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Município de Trancoso 
Câmara Municipal 

REGULAMENTO DE VENDA AMBULANTE DO 

CONCELHO DE TRANCOSO 

Artigo 1º 

1. A venda ambulante de produtos e mercadorias passa a reger-se pelo presente 

Regulamento, elaborado de harmonia com o Decreto-lei n.º. 122/79, de 08 de Maio. 

2. São considerados Vendedores Ambulantes, para fins e efeitos do presente 

Regulamento: 

a) Todos aqueles que, transportando produtos e mercadorias, por si ou por qualquer 

meio adequado, os transaccionem pelos lugares do respectivo trânsito. 

b) Todos aqueles que fora dos Mercados Municipais e em locais demarcados pela 

Câmara Municipal, transaccionem os produtos e mercadorias que transportem, 

utilizando na venda os seus meios próprios ou outros que à sua disposição sejam 

postos pela Câmara. 

c) Todos aqueles que, transportando os produtos e mercadorias em veículos, neles 

efectuem as respectivas transacções, quer pelos lugares do seu trânsito, quer em 

locais fixos, fora dos Mercados Municipais. 

Artigo 2º 

1. O exercício da venda ambulante é vedado às sociedades, aos mandatários e aos que 

exerçam actividade comercial por conta de outrem, não podendo ainda ser praticado 

por interposta pessoa. 

2. Exceptuam-se, no âmbito da aplicação do presente Regulamento, a distribuição 

domiciliária efectuada por conta de comerciantes com estabelecimento fixo, a venda 

de jornais e de outras publicações periódicas, quando praticados nos locais fixados 

no mesmo, bem como o exercício de feirantes. 
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3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, deverá a venda de jornais e outras 

publicações, quando praticada em locais fixos da via pública, ser efectuada por 

forma a que a ocupação do solo não cause qualquer embaraço à livre circulação de 

peões. 

4. É ainda vedada a venda ambulante nos locais e nos dias em que se realizarem 

Mercados Municipais. 

5. Nas festas tradicionais e romarias do Concelho, permitir-se-á o exercício da venda 

ambulante que seja usual. 

Artigo 3º 

Na exposição a venda de produtos do seu comércio deverão os Vendedores Ambulantes 

utilizar individualmente tabuleiros, com dimensões não superiores a 1,00m x 1,20m e 

colocado a uma altura mínima de 0,40m do solo, salvo nos casos em que os meios para o 

efeito postos à disposição pela Câmara Municipal ou o transporte utilizado justifiquem a 

dispensa do seu uso. 

Artigo 4º 

1. É interdito aos Vendedores Ambulantes: 

a) Impedir ou dificultar por qualquer forma o trânsito nos locais destinados à 

circulação de veículos e peões; 

b) Impedir ou dificultar o acesso ao meio de transporte público e à paragem dos 

respectivos veículos; 

c) Impedir ou dificultar o acesso a monumentos e a edifícios públicos e privados, 

bem como o acesso ou exposição dos estabelecimentos comerciais ou lojas de 

venda ao público; 

d) Lançar ao solo quaisquer desperdícios, restos, lixos ou outros materiais 

susceptíveis de pejarem ou conspurcarem a via pública; 

e) Impedir dificultar ou perturbar, designadamente através de publicidade sonora, 

realizações públicas, sociais ou religiosas. 

Artigo 5º 

1. Os tabuleiros, bancadas, pavilhões e veículos utilizando na venda deverão conter 

afixada, em locais bem visíveis ao público, indicação do nome, morada e número de 

cartão do respectivo vendedor. 
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2. Os tabuleiros, balcões ou bancadas utilizadas para exposição, venda ou arrumação de 

produtos alimentares deverão ser construídos de material resistente a traços ou sulcos 

e facilmente laváveis. 

3. Todo o material de exposição, venda, arrumação ou depósito, deverá ser mantido em 

rigoroso estado de asseio e higiene. 

