
 
 
 PROJECTO DE REGULAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL DE 

ALVITO 
 

PREÂMBULO 
 

O Mercado Municipal de Alvito, é uma estrutura pública de comércio tradicional, com um 
importante papel no abastecimento, à população, de produtos alimentares frescos. 
A sua remodelação obriga a algumas alterações ao Regulamento em vigor, de forma a 
alcançar a sua desejável adaptação ao novo espaço comercial, que se consubstanciam agora 
no presente regulamento. 
 
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e do 
preceituado no Código do Procedimento Administrativo – Parte IV – Capitulo I, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro na nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
e no Dec-Lei n.º 340/82, de 25 de Agosto, regulamenta-se o seguinte: 
 

CAPÍTULO I 
 

Artigo 1.º 
Âmbito 

 
O Mercado Municipal destina-se à venda de produtos alimentares de origem vegetal e/ou 
animal e a outro comércio autorizado pela Câmara Municipal. 

 
Artigo 2.º 

Locais de venda 
 

Para o exercício do comércio, os locais de venda disponíveis no mercado municipal 
distinguem-se em: 

1) Lojas – considerando-se como tal os recintos fechados com espaço autónomo e 
independente situadas no interior do mercado e com contadores individuais de água 
e energia eléctrica; 

 
2) Bancas – considerando-se como tal os locais de venda existentes no interior do 

edifício constituídos por uma base fixa, localizada junto da zona de circulação do 
público, sem contadores individualizados de água e energia eléctrica. 

 
Artigo 3.º 
Utilização 

 
Os espaços existentes no Mercado Municipal, serão afectados aos seguintes ramos do 
comércio: 
 

- Uma loja para a actividade de talho; 
- Duas lojas para actividade não especificada; 
- Uma peixaria; 
- Lugares com banca numerados de 1 a 10. 

 



CAPÍTULO II 
Concessões 

 
Artigo 4.º 

Objecto da concessão 
 

1 – A concessão dos locais de venda com carácter de permanência das lojas e bancas faz-se 
mediante o recurso à hasta pública ou por carta fechada, com base de licitação e conforme 
deliberação da Câmara Municipal. 
2 – A concessão de bancas poderá ser efectuada de forma pontual, mediante o pagamento 
de uma taxa de utilização diária. 
 

Artigo 5.º 
Da arrematação em hasta pública 

 
1 – A arrematação poderá ser por hasta pública ou por carta fechada com base de licitação. 
2 – É competência da Câmara Municipal deliberar e definir os requisitos e condições gerais 
da arrematação, nomeadamente o seu objecto, base de licitação, conforme o tipo de local e, 
ainda, o dia, hora e local da sua realização. 
3 – A arrematação será divulgada mediante editais afixados nos Paços do Concelho, nas 
sedes das Juntas de Freguesia, ou em outros locais de estilo e ainda, através da publicação 
de aviso em jornais locais ou no boletim municipal, quando exista. 
 

Artigo 6.º 
Candidaturas 

 
1 – Poderão concorrer todas as pessoas singulares ou colectivas, no pleno exercício dos 
seus direitos. 
2 – Cada pessoa singular ou colectiva apenas pode vir a ser titular de, no máximo, dois 
locais de venda. 
 

Artigo 7.º 
Não adjudicação 

 
A Câmara Municipal reserva-se o direito de não proceder à adjudicação quando se 
verifique existir fraude no sentido de influenciar o resultado da arrematação. 
 

Artigo 8.º 
Requisitos para a concessão 

 
1 – Após a adjudicação de cada local de venda, na sequência da arrematação, será 
concessionado o seu uso privativo, através de contrato escrito. 
2 – A concessão, porém, só poderá ser outorgada depois de cumpridas pelo interessado, 
dentro do prazo de oito dias úteis, contados após a realização da praça, as seguintes 
condições. 

a) Apresentação de documento comprovativo das obrigações de ordem fiscal e de 
sanidade que legalmente decorram do exercício do respectivo comércio, incluindo 
perante o município; 

b) Pagamento do preço da arrematação e da taxa de utilização referente aos dois 
primeiros meses de concessão; 

c) O não cumprimento, por parte do adjudicatário, do disposto no número anterior, 
determina a caducidade da adjudicação; 



d) Ocorrendo a situação prevista no número anterior, poderá a Câmara proceder à 
abertura de nova arrematação para o mesmo local, cumprindo os formalismos 
exigíveis no presente Regulamento. 

 
Artigo 9.º 

Impossibilidade de concessão 
 

1 – Sempre que existam locais de venda não concessionados, por falta de interessados na 
arrematação, poderá a Câmara delegar no Presidente da Câmara competência para autorizar 
a ocupação diária desses lugares mediante o pagamento da taxa aplicável enquanto não se 
proceder a nova arrematação. 
2 – O pagamento das taxas de ocupação eventual será feita mensalmente nos serviços da 
Câmara, devendo os interessados conservar em seu poder e ter sempre para exibição aos 
fiscais da Câmara, documento comprovativo do respectivo pagamento.  
3 – Estando o interessado a ocupar o lugar com pagamentos em atraso, poderá a Câmara 
Municipal deliberar retirar a legitimidade de ocupação do lugar. 
 

