espaoo de venda com
dimensão superior ao que ocupava anteriormente, existe correoão da taxa, em funoão da
dimensão do novo espaoo.
4. A permuta dá lugar à emissão de novos ttulos de ocupaoão do espaoo de venda, cuja
validade se mantérm pelo praao do anterior ttulo.
Artigo 26.º
Mudança de atiiidade
1. A alteraoão da atividade econrmica exercida nos espaoos de venda atribuídos carece da
prérvia autoriaaoão da Câmara Municipal.
2. A alteraoão referida no número anterior deve ser solicitada em requerimento dirigido
ao Presidente da Câmara Municipal, com indicaoão da nova atividade pretendida, bem como de
eventuais alteraoões a realiaar no respetivo espaoo de venda.
3. A alteraoão da atividade apenas será autoriaada se devidamente enquadrada nos objetivos
e na estratérgia geral defnida para os Mercados.

19

Artigo 27.º
Realizáação de obras e benfeitorias
1. É proibida a realiaaoão de obras ou modifcaoões nos lugares de venda, sem prérvia e
expressa autoriaaoão, por escrito, da Câmara Municipal.
2. As obras referidas no número anterior incluem as obras de conservaoão, de benefciaoão
ou reparaoão, as obras obrigatrrias nos termos da legislaoão específca aplicável e as destinadas
a manter os espaoos de venda nas condioões adequadas ao exercício da respetiva atividade.
3. A instalaoão de contadores de eletricidade, água, gás e telefone, quando necessários e
forem tecnicamente possíveis de instalar, ér da responsabilidade do titular do direito de
ocupaoão.
4. As obras e benfeitorias, efetuadas nos termos do número anterior, fcarão propriedade
do Município, sem que o titular tenha direito a qualquer indemniaaoão ou possa invocar o direito
de retenoão.
5. A Câmara Municipal, para os efeitos dos números anteriores, pode notifcar o titular do
direito de ocupaoão para a realiaaoão de obras necessárias ao cumprimento de normas legais e
regulamentares exigidas para o tipo de atividade comercial desenvolvida, concedendo praao para
o efeito.
6. As obras e benfeitorias efetuadas nos termos dos números anteriores são da exclusiva
responsabilidade dos titulares do direito de ocupaoão.
7. Compete à Câmara Municipal a fscaliaaoão das obras ou modifcaoões nos lugares de
venda, realiaadas nos termos do presente artigo.

Artigo 28.º
Execução de obras e trabalhos da responsabilidade do Município
1. Os titulares do direito de ocupaoão podem ser deslocados dos seus espaoos de venda
sempre que tal se mostre necessário para a realiaaoão de obras de conservaoão ou
moderniaaoão, arrumaoão, limpeaa ou por quaisquer outras circunstâncias de interesse público.
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2. O direito de ocupaoão pode ser transitoriamente suspenso sempre que tal se mostre
necessário para a realiaaoão de obras de conservaoão ou moderniaaoão, arrumaoão, limpeaa ou
quaisquer outras circunstâncias de interesse público.
3. Nas situaoões previstas nos números anteriores, os titulares dos direitos de ocupaoão
são notifcados com, pelo menos, 30 dias de antecedência, relativamente à data da deslocaoão
ou da suspensão e da duraoão previsível das respetivas intervenoões.
4. Em caso de deslocaoão de espaoos de venda, a Câmara Municipal coloca à disposioão
dos titulares locais provisrrios com as condioões mínimas adequadas ao exercício da respetiva
atividade.
5. Caso seja impossível à Câmara Municipal garantir um local provisrrio, os titulares dos
direitos de ocupaoão fcarão isentos do pagamento de taxas e outros encargos atér ao reinício da
atividade.

Artigo 29.º
Transmissão do direito de ocupação dos espaços de ienda
1. O direito de ocupaoão dos espaoos de venda ér, por princípio, intransmissível por ato entre
vivos, total ou parcialmente, salvo com prérvia autoriaaoão da Câmara Municipal, nas condioões
previstas no número seguinte.
2. Em caso de morte, invalidea ou outro motivo juridicamente relevante do titular do direito de
ocupaoão, este direito apenas pode ser transmitido ao cônjuge, não separado de pessoas e bens,
e na sua falta ou desinteresse, aos seus descendentes em primeiro grau.
3. O direito de ocupaoão pode ser transmitido a uma sociedade comercial, desde que constituída
pelas pessoas referidas no número anterior ou pelo titular do direito de ocupaoão.
4. A transmissão do direito de ocupaoão do espaoo de venda depende da prérvia autoriaaoão
da Câmara Municipal.
5. A transmissão do direito de ocupaoão deverá ser requerida no praao máximo de 60 (sessenta.
dias aprs o facto que lhe deu origem, em requerimento prrprio disponibiliaado pela Câmara
Municipal, com indicaoão dos motivos que fundamentam a pretensão, devidamente instruído,
em caso de morte do titular, com certidão de rbito, de casamento ou nascimento, declaraoão da
regulariaaoão da situaoão contributiva do requerente junto da Autoridade Tributária e da

21

Seguranoa Social, e, no caso de se tratar de uma sociedade comercial, de crpia ou crdigo da
certidão permanente, sob pena de indeferimento do pedido.
6. A transmissão do direito de ocupaoão ér válida pelo praao inicialmente concedido para o
espaoo de venda que se pretende transmitir.
7. Em caso de transmissão, o novo titular obriga-se ao cumprimento das disposioões do
presente Regulamento.
8. Decorrido o praao estabelecido no n.º 5 do presente artigo sem que seja requerida a
transmissão nos termos previstos no presente artigo, caduca o direito de ocupaoão, nos termos
previstos no presente Regulamento.