Artigo 6º 

1. Os indivíduos que intervenham no condicionamento, transporte ou venda de 

produtos alimentares serão, obrigatoriamente, portadores do boletim de sanidade, nos 

termos da legislação em vigor. 

2. Sempre que se verifiquem dúvidas sobre o estado de sanidade do vendedor, poderá 

este ser submetido à inspecção pela autoridade sanitária da respectiva área. 

3. Os Vendedores Ambulantes deverão comportar-se com civismo nas suas relações 

com o público. 

Artigo 7º 

1. É proibido o comércio ambulante dos seguintes produtos: 

a) Carnes Verdes ensacadas e fumadas; 

b) Bebidas, salvo nos casos referidos na d) do n.º 2 do artº. 1º do Dec-Lei n.º. 

122/79, de 08 de Maio; 

c) Medicamentos e especialidades farmacêuticas; 

d) Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, parasiticidas, raticidas e 

semelhantes; 

e) Plantas e ervas medicinais; 

f) Móveis, artigos de mobiliário, colchoaria e antiguidades; 

g) Tapeçaria, alcatifas, carpetes, passadeiras, tapetes, oleados e artigos de estufador; 

h) Aparelhagem radioeléctrica, máquinas e utensílios eléctricos ou a gás, 

candeeiros, lustres e material para instalações eléctricas; 

i) Instrumentos musicais discos e afins e outros artigos musicais; 

j) Materiais de construção, metais e ferragens; 

k) Automóveis, motociclos, bicicletas com ou sem motor e acessórios; 
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l) Combustíveis líquidos, sólidos e gasosos, com excepção do petróleo, álcool 

desnaturado, carvão e lenha; 

m) Instrumentos profissionais e científicos e aparelhos de medida e verificação, com 

excepção das ferramentas e utensílios semelhantes de uso doméstico ou 

artesanal; 

n) Material para fotografia e cinema e artigos de óptica, oculista, relojoaria e 

respectivas peças separadas ou acessórios; 

o) Borracha e plásticos em folha ou tubo ou acessórios; 

p) Armas e munições, pólvora e quaisquer outros materiais explosivos ou 

detonadores; 

q) Moedas e notas de banco. 

2. Fica ainda proibida, a venda de produtos que, sejam transaccionados nos comércios 

locais, fixos, existentes no concelho, com excepção dos Vendedores Ambulantes 

com residência e sede social no Concelho de Trancoso. 

3. Exceptuam-se do disposto no número anterior, a venda ambulante de pão, peixe 

fresco, frutas, hortaliças e legumes frescos, artesanato, jornais, revistas e livros, bem 

como gelados ou similares. 

Artigo 8º 

1. No transporte, arrumação, exposição e arrecadação dos produtos é obrigatório 

separar os alimentares dos de natureza diferente, bem como, de entre cada um deles, 

ou que de algum modo possa ser afectados pela aproximidade de outros. 

2. Quando fora da venda, os produtos alimentares devem ser guardados em lugares 

adequados à preservação do seu estado, e bem assim em condições higio-sanitárias 

que protejam das poeiras contaminações ou contactos que de qualquer modo possam 

afectar a saúde dos consumidores. 

3. O vendedor, sempre que lhe seja exigido, terá de indicar às entidades competentes 

para a fiscalização o lugar onde guarda a sua mercadoria, facultando o acesso ao 

mesmo. 

4. Na embalagem ou acondicionamento de produtos alimentares só poderá 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. 

Artigo 9º 

1. Os preços terão de ser praticados de conformidade com a legislação em vigor. 
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2. É obrigatória a afixação, por forma bem visível para o público, de tabelas, letreiros 

ou etiquetas indicando o preço dos produtos, géneros e artigos expostos. 

Artigo 10º 

1. O período de exercício da actividade dos Vendedores Ambulantes é o que vigora no 

concelho para os estabelecimentos comerciais. 

