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PREÂMBULO 

O presente Regulamento observa o art. 241º da Constituição da República Portuguesa, é 

elaborado nos termos da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, da Lei 27/2013 de 12 de Abril, 

do Decreto-Lei 48/2011, de 1 de Abril e tem por objeto estabelecer as normas de 

funcionamento da Feira de Mozelos. 

Procurando dar resposta às exigências atuais, mantendo a tradição e procurando melhor 

servir aquilo que julgamos ser os interesses da nossa população, é aprovado o presente 

regulamento pela Assembleia de Freguesia de Mozelos na sua reunião ordinária de  de  

do ano de dois mil e dezasseis. 

 

CAPÍTULO I 

Do exercício da atividade de comércio e organização da Feira 

Artigo 1º 

1- O exercício da atividade de comércio a retalho não sedentário na área da Freguesia de 

Mozelos só é permitida aos feirantes com espaço de venda atribuído na Feira, previamente 

autorizados, e aos vendedores ambulantes nas zonas e locais autorizados para o exercício 

da venda ambulante; 

2- O exercício da atividade de comércio a retalho exercida de forma não sedentária por 

feirantes e vendedores ambulantes e os seus colaboradores só é permitido a pessoas 

titulares e portadoras: 

a) do título de exercício da atividade;   

b) do cartão de feirante ou vendedor ambulante. 

3 - Os feirantes e vendedores devem afixar nos locais de venda, de forma bem visível e 

facilmente legível pelo público um letreiro no qual consta a identificação individual ou 

firma e o número de registo na DGAE; 

 

 



Artigo 2º 

1 - São locais de venda de produtos na feira os especialmente designados pela Junta de 

Freguesia. 

2-Compete à junta de freguesia estabelecer o número de espaços de venda da feira, bem 

como a respetiva disposição no espaço, diferenciando os lugares reservados dos lugares 

destinados aos participantes ocasionais. 

3-Sempre que motivos de interesse público ou ordem pública relativos ao funcionamento 

da feira o justifiquem, a Junta de Freguesia pode proceder à redistribuição dos espaços de 

venda. 

4-No caso previsto no número anterior ficam salvaguardados os direitos de ocupação dos 

espaços de venda desde que já tenham sido atribuídos aos feirantes, designadamente no 

que se refere à respetiva área. 

Artigo 3º 

1 -A atribuição dos espaços de venda é da competência da junta de freguesia. 

2 - Cada espaço de venda numa determinada feira é atribuído mediante sorteio, por ato 

público, após manifestação do interesse do feirante por esse espaço de venda. 

3 - O sorteio, por ato público, deve ser anunciado em Edital e/ou no portal da internet da 

Junta de Freguesia, após manifestação de interesse por parte do(s) feirante(s),  prevendo 

um número máximo de 15 dias para aceitação de candidaturas, caso haja mais que um 

interessado para o mesmo lugar.  

4 - A atribuição efetiva dos espaços de venda depende de despacho do Presidente de Junta, 

mediante apresentação dos seguintes documentos: 

a) Bilhete de Identidade ou cartão de cidadão 

b) Número de Identificação Fiscal 

c) Autorização prévia para o exercício do comércio  

d) Documento comprovativo de obrigações tributárias 

e) Outros que sejam exigidos pela natureza e objeto do comércio, segundo as leis 

nacionais.  



5-Se o pedido de licença provier de pessoa coletiva, os elementos exigidos neste artigo 

entendem-se referidos a tal entidade, dispensando-se os elementos que são inerentes só 

às pessoas singulares. 

6 - O direito atribuído é pessoal e intransmissível. 

7 - A atribuição do direito de uso do espaço público é efetuada pelo prazo de um ano, a 

contar da data da realização do sorteio e mantém-se na titularidade do vendedor/feirante 

enquanto este der cumprimento às obrigações decorrentes dessa titularidade. 

8 - Caberá à Junta de Freguesia a organização e atualização de um registo dos espaços 

públicos atribuídos. 

9 - Todos os locais de venda ambulante com lugar fixo são devidamente assinalados sendo 

proibido o exercício desta atividade fora dos limites estipulados e do horário fixado. 

Artigo 4º 

A adjudicação dos lugares far-se-á mediante concurso (sorteio) por número de entrada do 

requerimento e respetivo pagamento. 

Artigo 5º 

O valor total da adjudicação do lugar deverá ser pago mediante prestações mensais ou 

anualmente. 