Artigo 30.º
Caducidade do direito de ocupação
1. O direito de ocupaoão dos espaoos de venda caduca nos seguintes casos:
a) Por falta de pagamento das taxas devidas, pelo período de três meses consecutivos, sem
prejuíao do procedimento de cobranoa coerciva subsequente;
b) Por morte ou invalidea do respetivo titular, caso o cônjuge, não separado de pessoas e
bens, e descendentes em primeiro grau não requeiram a sua transmissão no praao de 60 dias
aprs a morte ou invalidea;
c) Por dissoluoão da sociedade, quando o titular do direito de ocupaoão seja uma pessoa
coletiva;
d) Se o titular do direito de ocupaoão não iniciar a atividade no praao estabelecido no presente
Regulamento;
e) Pela cedência a terceiros, a qualquer ttulo e sem autoriaaoão da Câmara Municipal, do
direito de ocupaoão do espaoo de venda;
f)

A permuta não autoriaada nos termos do presente Regulamento;

g) Utiliaaoão do espaoo de venda para atividade diversa daquela para a qual foi autoriaada;
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h) Se o titular do direito de ocupaoão faltar por mais de três dias seguidos ou seis interpolados,
no mesmo ano civil, salvo motivo impeditivo da respetiva ocupaoão, devidamente
justifcado;
i)

A ttulo de sanoão acessrria;

j)

Pelo decurso do praao pelo qual foi concedido o direito de ocupaoão do espaoo de venda.

2. Para alérm dos casos previstos no número anterior, pode a Câmara Municipal deliberar
no sentido da caducidade da ocupaoão e consequente reversão das benfeitorias, eventualmente
realiaadas para o Município, sempre que:
a) A continuidade da atividade comercial, em face da conduta do titular, seja gravemente
inconveniente para o interesse público municipal;
b) A prática reiterada de infraoões que, pelo seu número e gravidade, sejam igualmente lesivas
dos interesses municipais e coletivos.
3. A caducidade ér declarada pela Câmara Municipal, aprs exercício do direito de audiência
prérvia do interessado nos termos e praaos previstos no Crdigo de Procedimento Administrativo.
4. A caducidade do ttulo de ocupaoão nos termos previstos nos números um e dois do presente
artigo, constitui impedimento para o seu titular aceder de novo a lugar de venda nos Mercados
por um período de dois anos.
5. A caducidade do direito de ocupaoão não dá lugar ao reembolso das quantias já pagas
a ttulo de taxas ou a indemniaaoão do seu titular.
6. Ocorrendo a caducidade do direito de ocupaoão dos espaoos de venda, a Câmara Municipal deve
notifcar o seu titular para proceder à desocupaoão do espaoo, no praao máximo de dea
dias úteis, contados da data da receoão da notifcaoão para o efeito.
7. A não desocupaoão no praao previsto no número anterior, permite à Câmara Municipal
proceder à desocupaoão do espaoo, com remooão e armaaenamento dos bens aí encontrados, a
expensas do seu titular.
8. No caso previsto no número anterior, será lavrado auto de remooão com discriminaoão
pormenoriaada dos bens removidos, data e local da remooão, identifcaoão dos agentes
responsáveis pela sua execuoão e do proprietário.
9. A restituioão do material removido depende do pagamento das taxas ou outros encargos
de que o titular seja eventualmente devedor.
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10. Se depois de notifcado para a morada constante do seu registo, o titular não proceder
ao levantamento dos bens removidos ou ao inerente pagamento das taxas e outros encargos de
que eventualmente seja devedor, nos termos do número anterior, reverterão os mesmos a favor
do Município.

CAPÍTULO III

Funcionamento dos Mercados Municipais
Artigo 31.º
Registo
1. Compete à Câmara Municipal organiaar e manter atualiaado um cadastro de todos os titulares de
direito de ocupaoão, devidamente atualiaado, dele constando toda a documentaoão relevante.
2. Deverão constar, pelo menos, os seguintes elementos:
a) Identifcaoão do titular, com menoão do nome e denominaoão social;
b) Residência ou sede social;
c) Número de Identifcaoão Fiscal ou Número de Identifcaoão de Pessoa Coletiva (NIF/NIPC.;
d) Dados do documento de identifcaoão do titular ou representante legal da pessoa coletiva
(cartão de cidadão/bilhete de identidade.;
e) Classifcaoão da Atividade Econrmica (C.A.E.;
f)

Nome do local de venda e espaoo atribuído;

g) Correio eletrrnico;
h) Identifcaoão dos colaboradores do titular do direito de ocupaoão.
3. Qualquer alteraoão aos elementos referidos no número anterior deve ser comunicada à Câmara
Municipal de Soure, no praao máximo de 30 dias a contar do facto que lhe deu origem.
4. Com a entrada em vigor do presente Regulamento, deverá ser revisto e atualiaado o cadastro de
todos os titulares de direito de ocupaoão.

Artigo 32.º
Hor4rio de funcionamento
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1. O horário de funcionamento dos Mercados Municipais ér fxado pela Câmara Municipal e
publicitado no sítio eletrrnico do Município, bem como afxado nos edifcios dos Mercados em
local visível ao público.
2. O horário de abertura ao público do Mercado Municipal ér das 8h00 às 19h00 de segunda-feira a
sábado.
3. O horário de abertura ao público do Mercado Complementar ér das 8h00 às 13h00 de segundafeira a sábado.
4. A Câmara Municipal poderá, excecionalmente, estabelecer horário de funcionamento diverso do
estabelecido a pedido do interessado desde que devidamente fundamentado.
5. A Câmara Municipal poderá, excecionalmente, determinar o encerramento de qualquer
Mercado, Municipal e/ou Complementar, por raaões de foroa maior, interesse público ou
manutenoão, decisão que deverá, de imediato, ser comunicada aos interessados com a maior
brevidade possível e publicitado na página eletrrnica do Município.
6. Em casos em que seja determinado o encerramento de qualquer Mercado, nos termos do
número anterior, serão devolvidas as taxas de ocupaoão pagas proporcionais ao período de
tempo não usufruído.
7. Relativamente aos dias feriados, a Câmara Municipal deliberará a sua eventual abertura ou
encerramento.
8. Aos operadores econrmicos dos Mercados Municipais de Soure ér concedida a tolerância de
sessenta minutos antes da abertura ao público e depois do encerramento, para
aprovisionamento, operaoões de arrumaoão, higieniaaoão e limpeaa dos respetivos espaoos de
venda.

