
ARTIGO 1º 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

A actividade de comércio a retalho exercidas pelos feirantes na área geográfica de 

Freguesia da Palhaça, regula-se  pelo disposto no Decreto Lei nº.252/86, de 25 de 

Agosto, com as alterações introduzidas  pelo Decreto Lei nº.251/93, de 14 de Julho, e 

demais legislação complementar, bem como pelas disposições do presente regulamento. 

 

 

 

ARTIGO 2º 

DATAS 

1- As feiras realizam-se todos os dias 12 e 29 de cada mês, em terreno que é 

propriedade da Junta de Freguesia. 

 

2- Não haverá lugar a alteração de datas, salvo se se tratar de uma situação de excepção 

que necessitará de aprovação da Junta de Freguesia. 

 

 

 

ARTIGO 3º 

CARTÃO DE FEIRANTE 

1- A actividade comercial na feira, só poderá ser exercida, por titulares do cartão de 

feirante. 

 

2- Compete à Junta de Freguesia emitir ou renovar o cartão de feirante, o qual tem a 

validade de um ano a contar da data da sua emissão ou renovação. 

 

Os interessados na concessão do cartão de feirante deverão apresentar na sede da 

Junta de Freguesia os seguintes documentos: 

a) Requerimento, elaborado em impresso próprio, a fornecer pela Junta de 

Freguesia; 

b) Cartão de contribuinte de pessoa singular; 

c) Declaração de início de actividade; 

d) Fotografia tipo passe; 

 

3- A renovação anual do cartão de feirante deverá ser requerida até 30 dias de 

antecedência relativamente ao respectivo prazo de caducidade. 

 

4- No caso da renovação do cartão de feirante ser efectuada após terminar a respectiva 

licença, a mesma sofrerá um agravamento de 50% relativamente à taxa que estiver 

em vigor para a respectiva renovação. 

 

5- O cartão de feirante é pessoal e intransmissível 

 



ARTIGO 4º 

VENDA MÓVEL 

É expressamente proibida a venda móvel de quaisquer artigos ou géneros fora dos locais 

reservados para o efeito, nomeadamente nos passeios e arruamentos que constituem o 

espaço destinado à feira. 

 

 

ARTIGO 5º 

DEVERES DOS FEIRANTES 

Todos os feirantes têm por dever: 

 

1. 

a) Conservar os produtos que trazem à venda, nas condições higiénicas impostas ao 

seu comércio, pelas leis e regulamentos aplicáveis; 

b) Manter os locais de venda num perfeito estado de conservação e limpeza; 

c) Tratar com respeito os agentes autárquicos ou seus mandatários, cumprindo as suas 

ordens e indicações, de acordo com o presente regulamento; 

d) Comportar-se com civismo nas suas relações com o público; 

e) Informar com inteira verdade sobre a proveniência e a propriedade dos produtos ou 

artigos por eles vendidos ou em seu poder, sempre que os agentes de fiscalização o 

exigirem, delas devendo fazer prova quando se julgue necessário; 

f) Deixar o local de venda completamente limpo, sem qualquer tipo de lixo, 

nomeadamente detritos ou restos, papéis, plásticos, caixas ou outros artigos 

semelhantes, não sendo permitido, de maneira alguma, a sua queima ou despejo em 

locais públicos ou não públicos. 

 

2. A infracção ao estipulado na alínea f), do nº.01 do art. 5º., será punida com a coima 

de Esc. 5.000$00. A reinfracção será punida com o  dobro da coima. Na 

eventualidade de uma terceira infracção dará lugar à expulsão do feirante, sem 

recurso. 

 

 

ARTIGO 6º 

INTERDIÇÃO AO FEIRANTE 

1- Fica vedado a qualquer feirante ceder os seus lugares a terceiros por ajustes 

particulares, salvo nos casos especiais consignados no numero seguinte deste 

Regulamento. 