Artigo 6º 

1. Constituindo-se o adjudicatário em mora a Junta de Freguesia, tem o direito de 

exigir, além das mensalidades em atraso, uma indemnização igual ao dobro do 

que for devido. 

2. Cessa o direito à indemnização ou à resolução se o adjudicatário fizer cessar a 

mora no prazo de 8 dias a contar do seu começo. 

3. O não pagamento de 3 mensalidades consecutivas leva à resolução do contrato, 

sem prejuízo do direito da Junta de Freguesia peticionar as mensalidades vencidas 

e não pagas. 

 

 



Artigo 7º 

Se não forem adjudicados todos os lugares, abrir-se-á novo sorteio, no prazo de 30 dias, 

podendo a Junta de Freguesia, caso assim entenda, propor novos valores para a 

adjudicação. 

 

CAPÍTULO IV 

Do Normal Funcionamento da Feira 

Artigo 8º 

1- Na Vila de Mozelos a feira realiza-se mensal ou semanalmente. 

2- Sem prejuízo do disposto no número anterior, poderá ser realizada a feira e mercado 

em dias de feriado. 

3-A Junta de Freguesia pode, ouvidos os feirantes, alterar excecionalmente a data de 

realização da feira nos dias designados no artigo anterior, devendo a nova data ser tornada 

pública com doze dias de antecedência em relação à data alterada. 

Artigo 9º 

A feira realiza-se entre as 8.00h da manhã e as 16.00 da tarde durante o período de Inverno 

e durante o período de verão entre as 8.00h da manhã e as 18.00h da tarde. 

Artigo 10º 

Entende-se por período de Inverno, o decorrente dos meses de Outubro a Março e de 

Verão o decorrente dos meses de Abril a Setembro. 

Artigo 11º 

A venda de carne e peixe só é permitida após autorização expressa da Junta de Freguesia 

em respeito pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis ao sector de atividade 

em causa. 

 

 



CAPÍTULO II 

Produtos, práticas proibidas e obrigações dos feirantes 

Artigo 12º 

1-Os tabuleiros, balcões ou bancadas utilizados para a exposição, venda ou arrumação de 

produtos alimentares, deverão ser colocados a uma altura mínima de 0,70m do solo e ser 

construídos em material facilmente lavável. 

2-No transporte e exposição dos produtos, é obrigatório separar os produtos alimentares 

de natureza diferente, bem como, de entre cada um deles, os que de algum modo possam 

ser afetados pela proximidade dos outros. 

3-Quando não estejam expostos para venda, os produtos alimentares devem ser guardados 

em lugares adequados à preservação do seu estado e bem assim em condições higieno-

sanitárias que os protejam de poeiras, contaminações ou contatos que, de qualquer modo 

possam afetar a saúde dos consumidores. 

4-Na embalagem ou acondicionamento dos produtos só pode ser usado papel ou outro 

material que ainda não tenha sido utilizado e que não contenha desenhos, pinturas ou 

dizeres impressos ou escritos na parte interior. 

5-Não são permitidas, como meio de sugestionar aquisições pelo público falsas descrições 

ou informações sobre a identidade, origem, natureza, composição, qualidade, 

propriedades ou utilidades dos produtos expostos à venda. 

Artigo 13º 

É obrigatório a afixação, de forma bem legível e visível para o público, de letreiros, 

etiquetas ou listas indicando o preço dos produtos expostos. 

Artigo 14º 

O feirante deverá ser portador, para apresentação imediata às entidades competentes para 

a fiscalização, do título de exercício da atividade, sendo obrigatória a sua apresentação, 

sempre que solicitado. 

 



Artigo 15º 

A venda na feira de artigos de artesanato, frutos e produtos hortícolas de fabrico ou 

produção própria, fica sujeita às disposições do presente regulamento. 

Artigo 16º 

É proibida a venda na feira e mercado, de todos os produtos cuja legislação específica 

assim o determine. 

Artigo 17º 

Não é permitido aos feirantes, passando para além das guias que demarcam os locais de 

venda, ocupar os passeios ou faixas de rodagem com quaisquer veículos, mercadorias, 

embalagens, toldos, tabuleiros, com ou sem rodas ou quaisquer outros objetos. 

Artigo 18º 

Durante o funcionamento da feira é proibida a utilização de aparelhagem sonora. 

Artigo 19º 

É proibido fazer furos nos pavimentos ou colocar espetos através dos arruamentos. 

Artigo 20º 

Aos vendedores e compradores é proibido impedir, ou de qualquer modo dificultar a 

passagem de pessoas ou viaturas para as residências, garagens ou logradouros dos 

prédios. 