Artigo 33.º
Sujeição ao hor4rio de funcionamento
1. Os titulares do direito de ocupaoão dos espaoos de venda em regime de ocupaoão permanente,
bem como os seus respetivos colaboradores, estão obrigados ao cumprimento do horário de
funcionamento estabelecido pela Câmara Municipal, sendo-lhes expressamente vedado deixar
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de usar ou interromper a exploraoão dos respetivos espaoos, exceto quando ocorram por
motivos imprevistos e inadiáveis, devidamente justifcados.
2. Algumas atividades poderão estar sujeitas a outro tipo de horários, distinto do estabelecido para
o respetivo mercado, desde que previamente autoriaado pela Câmara Municipal e afxado em
local visível do estabelecimento.
Artigo 34.º
Abastecimento, transporte, circulação e disposição dos produtos
1. O abastecimento e aprovisionamento dos lugares de venda deverá ocorrer antes da abertura dos
Mercados Municipais ao público, sem prejudicar o bom ambiente do espaoo e circulaoão de
pessoas, processando-se de forma rápida, efciente e organiaada, sem perturbaoão dos demais
titulares do direito de ocupaoão e utentes em geral.
2. Os locais destinados à entrada de gérneros ou produtos para abastecimento, saídas de
emergência e acessos a aonas de quadros devem manter-se desimpedidos.
3. A permanência de volumes e taras nos espaoos comuns e de circulaoão, ou fora dos espaoos de
venda, não pode ultrapassar quinae minutos e fora do horário de abertura dos Mercados.
4. A colocaoão de gérneros ou mercadorias nos locais de venda deve ser efetuada de acordo com a
delimitaoão prevista para o lugar de venda e com as condioões estabelecidas pela Câmara
Municipal.
5. O transporte e armaaenamento de produtos e gérneros para abastecimento deve ser efetuado
em conformidade com as disposioões legais aplicáveis.
6. Não ér permitida a circulaoão de veículos, motoriaados ou não motoriaados, no interior dos
Mercados, exceto carrinhos de mão utiliaados para transporte dos produtos para os respetivos
lugares de venda, veículos de emergência, de higieniaaoão ou equiparados.

Artigo 35.º
Competências dos trabalhadores municipais nos Mercados
1. Aos trabalhadores municipais de servioo nos Mercados compete o exercício de uma aoão
pedagrgica, junto dos titulares de direito de ocupaoão com vista ao cumprimento do disposto no
presente regulamento e restante legislaoão aplicável, no objetivo de criar boas condioões de
funcionamento e uma melhor qualidade dos produtos apresentados aos clientes.
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2. Compete-lhes ainda:
a) Verifcar os produtos à venda, várias veaes por dia, devendo em caso de suspeita de
alteraoão da qualidade promover a inspeoão imediata pelo veterinário municipal e informar
o superior hierárquico;
b) Não permitir que qualquer lugar seja ocupado sem que o interessado exiba o documento que
titula o direito de ocupaoão;
c) Proceder às averiguaoões necessárias acerca de qualquer queixa apresentada pelos
trabalhadores municipais ou operadores econrmicos, devendo enviar à Câmara Municipal
comunicaoão devidamente fundamentada;
d) Participar todas as ocorrências que impeoam e afetem o normal funcionamento dos
Mercados;
e) Afxar as ordens de servioo respeitantes ao funcionamento público dos Mercados;
f)

Assistir à chegada dos operadores econrmicos ao recinto, colaborando na instauraoão da
ordem e disciplina aquando da exposioão dos produtos;

g) Solicitar a intervenoão da foroa de seguranoa pública sempre que julgue necessário;
h) Fornecer ao público todos os esclarecimentos que lhe forem pedidos sobre o funcionamento
dos Mercados e sua organiaaoão;
i)

Ter à sua guarda e responsabilidade todos os livros e registos, mantendo-os atualiaados;

j)

Ter à sua guarda, devidamente escriturado, o inventário de todo o material, equipamento e
utensílios existentes, não permitindo outra utiliaaoão alérm daquela que lhe foi atribuída;

k) Proceder à abertura e encerramento dos Mercados, promovendo o cumprimento dos
respetivos horários, sendo substituído na sua ausência ou impedimento por trabalhadores
municipais devidamente designados para o efeito;
l)

Efetuar o servioo de cobranoa dos espaoos de venda de caráter ocasional;

m) Coordenar e orientar a publicidade e promooão comercial dos Mercados;
n) Auxiliar, sempre que solicitado, o Mérdico Veterinário Municipal nas suas atribuioões;
o) Cumprir e faaer cumprir rigorosamente as disposioões do presente Regulamento e faaer as
participaoões devidas ao superior hierárquico.
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Artigo 36.º
Inspeção sanit4ria
1. A inspeoão sanitária do Mercado ér da responsabilidade do Mérdico Veterinário Municipal e da
Autoridade de Saúde local.
2. A frequência e o momento em que a inspeoão sanitária ér efetuada resultam do critérrio do
Mérdico Veterinário Municipal.
3. Neste âmbito, compete ao Mérdico Veterinário Municipal, designadamente:
a) Propor as medidas preventivas e corretivas que confram efcácia e efciência aos servioos dos
Mercados;
b) Vigiar as condioões dos locais de venda;
c) Solicitar, em caso de necessidade, a intervenoão de entidades administrativas e policiais;
d) Controlar as condioões higiossanitárias e tércnico-funcionais inerentes à comercialiaaoão dos
gérneros alimentcios;
e) Proceder à apreensão de material, produtos e artigos existentes nos Mercados que não
respeitem as normas legais e regulamentares em vigor;
f)

Exercer as demais competências previstas na lei.

Artigo 37.º
Fiscalizáação Municipal
1. A competência para fscaliaar ér da Câmara Municipal, sem prejuíao das restantes entidades
competentes legalmente previstas para o efeito.
2. Sem prejuíao do número anterior, impende sobre os demais trabalhadores municipais o dever de
comunicarem aos respetivos superiores hierárquicos as infraoões às normas legais e
regulamentares que tiverem conhecimento no âmbito do presente Regulamento.
3. Os servioos de fscaliaaoão municipal deverão promover a articulaoão com a Autoridade de Saúde
local e com o Mérdico Veterinário Municipal, nomeadamente quando esteja em causa a sanidade
animal, podendo ainda promover a colaboraoão com as restantes autoridades de fscaliaaoão,
policiais e ASAE.
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4. Aos Fiscais Municipais em servioo nos Mercados compete:
a) Proceder a um rigoroso controlo das entradas, verifcando a boa cobranoa das rendas dos
espaoos de venda;
b) Receber e dar encaminhamento a todas as reclamaoões apresentadas;
c) Prestar aos utentes todas as informaoões que lhes sejam solicitadas;
d) Auxiliar, sempre que solicitado, o Mérdico Veterinário Municipal nas suas atribuioões;
e) Tomar as medidas necessárias relativamente ao material, utensílios, produtos e artigos
existentes no mercado que, por não satisfaaerem as normas ou instruoões em vigor e as
condioões impostas pela fscaliaaoão sanitária, sejam suscetveis de apreensão;
f)

Levantar autos das infraoões verifcadas e participar as ocorrências de que tenham
conhecimento e que devam ser submetidas à apreciaoão dos seus superiores.