Artigo 10.º 
Duração, Resgate e Denúncia da Concessão 

 
1 – A concessão para a exploração é feita pelo prazo de dois anos quando se trate de bancas 
e de cinco anos para as lojas, considerando-se, findo este prazo e mediante acordo prévio, 
renovada por períodos idênticos ou, na ausência atempada, tacitamente prorrogada por 
períodos de um ano.  
2 –  As concessões terão o seu início na data indicada no contrato de exploração, o qual 
será celebrado entre o concessante e o concessionário. 
3 – O concessionário, poderá, em qualquer momento, denunciar unilateralmente a 
concessão, desde que o faça, por escrito e com antecedência de dois meses. 
4 – O não cumprimento do prazo estabelecido no número anterior, constitui o 
concessionário no dever de pagar as taxas correspondentes ao período exigido para o aviso 
prévio. 
 

Artigo 11.º 
Taxa de utilização 

 
1 – O concessionário fica sujeito ao pagamento de uma taxa de utilização mensal ou diária, 
consoante o caso, constante do Regulamento de Taxas, Tarifas e Licenças do Município de 
Alvito. 
2 – A taxa de utilização é actualizada anualmente de acordo com a tabela de taxas em vigor. 
3 – A taxa será paga mensalmente na tesouraria da Câmara Municipal, mediante guias 
emitidas pelo sector de Taxas e Licenças, até ao oitavo dia do mês anterior ao que disser 
respeito. 
4 – O pagamento de taxas de utilização diária será efectuado na tesouraria da Câmara 
Municipal, mediante guias emitidas pelo sector de Taxas e Licenças, no próprio dia da 
utilização. 
5 – A Câmara Municipal poderá resolver o contrato de exploração, se qualquer das 
mensalidades não for paga dentro do prazo estabelecido. 
6 – O direito à resolução do contrato caduca se o concessionário, até à notificação do acto 
que a decida, pagar as taxas em atraso, acrescidas de uma indemnização igual a 50% do 
montante que for devido. 



 
Artigo 12.º 

Transmissão das concessões 
 

1 – A concessão é intransmissível, por qualquer forma e total ou parcialmente, sem prévia 
autorização da Câmara Municipal. 
2 – Se o concessionário for uma sociedade, considerar-se-á transmissão da concessão a 
cedência total ou parcial de qualquer quota. 
3 – Por morte do primitivo concessionário, a concessão pode ser transmitida aos seus 
herdeiros se estes assim o requererem nos noventa dias subsequentes, e assumirem perante 
a Câmara a responsabilidade pela aceitação das condições de concessão. 
4 – A realização de obras nos locais de venda depende da prévia autorização camarária. 
5 – As obras e benfeitorias, efectuadas nos termos do número anterior, ficarão propriedade 
da Câmara, sem direito a qualquer indemnização ou retenção. 
6 – A concessão poderá ser suspensa por motivo de força maior ou para a realização de 
obras necessárias, suspensão esta que não confere ao concessionário direito a qualquer 
indemnização. 
7 – É da responsabilidade dos concessionários o pagamento dos consumos de electricidade 
e de água quando devidos. 
 

Artigo 13.º 
Resolução do contrato 

 
O Município de Alvito poderá rescindir o contrato, quando se verificarem algumas das 
seguintes circunstâncias: 

a) Transmissão para terceiros, em violação do disposto no n.º 1, do artigo 12.º; 
b) Exercício, pelo titular do lugar, de actividade diversa da que lhe foi autorizada. 

 
CAPITULO III 

Da organização e funcionamento 
 

Artigo 14 
Horário de funcionamento 

 
1 – O mercado municipal funcionará todos os dias da semana, com excepção de domingos e 
feriados. 
2 – O mercado municipal terá o horário de funcionamento das 7 horas às 13 horas. 
3 – O horário previsto no número anterior poderá ser alterado, conforme as épocas do ano e 
de acordo com as necessidades dos munícipes. 
4 – As alterações de horário serão comunicadas com a antecedência mínima de sete dias. 
5 – O período de funcionamento estará afixado no mercado municipal em local bem visível. 
6 – Fora do período de funcionamento referido no n.º 1 deste artigo, não é permitida a 
venda, ainda que acidental, de quaisquer produtos pelos concessionários. 
7 – Após o encerramento, os concessionários têm uma hora para proceder à limpeza e 
arrumação dos locais. No entanto e afim de reposicionarem a mercadoria, poderão aceder e 
permanecer no mercado quando assim o entendam. 
8 – Todos os outros locais de venda, com entrada directa do exterior ficam sujeitos ao 
horário normal de funcionamento, nos termos da lei. 
 

CAPITULO IV 
Deveres gerais dos concessionários 



 
Artigo 15º. 

 
1 – O transporte de géneros para abastecimento será efectuado em embalagens ou 
contentores adequados, em conformidade com as disposições legais aplicáveis. 
2 – A entrada ou saída de géneros só é permitida pelos locais a esse fim destinados. 
3 – Os veículos em que forem transportados os géneros ou artigos para venda no mercado, 
efectuarão a sua descarga nos locais e no horário previstos para o efeito. 
4 – O abastecimento só poderá efectuar-se até uma hora antes da abertura ao público em 
geral. 
 