Artigo 21º 

Os ocupantes dos lugares não podem exercer comércio de produtos diferentes daqueles a 

que foram afetas, nem dar a estes uso diverso daquele para que lhes foram adjudicados, 

sob pena de resolução do contrato. 

Artigo 22º 

É obrigatório apresentar as licenças de ocupação e o respetivo título de exercício de 

atividade às autoridades e agentes encarregues da fiscalização, sempre que isso for 

solicitado. 



Artigo 23º 

É obrigatória a remoção de todos os resíduos, lixos, águas residuais ou quaisquer 

desperdícios de outra natureza por parte dos feirantes/vendedores durante e após a 

realização de cada feira, devendo deixar o espaço totalmente limpo. 

 

CAPÍTULO III 

Do Trânsito e Estacionamento dos Veículos 

Artigo 24º 

É proibida, durante o funcionamento da feira e mercado, a circulação de quaisquer 

veículos, no recinto destinado a venda. 

Artigo 25º 

No recinto destinado à feira, só é permitido o estacionamento de veículos para descarga 

e carga de produtos, e ainda pelo tempo estritamente necessário. 

a) Veículos em serviço de descarga até às 08.30h da manhã. 

b) Veículos em serviço de carga – no inverno a partir das 16.00h e no verão a partir 

das 18.00h. 

Parágrafo único: Só é permitida a permanência de veículos no recinto da feira, nos casos 

em que o exercício da respetiva atividade o justifique e desde que previamente autorizada 

pela Junta de Freguesia. 

 

CAPÍTULO V 

Da Cessação do Direito de Ocupação 

Artigo 26º 

1-Não serão permitidas mais de três faltas consecutivas ou cinco interpoladas às feiras 

sem prévia justificação, sendo considerado abandono do lugar.  



2-O abandono do lugar determina a extinção do direito de ocupação, mediante despacho 

do Presidente da Junta. 

Artigo 27º 

1. Por morte do adjudicatário a posição de venda não caduca mas transmite-se pelo 

tempo já estipulado. 

2. A transmissão da posição de venda defere-se pela seguinte ordem: 

a) Ao cônjuge sobrevivo; 

b) Aos parentes ou afins da linha reta, preferindo os primeiros aos segundos, os 

descendentes aos ascendentes e os de grau mais próximo aos de grau ulterior. 

3. Os sucessores podem renunciar à transmissão, comunicando à Junta de Freguesia 

no prazo de 30 dias a contar da morte do adjudicante. 

Artigo 28º 

O direito de ocupação dos espaços de venda caduca nos seguintes casos: 

a) Se o titular não iniciar a atividade após a atribuição do espaço de venda no prazo 

máximo de 60 dias seguintes à atribuição do mesmo; 

b) Se o titular ceder a sua posição a terceiros, sem a devida autorização da junta de 

freguesia: 

c) No caso de não exercício da atividade por três feiras consecutivas e/ou cinco 

interpoladas no ano civil, ressalvados os eventuais períodos de ausência 

devidamente autorizados e justificados; 

d) Por utilização do espaço de venda para atividade diversa daquela para que foi 

autorizada; 

e) Por morte do titular sem que haja lugar à transmissão da sua posição; 

f) Por renúncia voluntária do seu titular 

g) No caso de não pagamento das taxas devidas, sem prejuízo do respetivo processo 

de execução fiscal; 

h) Por extinção da feira 

                                               

 

 

 



                                                Artigo 29º 

 

 As infrações ao presente Regulamento constituem contraordenação punível nos termos 

da legislação em vigor. 

1. A responsabilidade contraordenacional cabe à Câmara Municipal. 

 

CAPÍTULO VI 

Disposições Finais e Transitórias 

Artigo 30º 

A Junta de Freguesia reserva o direito de ocupar o recinto destinado à feira ou dar-lhe 

disposição diferente da estabelecida, por motivos de interesse público ou outros de força 

maior. 

Artigo 31º 

Os casos omissos e dúvidas suscitadas na interpretação de todas as disposições deste 

Regulamento serão resolvidos pela Junta de Freguesia. 

Artigo 32º 

O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a sua aprovação pela Assembleia de 

Freguesia. 

                                                Artigo 33º 

Em tudo o que não estiver disposto no presente regulamento aplicar-se a Lei 27/2013 de 

12 de Abril, bem como no que se refere aos serviços de restauração e de bebidas de carater 

não sedentário, o decreto-lei 48/2011 de 1 de Abril. 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 



A Assembleia de Freguesia 

 

 

 

 

 

 