Artigo 38.º
Liiro de reclamações
1. Existe um livro de reclamaoões para o Mercado Municipal e outro para o Mercado
Complementar, que poderão ser solicitado aos funcionários municipais alocados aos mesmos,
que os deverão facultar, de imediato, sempre que seja solicitado por qualquer utiliaador dos
Mercados.
2. A existência do livro de reclamaoões deverá ser publicitada em local bem visível ao público em
geral.
3. O colaborador municipal que recebeu a reclamaoão deverá entregar na Câmara Municipal, junto
do seu superior hierárquico, as reclamaoões registadas no livro de reclamaoões, no praao de
vinte e quatro horas.

CAPÍTULO IV

Direitos e deieres
Artigo 39.º
Responsabilidade
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1. Os titulares dos espaoos de venda são responsáveis pelo pagamento das despesas com o
consumo de eletricidade, água e gás, relacionadas com os respetivos espaoos de venda, quando
aplicável.
2. Os titulares do direito de ocupaoão são responsáveis pelo pagamento dos demais custos
associados à utiliaaoão dos equipamentos complementares de apoio.
3. Os titulares do direito de ocupaoão são responsáveis pelas infraoões a este Regulamento e pelos
danos causados, por si ou pelos seus colaboradores, nos espaoos de venda que ocupem ou em
quaisquer outras instalaoões e equipamentos dos Mercados.
Artigo 40.º
Direitos dos titulares do direito de ocupação
Os titulares do direito de ocupaoão de espaoos de venda goaam dos seguintes direitos:
a) Fruir da exploraoão dos espaoos de venda que lhes forem atribuídos ou para que tenham pago a
taxa diária de ocupaoão, nos termos previstos no presente Regulamento;
b) Benefciar da utiliaaoão dos equipamentos complementares de apoio, em conformidade com as
condioões e critérrios estabelecidos;
c) Benefciar da utiliaaoão de todos os espaoos e servioos de utiliaaoão comum;
d) Benefciar da promooão comercial sob a marca dos Mercados Municipais;
e) Receber informaoão quanto às decisões dos rrgãos municipais que possam interferir com o
desenvolvimento das suas atividades comerciais;
f)

Apresentar, individual ou coletivamente, sugestões e reclamaoões, verbais ou por escrito,
relacionadas com o funcionamento, disciplina, limpeaa e seguranoa interior dos Mercados;

g) Interromper a exploraoão por goao de férrias, atér 30 dias por ano civil, comunicando-as
previamente e dependendo da autoriaaoão da Câmara Municipal de Soure, sendo sempre
devidas as taxas e demais encargos durante o(s. período(s. em causa.

Artigo 41.º
Deieres gerais dos titulares do direito de ocupação
Constituem deveres gerais dos titulares do direito de ocupaoão dos espaoos de venda:
a) Cumprir e faaer cumprir pelos seus colaboradores as disposioões do presente Regulamento;
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b) Proceder à atualiaaoão junto da Câmara Municipal dos elementos de registo, previstos no
presente Regulamento;
c) Utiliaar os espaoos de venda apenas para os fns autoriaados, bem como não ocupar, para venda
ou exposioão, lugares diversos dos atribuídos ou superfcie ou frente superior à área que lhe foi
atribuída;
d) Exibir o ttulo de ocupaoão do respetivo lugar de venda sempre que solicitado pelos
trabalhadores municipais em exercício de funoões nos Mercados, bem como por qualquer outra
entidade com competências legais para fscaliaaoão;
e) Informar os trabalhadores municipais afetos aos Mercados, de qualquer fato que constitua
incumprimento ao disposto no presente Regulamento para efeitos de levantamento de
participaoão contraordenacional;
f)

Permitir o acesso aos espaoos de venda e espaoos de utiliaaoão privativa a trabalhadores
municipais ou por quaisquer autoridades sanitárias e fscaliaadoras, sempre que estes o julguem
necessário;

g) Tratar com respeito os trabalhadores municipais em servioo nos Mercados;
h) Usar de urbanidade e civismo nas suas relaoões com os fornecedores, compradores, restantes
operadores e público em geral;
i)

Não exercer no espaoo de venda atribuído quaisquer atividades, ainda que inerentes ao seu
comérrcio ou servioos, que possam deteriorar o espaoo, as aonas comuns, prejudicar outros
operadores ou de algum modo os utentes dos Mercados, no que respeita à sua seguranoa,
saúde, conforto e tranquilidade;

j)

Responder pelos danos e prejuíaos provocados nos Mercados, nas suas instalaoões e
equipamentos ou a terceiros, por sua culpa ou negligência ou de quaisquer seus colaboradores;

k) Assumir a responsabilidade pelas infraoões cometidas pelos seus colaboradores, que não sejam
de natureaa pessoal;
l)

Não utiliaar ou depositar dentro do espaoo e/ou nos corredores de acesso e circulaoão, qualquer
tipo de maquinaria, equipamento ou mercadoria;

