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REGULAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA PRAÇA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO 

INTRODUÇÃO 

A evolução social verificada no País, consequência das recentes transformações macro-

económicas e a necessidade de harmonizar a legislação Portuguesa com as regras 

comunitárias, no domínio da regulamentação do comércio, designadamente, quanto às 

condições de sanidade, higiene e protecção do consumidor, impôs que a Câmara 

Municipal de Trancoso, tivesse tido necessidade de construir novas instalações e 

equipamentos, para a venda de todos os produtos agro-alimentares. 

A reconstrução do Mercado Municipal de Trancoso, teve em vista, a instalação de todo o 

sector agro-alimentar, de venda directa ao público, agrupado no mesmo local, com 

evidentes vantagens para os consumidores, pelas melhores condições de higiene, de 

segurança e conforto, bem como a protecção dos interesses do comércio local, pela 

limitação dos lugares disponíveis, pelas regras de preferência estabelecidas e na maior 

igualdade nas condições de venda. 

A introdução de regras mais claras quanto ao exercício do comércio e ao pagamento das 

taxas, criou um sistema mais eficaz para a cobrança, libertando meios humanos para a 

fiscalização do mercado exterior. 

Com a presente regulamentação, dá-se um passo significativo no sentido da 

modernização e da protecção dos direitos do consumidor. 

Numa segunda etapa, a prosseguir desde já, a Câmara Municipal irá avançar, na 

regulamentação do funcionamento do mercado exterior, onde se reconhece existirem 

grandes distorções com consequências injustas para o comércio local. 
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Artigo 1º 

Âmbito 

A organização e funcionamento das instalações interiores da Praça Municipal, também 

conhecida por Mercado Municipal de Trancoso, reger-se-ão pelo presente Regulamento. 

Artigo 2º 

Objecto 

1. Este Regulamento tem por objecto, a disciplina das actividades de comércio a 

retalho, de todo o sector agro-alimentar, exercido na Praça de Trancoso. 

2. Só será permitido o comércio das actividades que tiverem lugar fixo, atribuído nos 

termos deste Regulamento. 

3. É vedada na Vila de Trancoso, a venda ambulante de produtos agro-alimentares fora 

do recinto da Praça Municipal. 

Artigo 3º 

Datas da sua Realização 

1. Competirá à Câmara Municipal, no âmbito das suas atribuições, definir, os dias e 

horários em que é autorizado o exercício da actividade de comércio a retalho, 

definido no art. 2º, deste Regulamento. 

2. Tal regulamentação específica, constará de Edital. 

Artigo 4º 

Noção de Feirante 

É considerado feirante, para efeitos do presente Regulamento, toda a pessoa física ou 

colectiva que, exerce a actividade prevista no art.º 2º, a título habitual ou profissional e 

definida ainda no Decreto-Lei n.º 339/85, de 21 de Agosto. 

Artigo 5º 

Condições de Exercício da Actividade de Feirante 

Na Praça Municipal de Trancoso, só poderão exercer a actividade comercial definida 

neste Regulamento, os titulares de cartão de feirante, nos termos do artigo seguinte. 

Artigo 6º 

Cartão de Feirante 

1. O cartão de feirante, é emitido pela Câmara Municipal a requerimento do 

interessado. 
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2. Do requerimento, deverão constar, todos os elementos identificativos necessários, 

sendo acompanhado de cópia do cartão de identificação de pessoa colectiva ou de 

empresário individual, duas fotografias tipo passe, para além de outra documentação, 

exigida nos termos deste Regulamento ou de legislação aplicável, nomeadamente, a 

prevista no art. 4.º do Decreto-Lei n.º 252/86. 

3. Será ainda exigido o parecer da Associação Comercial de Trancoso. 

4. O cartão de feirante, será apenas válido na área do Concelho de Trancoso e pelo 

período de um ano, a contar da data da sua emissão. 

5. Do cartão de feirante, com as dimensões legais de 10,5 cm x 7,5 cm, deverão constar 

obrigatoriamente, os elementos identificativos do seu titular, o domicílio ou sede, o 

local de actividade, o período de validade, bem como a entidade emissora. 

6. A renovação do cartão de feirante, deverá ser requerida, até 30 dias antes de caducar 

a respectiva validade. 

7. O pedido de concessão do cartão deverá ser decidido pela Câmara Municipal, no 

prazo máximo de 30 dias a contar da data de entrega do requerimento na secretaria. 

8. O prazo fixado no número anterior é interrompido pela notificação do requerente 

para suprir eventuais deficiências, começando a contar novo prazo a partir da data da 

recepção na Câmara Municipal, dos elementos pedidos. 

9. Na falta de decisão dentro do prazo referido nos números anteriores, por parte da 

Câmara Municipal, considera-se tacitamente deferido o pedido. 