Artigo 16.º 
 

Os concessionários são responsáveis pelas infracções a este Regulamento e pelos danos 
causados, por si ou pelos seus empregados, nas lojas ou bancas que ocupem ou em 
quaisquer outras dependências do mercado. 
 

Artigo 17.º 
 

1 – Todos os concessionários e seus empregados são obrigados a respeitar todas as regras 
de higiene.  
2 – É da responsabilidade dos concessionários zelar pela limpeza e arrumação geral diária 
dos seus locais de trabalho, a qual deverá estar concluída antes do início da lavagem dos 
arruamentos pelo pessoal municipal. 
 

Artigo 18.º 
 
1 – Aos concessionários não são permitidos, designadamente, os seguintes 
comportamentos: 

a) Efectuar qualquer venda fora dos locais a esse fim destinados; 
b) Colocar quaisquer objectos fora da área correspondente à delimitação do local de 

venda; 
c) Colocar nos locais de venda, sem autorização da Câmara mesas, baldes, 

contentores, estrados ou qualquer outro mobiliário ou fixar qualquer tipo de 
armação que vise aumentar a área de exposição para além da correspondente à 
delimitação do local de venda; 

d) Transportar ou expor quaisquer géneros em embalagens ou contentores não 
adequados ou em violação das disposições legais aplicáveis; 

e) Vender produtos não autorizados; 
f) Efectuar o aprovisionamento fora das horas fixadas; 
g) Utilizar balanças, pesos e medidas que não estejam devidamente aferidas; 
h) Provocar ou molestar, por palavras ou actos, os funcionários do mercado, outros 

ocupantes ou quaisquer pessoa que se encontrem no mercado; 
i) Desobedecer às ordens dos funcionários do mercado no exercício das suas funções, 

sem prejuízo do procedimento criminal quando a ele haja lugar; 
j) Apresentar-se dentro do mercado em estado de embriaguês e ou provocar 

distúrbios;  
 

CAPITULO V 
Sanções 



 
Artigo 19.º 

 
Coimas 

 
1 – As infracções ao disposto no artigo 18.º são puníveis com coimas entre os 25,00 euros e 
os 3.750,00 euros. 
2 – As restantes infracções ao disposto no Regulamento para as quais não estejam previstas 
sanções especiais serão punidas com coima entre 12,47 euros e 1.870,49 euros. 
3 – Se as infracções forem cometidas por pessoas colectivas, o valor das coimas é elevado 
ao dobro.  
 

Artigo 20.º 
Sanções acessórias 

 
1 – Aquele a quem for aplicada uma sanção e no prazo de três meses decorrido o período de 
aplicação da coima, voltar a cometer a mesma infracção, será condenado ao pagamento de 
coima no dobro do valor previsto. 
2 – Para além do previsto no número anterior podem ainda ser aplicadas as seguintes 
sanções: 
3 – Suspensão pelo período de oito dias de qualquer actividade do mercado e consequente 
encerramento do local de venda de que seja concessionário. 
4 – Suspensão pelo período de 20 dias, da actividade no mercado e consequente 
encerramento do local de venda de que seja concessionário.  
5 – Pode, ainda, a Câmara Municipal, proceder à denúncia unilateral do contrato. 
 

Artigo 21.º 
Instrução do processo 

 
1 – As contra-ordenações previstas no presente Regulamento regem-se pelo disposto no 
Regime Geral de Contra-Ordenações aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de 
Outubro, com as alterações que lhe foram introduzidas. 
 
2 – A competência para determinar a instrução dos processos de contra-ordenação e aplicar 
as coimas é, do Presidente da Câmara ou Vereador com poderes delegados. 
 
3 – Compete aos Serviços de Fiscalização da Câmara Municipal, verificar o cumprimento 
das disposições deste Regulamento. 
 
 

CAPITULO VI 
 

Disposições finais e transitórias 
 

Artigo 22.º 
Venda Ambulante 

 
Na área do mercado municipal é expressamente proibida a venda ambulante. 
 

Artigo 23.º 
Revogação 

 



Com a entrada em vigor do presente Regulamento consideram-se revogadas todas as 
disposições regulamentares sobre o mercado municipal. 
 

Artigo 24.º 
Interpretação 

 
1 – Em tudo o que não estiver disposto no presente Regulamento, aplicar-se-á o disposto na 
legislação específica sobre a matéria. 
 
2 – Para a resolução de conflitos e ou dúvidas resultantes da aplicação das disposições do 
presente Regulamento é competente a Câmara Municipal. 
 

Artigo 25.º 
Salvaguarda dos contratos em vigor 

 
Com a entrada em vigor do presente Regulamento não se extinguem os contratos de 
concessão em vigor, os quais se manterão até ao término do seu prazo de validade. 
 

Artigo 26.º 
Entrada em vigor 

 
O presente Regulamento entra em vigor no dia imediato à publicação da versão definitiva 
no Boletim Informativo Municipal. 
 
 