m) Manter os espaoos de venda e restantes espaoos e equipamentos dos Mercados em bom estado
de conservaoão, higiene e limpeaa, incluindo fachadas e letreiros publicitários;
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n) Exercer a atividade no rigoroso cumprimento da legislaoão vigente e normas regulamentares e
comunitárias aplicáveis, nomeadamente em matérria de higiene, saúde e seguranoa no trabalho,
manuseamento, comercialiaaoão, exposioão, preparaoão, acondicionamento, rotulagem de
produtos, afxaoão de preoos, medidas de prevenoão e eliminaoão de pragas;
o) Assegurar a deposioão diária de Resíduos Urbanos nos termos estabelecidos no presente
Regulamento;
p) Não colocar nas paredes exteriores do seu espaoo ou nas áreas comuns, qualquer equipamento,
ou publicidade da sua atividade comercial ou de terceiros, nomeadamente reclames, letreiros ou
outra sinalértica, sem ter sido previamente autoriaado pela Câmara Municipal de Soure;
q) Não efetuar a distribuioão de folhetos ou de qualquer tipo de publicidade e de promooão, bem
como a venda de jogo, nas áreas de circulaoão internas, sem a devida autoriaaoão prérvia da
Câmara Municipal;
r) Manter em bom estado de conservaoão os equipamentos fornecidos pela Câmara Municipal,
obrigando-se a efetuar, a suas expensas, todas as reparaoões e substituioões necessárias ao seu
bom funcionamento;
s) Não desperdioar água das torneiras, não utiliaar água das bocas-de-incêndio, nem utiliaar
indevidamente outros equipamentos instalados nos mercados para a prevenoão e combate a
incêndios;
t) Cumprir o horário de funcionamento dos Mercados;
u) Assegurar, com pessoal prrprio, o funcionamento dos lugares de venda;
i) Apresentar-se com o maior asseio e manter, permanentemente, os seus lugares de venda em
estado de limpeaa adequada;
w) Abster-se de comportamentos lesivos dos direitos e dos legítimos interesses dos consumidores,
designadamente de práticas comerciais desleais, enganosas ou agressivas, nos termos do regime
legal em vigor.
Artigo 42.º
Deieres especiais dos titulares do direito de ocupação
1. Constituem deveres especiais dos titulares do direito de ocupaoão dos espaoos de venda em
regime de ocupaoão permanente:
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a) Requerer autoriaaoão para a realiaaoão de obras que considerem necessárias nos lugares de
venda, nos termos previstos no presente Regulamento;
b) Findo o direito de ocupaoão, devolver ao Município os lugares de venda e respetivos
equipamentos em bom estado de conservaoão e limpeaa;
c) Assegurar o uso, por si e pelos seus colaboradores, de vestuário e adereoos adequados, de
acordo com os produtos a comercialiaar;
d) Os titulares e colaboradores dos espaoos de venda de carnes, pão e produtos similares
devem apresentar-se sempre com cuidada higiene pessoal, especialmente nas mãos e
vestuário, e usar obrigatoriamente bata branca, lenoo, touca ou barrete da mesma cor, sem
prejuíao das disposioões legalmente exigidas;
e) Nas bancas de peixe ér obrigatrrio o uso de avental em lona impermeável e lenoo, touca ou
boina da mesma cor;
f)

Os detritos de peixe devem ser obrigatoriamente depositados em recipientes estanques,
junto das bancas, fora do alcance visual do público, e transportados no prrprio dia para o
local especialmente destinado a esse fm;

g) Reduair ao mínimo indispensável o contacto das mãos com os alimentos, cujo
manuseamento deve ser efetuado com utiliaaoão de utensílios adequados e limpos, ou
manualmente com uso de luvas descartáveis, evitar tossir sobre eles e não fumar durante o
servioo;
h) Celebrar e manter atualiaado contrato de seguro de responsabilidade civil para cobertura de
eventuais danos ou prejuíaos provocados nos Mercados, nas suas instalaoões e
equipamentos ou a terceiros, por sua culpa ou negligência ou de quaisquer colaboradores,
nos casos em que tal se afgure necessário em funoão dos produtos comercialiaados e seja
exigido pela Câmara Municipal.
2. Os operadores do setor alimentar devem assegurar e verifcar que os gérneros alimentcios
preenchem os requisitos da legislaoão alimentar, nomeadamente os requisitos de higiene e
seguranoa, bem como devem implementar o sistema de Análise de Perigos e Controlo de Pontos
Críticos (HACCP., quando obrigatrrio.
3. Constituem deveres especiais dos titulares do direito de ocupaoão dos espaoos de venda em
regime de ocupaoão diária:
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a) Manter disponível para apresentaoão, sempre que exigido, o comprovativo do pagamento da
respetiva taxa de ocupaoão;
b) No fnal da ocupaoão diária, promover a desocupaoão do lugar de venda de quaisquer bens
ou produtos, bem como a sua limpeaa e higieniaaoão.

Artigo 43.º
Obrigações da Câmara Municipal
Compete à Câmara Municipal:
a) Assegurar a conservaoão dos edifcios dos Mercados nas suas partes estruturais e exteriores;
b) Assegurar a fscaliaaoão do funcionamento dos Mercados e obrigar ao cumprimento do
presente Regulamento;
c) Autoriaar a substituioão, cedência, troca, transferência ou mudanoa de ramo de atividade dos
espaoos ocupados nos termos do presente Regulamento;
d) Assegurar o pessoal necessário à fscaliaaoão, funcionamento e limpeaa dos Mercados;
e) Assegurar a conservaoão, higieniaaoão, limpeaa e implementaoão de medidas de prevenoão e
eliminaoão de pragas nos espaoos comuns;
f)

Cumprir e faaer cumprir os requisitos específcos aplicáveis aos locais em que os gérneros
alimentcios são preparados, tratados ou transformados;

g) Aplicar as coimas e sanoões acessrrias no âmbito das contraordenaoões previstas no
presente Crdigo, por violaoão do disposto neste Regulamento.

CAPÍTULO V

Contraordenações e sanções
Artigo 44.º
Regime sancionatório
1. Sem prejuíao da responsabilidade civil, criminal ou disciplinar, o incumprimento das disposioões
do presente Regulamento constitui contraordenaoão punível com coima e sanoão acessrria, nos
termos defnidos no presente Regulamento.
2. As molduras previstas no presente Regulamento são aplicadas em dobro às pessoas coletivas,
salvo disposioão expressa em contrário.
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3. Dentro da moldura prevista, a concreta medida das coimas a aplicar ér determinada em funoão
da gravidade da infraoão, da culpa, da situaoão econrmica do infrator, bem como do benefcio
econrmico, da conduta anterior e posterior do agente e das exigências de prevenoão.
4. A tentativa e a negligência são puníveis.
5. O pagamento das coimas previstas no presente Regulamento não dispensa os infratores do
dever de reposioão dos bens danifcados no seu estado inicial ou o pagamento do valor
correspondente ao prejuíao causado.
6. Sempre que comprovado o cumprimento do dever de reposioão da legalidade e o infrator não
registe, nos três anos anteriores, condenaoões pela prática de infraoões ao presente
regulamento ou diploma legal da competência do município, o limite mínimo da coima prevista
para a contraordenaoão praticada pode ser reduaido atér ao máximo de metade.
7. A reposioão da legalidade deverá ser comprovada sempre antes da decisão administrativa
proferida no processo de contraordenaoão.
8. Os objetos que tenham servido, ou estejam destinados a servir, para a prática de qualquer
contraordenaoão, ou os que foram por esta produaidos e, ainda, quaisquer outros que forem
suscetveis de servir de meio de prova, podem ser apreendidos, provisoriamente, sendo
restituídos logo que se torne desnecessária a sua apreensão ou aprs a decisão condenatrria
defnitiva, salvo se a Câmara Municipal pretender declará-los perdidos a seu favor.
9. A tramitaoão dos processos de contraordenaoão instaurados por violaoão do disposto no
presente Regulamento rege-se pelo disposto no Regime Geral de Contraordenaoões e demais
legislaoão aplicável.