Artigo 7º 

Fiscalização do Exercício da Actividade de Feirante 

O feirante, no exercício da sua actividade, deverá ser portador, para apresentação 

imediata, quer à fiscalização municipal, quer às autoridades policiais, dos seguintes 

documentos: 

a) Cartão de feirante devidamente actualizado; 

b) Comprovativo do pagamento da taxa do mês anterior. 

Artigo 8º 

Exposição e Armazenamento das Mercadorias 

A exposição dos produtos, deverá salvaguardar as condições higiéno-sanitárias, ter 

obrigatoriamente visível o respectivo preço e não prejudicar com a sua colocação os 

lugares vizinhos, nem os espaços públicos. 
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Artigo 9º 

Publicidade Enganosa 

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

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

qualidade, propriedades ou utilidade dos produtos expostos à venda. 

Artigo 10º 

Lugares de Venda 

1. Na Praça de Trancoso, a concepção e a ocupação dos lugares de venda, bem como o 

número máximo destes, serão fixados pela Câmara Municipal. 

2. A ocupação dos locais, é sempre autorizada a título precário. 

3. Na Praça, os locais de venda são classificados como bancas e lojas. 

Artigo 11º 

Distribuição de Lugares 

1. A ordem de colocação dos géneros, será regulada de forma a que fiquem juntos por 

espécie e natureza, tendo em vista o espaço disponível e a comodidade do público. 

2. É estabelecida a seguinte ordem de prioridades para a distribuição de lugares: 

a) Sede Social e residência concelhia; 

b) Ordem de antiguidade; 

c) Sorteio. 

Artigo 12º 

Taxas 

1. Pela ocupação dos lugares de venda na Praça Municipal, é paga uma taxa mensal. 

2. O pagamento das taxas mensais, a efectuar na secretaria municipal, será feita até ao 

dia 8 de cada mês. 

3. A falta de pagamento dentro do prazo estabelecido, implicará um agravamento de 

50%, independentemente dos juros legais. 

4. A falta de pagamento de dois meses seguidos determinará a perda de direito ao lugar. 

5. São fixadas as seguintes taxas mensais: 

a) Lojas  ..........................................................................................................  € 99,76 

b) Bancas - queijo, presunto e enchidos  ........................................................  € 37,41 
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 - frutas e hortaliças  .......................................................................  € 24,94 

 - pão e pastelaria  ...........................................................................  € 19,95 

 - peixaria  .......................................................................................  € 24,94 

Artigo 13º 

Ausência e Desistência 

1. A falta de qualquer feirante que ocupe loja ou banca na Praça, 5 vezes seguidas ou 

10 alternadas, ao longo do ano civil, determinará a perda de lugar. 

2. A desistência do lugar, deverá ser comunicada por escrito, à Câmara Municipal, com 

pelo menos 30 dias de antecedência. 

Artigo 14º 

Produção Própria 

A venda de artigos agrícolas de produção própria, não regular, ser-lhe-á distribuída lugar 

específico, condicionado à disposição de espaço, ficando isentos de pagamento de taxas. 

Artigo 15º 

Animais Vivos 

1. É vedada a comercialização de animais vivos dentro das instalações da Praça 

Municipal. 

2. Exceptua-se do disposto no número anterior, a venda pelo produtor directo, até 2 

unidades por espécie, devidamente acondicionadas. 

Artigo 16º 

Entrada de Veículos 

1. Só será permitida a entrada no recinto da Praça, de veículos para carga e descarga, 

nos seguintes horários: 

Descarga - 06h00 até às 08h00 

Carga - a partir das 14h00 

2. Estes veículos só poderão demorar-se o tempo indispensável, não podendo ir além de 

15 minutos. 

Artigo 17º 

Publicidade Sonora 

Fica proibida toda a publicidade sonora dentro da Praça Municipal. 
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Artigo 18º 

Contra-Ordenações 

As contra-ordenações ao disposto neste Regulamento, serão aplicadas coimas, nos 

termos legais, no montante mínimo de € 4,99 e máximo de € 249,40, com excepção das 

já previstos neste Regulamento. 

Artigo 19º 

Disposições Finais 

1. Os casos omissos, serão regulados nos termos legais, designadamente pelo Decreto-

Lei 252/86 e demais legislação complementar e posturas municipais. 

2. Este Regulamento entrará em vigor 30 dias após a sua publicação, por Edital e, 

revoga todas as disposições legais anteriores sobre esta matéria. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

(Júlio José Saraiva Sarmento) 

Aprovado pela Câmara Municipal em sua reunião de 23 de Fevereiro de 1992. 

Aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 26 de Fevereiro de 1992. 

Publicado por Edital. 