 

2- Por falecimento do feirante, poderá ser concedida nova autorização para utilização 

do local ao cônjuge sobrevivo ou, na sua falta, aos filhos que com o falecido tenham 

vivido em economia comum, se um  ou outro o requererem nos 15 dias seguintes ao 

óbito. 

 

3- A requerimento dos interessados poderá a Junta de Freguesia autorizar a permuta de 

lugares. 



ARTIGO 7º 

OCUPAÇÃO DOS ARRUAMENTOS 

Fica expressamente proibido aos feirantes, ocuparem os arruamentos com a colocação 

de estacaria ou artigos para venda ao público. 

 

 

 

ARTIGO 8º 

OCUPAÇÃO DOS LOCAIS DE VENDA 

A atribuição dos locais de venda no espaço da feira é da inteira competência da Junta de 

Freguesia. 

 

 

 

ARTIGO 9º 

TAXAS 

1- A ocupação da área solicitada durante os dias de feira será cedida mediante o 

pagamento de uma taxa fixada pela Autarquia. 

 

2- O pagamento das taxas de ocupação será efectuado até final do trimestre a que 

mesma diz respeito. 

 

 

 

ARTIGO 10º 

ACTIVIDADE SECTORIAL 

O comércio a retalho dentro do recinto da Feira, deve ser efectuado por sectores de 

actividade, não sendo permitida qualquer alteração do ramo de actividade, dentro do 

mesmo terrado, sem autorização da Junta de Freguesia. 

 

 

 

ARTIGO 11º 

PROIBIÇÃO DE PUBLICIDADE SONORA 

Não é permitido o uso de altifalantes no recinto da feira para uso exclusivo da 

publicidade. 

 

 



ARTIGO 12º 

ENTRADA DE VEÍCULOS 

Só é permitida a entrada de veículos no recinto da feira até às 8 horas. 

 

 

ARTIGO 13º 

COIMAS 

1- As infracções a este regulamento serão punidas com coimas entre um mínimo de 

Esc. 5.000$00 e um máximo de Esc. 100.000$00, em caso de dolo, e um mínimo 

Esc. 3.000$00 e um máximo de Esc. 50.000$00, em caso de negligência. 

 

2- As coimas aplicadas serão acrescidas de um terço do previsto no número anterior 

pela primeira reincidência e de metade por cada uma das seguintes, até ao limite 

máximo permitido na respectiva contra-ordenação. 

 

 

ARTIGO 14º 

PENALIDADES ACESSÓRIAS 

Cumulativamente com a aplicação das coimas, poderá ser interditado o exercício da 

actividade, até ao período de dois anos, aos feirantes que reiteradamente infringirem as 

disposições do Regulamento. 

 

 

ARTIGO 15º 

FISCALIZAÇÃO 

A prevenção e a acção correctiva sobre as infracções às normas constantes do presente 

regulamento são da competência das diversas autoridades sanitárias, policiais e 

administrativas. 

 

 

ARTIGO 16º 

PERDA DO DIREITO AO LUGAR 

1- Os lugares atribuídos a qualquer feirante serão considerados vagos desde que, sem 

motivo considerado pela Junta de Freguesia como justificativo, não sejam ocupados 

com mercadorias: 

a) Durante quatro feiras consecutivas; 

b) Durante seis feiras interpoladas no ano de vigência do cartão; 

 

2- Constitui ainda perda do lugar o não cumprimento do nº.02 do artigo 9; 



ARTIGO 17º 

CASOS OMISSOS  

As dúvidas que se suscitarem na aplicação das disposições deste Regulamento serão 

resolvidas pela junta de Freguesia de acordo com a legislação em vigor. 

 

 

 

ARTIGO 18º 

ENTRADA EM VIGOR  

 

Este Regulamento entra em vigor 30 dias após a afixação em Edital e depois de 

aprovado pela Assembleia de Freguesia da Palhaça. 

 

 