Artigo 45.º
Competência para a aplicação das coimas e sanções acessórias
Compete ao Presidente da Câmara Municipal a instauraoão dos processos de contraordenaoão, a
designaoão do instrutor e a aplicaoão das coimas e sanoões acessrrias, sem prejuíao de delegaoão de
competências.
Artigo 46.º
Contraordenações
1. Sem prejuíao do disposto nas demais disposioões legais aplicáveis, constitui a prática de
contraordenaoão a violaoão no disposto no presente Regulamento, nomeadamente:
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a) A realiaaoão de limpeaas profundas durante o período de funcionamento dos Mercados;
b) O não cumprimento por parte dos titulares do direito de ocupaoão do dever de
comunicaoão à Câmara Municipal da identifcaoão dos seus colaboradores;
c) A colocaoão e acondicionamento de produtos e gérneros fora dos locais destinados a esse
efeito e de modo a prejudicar a exposioão dos demais ocupantes;
d) Defraudar qualquer comprador no peso ou medida de produtos colocados à venda;
e) A não desocupaoão de quaisquer bens e produtos dos espaoos de venda em regime de
ocupaoão ocasional pelos titulares do direito do respetivo espaoo, bem como a falta de
limpeaa e higieniaaoão dos mesmos;
f)

Desperdioar água da rede pública, utiliaar água das bocas-de-incêndio ou utiliaar
indevidamente outros equipamentos instalados para prevenoão e combate a incêndios;

g) O não cumprimento do praao de trinta dias previsto para o início da atividade;
h) A interrupoão, sem motivo de foroa maior, da atividade de exploraoão dos espaoos de
venda, sem autoriaaoão da Câmara Municipal;
i)

O não início da atividade aprs o decurso do período de ausência autoriaada nos termos do
presente Regulamento;

j)

A permuta de espaoos de venda sem autoriaaoão do Presidente da Câmara Municipal;

k) O não cumprimento integral dos horários de funcionamento estabelecidos;
l)

O não cumprimento das regras de abastecimento, transporte, circulaoão e disposioão de
produtos e gérneros alimentares;

m) Não manter, diariamente, em bom estado de conservaoão, higieniaaoão e limpeaa, os
lugares de venda e restantes espaoos, equipamentos, mrveis ou utensílios, do prrprio ou
cedidos;
n) A deposioão dos detritos de peixe em recipientes não adequados para o efeito;
o) Findo o direito de ocupaoão, não devolver ao Município o espaoo de venda em bom estado
de conservaoão e limpeaa;
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p) Não requisioão por parte dos titulares do direito de ocupaoão em regime de ocupaoão
perirdica das ligaoões de água, lua ou gás, quando necessário ao exercício da atividade e
possível de instalar;
q) A não exibioão do comprovativo do pagamento da taxa de utiliaaoão de espaoo de venda;
r) A entrada ou permanência de operadores econrmicos ou seus colaboradores fora do
horário de funcionamento e do período de tolerância, sem autoriaaoão da Câmara
Municipal;
s) A colocaoão de quaisquer meios ou suportes de afxaoão, inscrioão ou difusão de mensagens
publicitárias, bem como de toldos, reclames, anúncios ou outros dispositivos análogos sem
a competente autoriaaoão da Câmara Municipal, em desrespeito pelas normas do presente
Regulamento;
t) A direoão efetiva da atividade por outra pessoa que não o titular do direito de ocupaoão;
u) A realiaaoão de obras de conservaoão e benfeitorias nos espaoos de venda sem prérvia
autoriaaoão da Câmara Municipal;
i) A utiliaaoão dos espaoos de venda para fns não autoriaados ou ocupaoão de superfcie ou
frente em área superior à que foi atribuída;
w) Não permitir o acesso aos espaoos de venda e espaoos de utiliaaoão privativa pelos
trabalhadores municipais ou por quaisquer autoridades sanitárias e fscaliaadoras, sempre
que por estas solicitado;
x) A violaoão dos deveres de correoão, urbanidade e respeito para com todos aqueles que se
relacionem com os titulares do direito de ocupaoão, nomeadamente com o público em
geral, demais ocupantes, entidades fscaliaadoras e trabalhadores municipais;
y) Depositar ou manter lixo ou detritos fora dos recipientes prrprios, não promover a sua
deposioão diária nos espaoos adequados ao efeito ou não respeitar as exigências em termos
de recolha seletiva de resíduos;
zá) Não dar cumprimento a instruoões e ordens emitidas pelos trabalhadores municipais que se
encontrem em exercício de funoões nos Mercados, bem como de quaisquer outras
autoridades sanitárias e fscaliaadoras competentes, nomeadamente quanto à apresentaoão
de documentos e prestaoão de informaoões necessárias;
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aa) A utiliaaoão, no interior dos Mercados de carros de mão ou outros meios de mobiliaaoão,
que não estejam dotados de rodíaios de borracha ou de outro material de idêntica natureaa
e sem a necessária correoão e diligência, causando danos às estruturas e equipamentos
existentes;
ab) A ocupaoão de espaoos nos Mercados para quaisquer fns, sem autoriaaoão da Câmara
Municipal ou para fns diversos dos que foram autoriaados;
ac) A falta de seguro de responsabilidade civil para cobertura de eventuais danos causados a
terceiros, quando tal for exigido pela Câmara Municipal;
ad) A não prestaoão ou prestaoão de informaoões inexatas ou incompletas em resposta a
pedidos das autoridades com poderes de fscaliaaoão;
ae) A exploraoão do espaoo de venda por outrem que não o titular do direito de ocupaoão do
espaoo ou seu colaborador, devida e previamente identifcado junto da Câmara Municipal;
af) A cedência não autoriaada do direito de ocupaoão;
ag) A ausência de pedido devidamente fundamentado do titular do direito de ocupaoão para se
faaer substituir, por um período não superior a trinta dias, na direoão efetiva da sua
atividade, em caso de doenoa prolongada ou outra circunstância excecional, alheia à
vontade do titular, devidamente comprovada;
ah) A falta dos documentos comprovativos da aquisioão dos produtos, bem como a recusa da
sua exibioão, por parte dos operadores econrmicos, às autoridades e aos trabalhadores
municipais, no exercício de funoões de fscaliaaoão;
ai) A falta de indicaoão e afxaoão do preoo de venda ao público dos servioos e dos produtos
expostos, bem como a sua afxaoão de forma e em local pouco visível ao público em geral;
aj) Sem prejuíao do disposto nas alíneas anteriores, o não cumprimento das demais normas
regulamentares, restrioões ou deveres, gerais ou especiais, previstos no presente
Regulamento;
ak) A não manutenoão dos espaoos de venda e aonas comuns dos Mercados limpos em boas
condioões higiossanitárias, pelos titulares do direito de ocupaoão, assim como o deprsito ou
abandono de resíduos, qualquer que seja a sua natureaa, em locais não determinados para
o efeito.
2. Às contraordenaoões previstas no número anterior são aplicáveis as seguintes coimas:
38