2. Nas localidades, fora da sede do concelho e onde não haja estabelecimentos 

comerciais, a venda ambulante, poderá efectuar-se aos domingos e dias feriados, 

com observância no disposto n.º 1 deste artigo. 

Artigo 11º 

1. O Vendedor Ambulante deverá fazer-se acompanhar para apresentação imediata às 

entidades da fiscalização, do cartão de Vendedor Ambulante devidamente 

actualizado. 

2. O Vendedor Ambulante deverá fazer-se acompanhar ainda das facturas ou 

documentos equivalentes comprovativos da circulação dos produtos para venda ao 

público, contendo os seguintes elementos: 

a) O nome e domicílio do comprador; 

b) O nome ou denominação social a sede ou domicílio do produtor, retalhista, 

grossista, leiloeiro, serviço alfandegário ou outro fornecedor aos quais haja sido 

feita a aquisição, e bem assim a data em que foi efectuada; 

c) A especificação das mercadorias adquiridas, com a indicação da respectiva 

quantidade, preços e valores ilíquidos, descontos, abatimentos ou bónus 

concedidos, e ainda, quando for caso disso das correspondentes marcas, 

referências e números de série. 

Artigo 12º 

A venda ambulante de artigos de artesanato, frutas, produtos hortícolas ou quaisquer 

outros de fabrico ou produção própria fica sujeita às disposições do presente 

Regulamento, com excepção do preceituado no n.º 2 do artigo anterior. 

Artigo 13º 

1. Para a legalização da actividade de Vendedor Ambulante deverão os interessados 

requerer na Câmara Municipal a passagem do cartão previsto no artigo 18º do Dec-

Lei n.º 122/79, de 08 de Maio. 
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2. Para a emissão do cartão deverão os interessados apresentar na Câmara Municipal 

requerimento, bem como os restantes documentos pessoais. 

3. Do requerimento constará, para além da conveniente identificação dos interessados, 

a indicação da situação pessoal destes no que concerne à sua profissão actual ou 

anterior, habilitações, emprego ou desemprego, invalidez ou assistência, e 

composição, rendimentos e encargos do respectivo do agregado familiar. 

4. A indicação da situação pessoal dos interessados poderá ser dispensada em relação 

aos que tenham exercido, de modo geral e continuado, durante os últimos três anos, a 

actividade de Vendedor Ambulante. 

5. A renovação anual do cartão de Vendedor Ambulante, se os interessados desejarem 

continuar a exercer essa actividade, deverá ser requerida até final do mês de 

Dezembro do ano anterior. 

6. O pedido de concessão do cartão deverá ser deferido ou indeferido pela Câmara 

Municipal no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data da entrega do 

correspondente requerimento, de que será passado o respectivo recibo. 

7. Na falta de comunicação da decisão no prazo fixado no número anterior considerar-

se-á que o pedido foi deferido, substituindo-se o cartão de Vendedor Ambulante pelo 

duplicado do requerimento, com recibo de apresentação do original. 

Artigo 14º 

O cartão de Vendedor Ambulante é pessoal e intransmissível. 

Artigo 15º 

As infracções ao disposto neste diploma a normas regulamentares que venham a ser 

publicadas serão puníveis com a multa de € 49,88 a € 249,40, se outra pena mais grave 

não for aplicável nos termos da Lei Geral ou Especial. 

Artigo 16º 

Serão apreendidos os instrumentos, móveis ou semoventes da contravenção que 

caucionarão a responsabilidade do contraventor, nos casos das infracções previstas nos 

artºs 2º, 4º, 5º, 7º, 8º, 9º e 15º. 

Artigo 17º 

Os casos omissos serão regulados pela Lei Geral. 
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Artigo 18º 

O disposto neste regulamento entra em vigor oito dias após a sua publicação e revoga as 

disposições anteriores sobre o mesmo assunto. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

(Júlio José Saraiva Sarmento) 

Aprovado pela Câmara Municipal em sua reunião de 23 de Abril de 1990. 

Aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 28 de Abril de 1990. 

Publicado por Edital. 