a) De 100,00 € a 1.000,00 €, no caso das alíneas a., b., c., d., e., f. e ak.;
b) De 150,00 € a 1.500,00 €, no caso das alíneas g., h., i., k., l., m., n., o., p. e q.;
c) De 250,00 € a 2.500,00 €, no caso das alíneas j., r., s., x., y., a., aa., ab., ac., ad., ae., ag., ah.
e ai.;
d) De 300,00 € a 3.000,00 €, no caso das alíneas t., u., v., w., af. e aj..
3. O valor mínimo das coimas, em caso de reincidência, ér elevado para o dobro.
4. À prática das contraordenaoões previstas neste Regulamento, em funoão da sua gravidade,
reiteraoão e da culpa do agente, poderão ainda ser aplicadas as seguintes sanoões acessrrias:
a) Perda de gérneros, produtos ou objetos, subjacentes à prática da infraoão;
b) Inibioão do exercício de atividade nos Mercados Municipais do concelho de Soure, por
período compreendido entre 1 mês e 12 meses;
c) Caducidade do ttulo do direito de ocupaoão do lugar de venda, nos termos previstos no
presente Regulamento.

CAPÍTULO VI

Disposições Finais
Artigo 47.º
Delegação e subdelegação de competências
1. As competências atribuídas à Câmara Municipal no âmbito do presente Regulamento poderão
ser delegadas no Presidente da Câmara Municipal, com faculdade de subdelegaoão.
2. As competências previstas e cometidas ao Presidente da Câmara Municipal podem ser delegadas
nos Vereadores.
Artigo 48.º
Disposições transitórias
1. A obrigaoão do pagamento de taxas referentes à ocupaoão dos espaoos de venda prevista neste
regulamento, apenas ocorrerá, no que respeita aos Mercados, quando se encontrarem reunidas
as condioões para o comerciante iniciar sua atividade nesses Mercados, aprs a requalifcaoão dos
mesmos.
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2. Previamente à primeira atribuioão dos espaoos de venda prevista neste regulamento serão
salvaguardadas as situaoões existentes à data da entrada em vigor do presente regulamento,
mediante a atribuioão de espaoos de venda aos concessionários atuais.
3. As regras de atribuioão do direito de ocupaoão das lojas e bancas aos atuais concessionários de
direitos de ocupaoão desses espaoos será feita mediante procedimento jurídico a defnir pela
Câmara Municipal de Soure, que confra transparência ao ato.

Artigo 49.º
Casos omissos e integração de lacunas
Sem prejuíao da legislaoão aplicável, os casos omissos bem como as dúvidas sobre o presente
regulamento serão esclarecidas por deliberaoão da Câmara Municipal.

Artigo 50.º
Direito subsidi4rio
A tudo o que não esteja expressamente previsto no presente regulamento aplica-se o RJACSR e demais
legislaoão aplicável sobre a matérria, bem como o Crdigo do Procedimento Administrativo.

Artigo 51.º
Norma reiogatória
É revogado o Regulamento do Mercado Municipal de Soure, aprovado pela Assembleia Municipal de 29
de Junho de 2007.

Artigo 52.º
Entrada em iigor
O presente regulamento, depois de aprovado pela Assembleia Municipal, entra em vigor no dércimo sexto
dia útil seguinte ao da publicaoão em Diário da República.
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ANEXO I
Planta Mercado Municipal
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ANEXO II
Plantas Mercado Complementar
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Anexo III
Tabela de taxas e fórmulas de cálculo
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1. Fundamentação económico-ﬁnanceira do valor das taxas do Mercado
As taxas municipais devem se reger pelo princípio da equivalência jurídica, bem como da
proporcionalidade. Deste modo, as mesmas não podem ultrapassar o custo da a vidade pública local (o
custo da contrapar da) ou o bene cio ob do pelo par cular com a fruição de tal espaço/equipamento
ou espaço de u lização cole va.
O Município disponibiliza espaços de venda nos Mercados Municipais, sejam eles lojas ou bancas,
mediante pagamento de uma taxa mensal relacionada com a ocupação de determinado espaço. Foram
calculadas com base no custo da contrapar da ou do bene cio ob do de forma a cobrir apenas as
despesas diretamente relacionadas com a a vidade dos mercados e o inves mento suportado pelo
Município.
No âmbito da estratégia de desenvolvimento prevista para os Mercados, das condicionantes dos
espaços de venda, bem como de decisões polí cas em relação a determinadas prá cas ou a vidades, foi
aplicado, em certos casos, um incen vo ou desincen vo, que corresponde a uma minoração ou
majoração percentual da taxa. Este parâmetro foi aplicado considerando a pologia dos espaços e suas
respe vas limitações, bem como o obje vo do Município em incen var ou não uma prá ca. Esta taxa
será aplicada ao valor previsto, inﬂuenciado o valor ﬁnal a cobrar pelo espaço disponibilizado.

2. Mercado Municipal
No Mercado Municipal, as taxas tomaram como valor de referência o “custo geral de ocupação
por m2” excluindo valores de água e energia elétrica. Uma vez que algumas lojas têm contadores próprios
e outras não, apurou-se qual o valor base por m2 para ser imputado a todas as lojas, acrescentando-se às
restantes o custo m2 da água e energia. No valor da energia elétrica, encontra-se também contemplado o
valor das comunicações.
Deste modo, procedeu-se à determinação das seguintes parcelas para apuramento do custo
mensal:
•

Custos correntes (Água, Energia, Comunicações, Mão de Obra, Outros custos)

•

Inves mento (Amor zação do Inves mento realizado) – Conhecendo-se o valor do inves mento
realizado pelo Município no âmbito da reabilitação das infraestruturas, dividiu-se o mesmo por
20 anos (prazo máximo do contrato), e o valor ob do foi dividido por 12 meses. Assim, obteve-se
o valor mensal do custo de inves mento/amor zação através da seguinte fórmula:
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Valor amortização=

Valor investimento realizado : prazo máximo contrato
meses ano

Foram somados estes valores, à exceção dos custos de água e energia, sendo que os mesmos foram
divididos pela área total de lojas + área do espaço mul usos, considera-se este valor “o valor base de
renda/m2 do Mercado Municipal”:

Valor base de renda m 2=

Custos correntes( MOD , Outros custos)+valor amortização
área total lojas+ área espaço multiusos

Para apuramento do valor/m2 de água e energia, consideraram-se os respe vos custos mensais e
dividiram-se pela área total de lojas sem contadores + área do espaço mul usos que também permite
acesso a água e energia elétrica:

Valor m 2água e energia=

Custo mensal água+Custo mensal energia e comunicações
Árealojas sem contadores próprios +área espaço multiusos

Este valor foi somado ao valor base de renda do mercado:

Valor base m2 renda c /água e energia=Valor base de rendam 2+Valor m2 água e energia
Aos valores m2 apurados, acrescentaram-se 5% correspondente ao valor da promoção das a vidades
e espaços do mercado;
Assim:


Preço m2 para lojas com contadores próprios: 4,11€;



Preço m2 para lojas sem contadores próprios: 5,42€.

Considerando as diferentes variáveis do Mercado Municipal e pologias de cada loja, foi criado um
sistema de minoração ou majoração da taxa consoante o bene cio, ou não, que o agente económico
tular do direito de ocupação poderá ter com a localização da loja, bem como os seus acessos. Deste
modo, foram aplicadas as seguintes taxas:
•

Lojas denominadas “Talho” e com acesso exclusivo pelo interior: 0% - aplica-se o valor da
renda base prevista;

•

Lojas com acesso exclusivo pelo exterior: -10% - Considera-se o acesso exclusivo pelo exterior
uma menos-valia pelo que a taxa será minorada em 10%;
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•

Lojas mistas e espaço mul usos: +10% - Considera-se o acesso pelo exterior e pelo interior,
assim como a possibilidade de poder usufruir do espaço mul usos para criar pontos de
venda deﬁni vos ou temporários uma mais-valia, pelo que a taxa é majorada em 10%.

Considera-se o espaço mul usos um espaço que permita a ocupação diária e/ou mensal por parte
de um agente económico mediante o pagamento de uma taxa. Neste caso, o valor a cobrar será o
mesmo, caso a ocupação seja diária, semanal ou mensal atendendo o custo da área a ocupar e não à
duração/prazo de ocupação do espaço, incen vando-se assim a ocupação de longo prazo (mensal) em
detrimento da de curto prazo (diário) cumprindo assim o obje vo de dinamização do mercado.
Deste modo, o valor da taxa mensal/m2/ pologia de loja a aplicar será calculada da seguinte forma:

Valor da taxa mensal /m 2/ tipologiade loja=Valor da taxa apurada após( des) incentivo∗Áreado espaço
Valor base/m2 a
aplicar

Promoção do
mercado e animação

Incen vo/
Desincen vo

Taxa apurada/m2

Exteriores

5,16€

+5%

-10%

4,88€

Interiores

5,16€

+5%

-

5,42€

Mistas

5,16€

+5%

+10%

5,97€

Exteriores - Talhos

3,92€

+5%

-

4,11€

Tipologia do espaço
e de ocupação
Lojas

3. Mercado Complementar
No Mercado Complementar, as taxas tomaram como valor de referência o “custo geral de
ocupação por m2”. O mesmo é composto por 87 bancas de áreas diferentes e uma loja com 9m2.
Deste modo, procedeu-se à determinação das seguintes parcelas para apuramento do custo
mensal:
•

Custos correntes (Água, Energia, Comunicações, Mão de Obra, Outros custos)

•

Inves mento (Amor zação do Inves mento realizado) – Conhecendo-se o valor do inves mento
realizado pelo Município no âmbito das obras, dividiu-se o mesmo por 20 anos de modo a
contemplar o mesmo prazo de amor zação do Mercado Municipal, e o valor ob do foi dividido
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por 12 meses. Assim, obteve-se o valor mensal do custo de inves mento de
inves mento/amor zação através da seguinte fórmula:

Valor amortização=

Valor investimento realizado : prazo máximo contrato
meses ano

Somados estes custos, os mesmos foram divididos pela área total disponibilizada para venda:

Valor base de renda m 2=

Custos correntes+ Valor amortização
Área disponibilizada para venda

A este valor m2, mul plicou-se 5%, correspondente ao contributo para promoção das a vidades
e espaços do mercado;
Assim, o preço/m2 para espaços de venda no interior do Mercado Complementar é de 49,93€. Foi
aplicado um incen vo de 25% nesta taxa de modo a tornar este modo de vender mais atra vo para os
produtores.
De forma a não tornar a taxa da única loja do Mercado Complementar demasiado elevada,
tornando esta loja pouco atra va, aplicou-se o preço/m2 aplicado nas lojas exteriores do Mercado
Municipal, isto é 4,88€/m2.
Uma vez que está prevista a u lização ocasional das bancas deste mercado, a taxa diária foi calculada
com base no preço/m2 dividido pelo número médio de dias em que o mercado complementar está
aberto. A este valor aplicou-se um desincen vo de 50%, uma vez que é interesse do Município ter as
bancas arrendadas e ocupadas mensalmente.
Valor base/m2 a
aplicar

Promoção do
mercado e animação

Incen vo/
Desincen vo

Taxa apurada/m2

Mensal

47,55€

+5%

-25%

37,44€

Diária

1,44€

+5%

+50%

2,16€

Mensal

5,16€

+5%

-10%

4,88€

Tipologia do espaço
e de ocupação
Banca

Loja
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