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MERCADO MUNICIPAL DE PALMELA 

Concessão Direta de Espaços de Venda 

 

1. Identificação do Procedimento 

O presente procedimento é desencadeado através do processo n.º 768/2021/GERAL. 

2. Entidade Promotora 

O procedimento é promovido pelo Município de Palmela – Câmara Municipal, Largo do Município, 2954-001 

Palmela, com a identificação fiscal n.º 506 187 543. 

Os pedidos de informação ou esclarecimentos, podem ser obtidos junto da Secção Administrativa de 

Mercados, através do telefone n.º 212 336 668 / 212 336 600 ou correio eletrónico: mercados@cm-

palmela.pt.  

3. Âmbito 

Este procedimento visa prosseguir com a política de dinamização, valorização e revitalização do Mercado 

Municipal de Palmela, sito na Rua Hermenegildo Capelo, 2950-234 Palmela, através da atribuição do direito 

de ocupação de espaços de venda, na modalidade de concessão direta, das seguintes lojas: 

Loja n.º Dimensão 

3/4/5 21 M2 

11 7 M2 

12 7 M2 

13 9 M2 

4. Ramo Comercial 

O ramo comercial a desenvolver em cada loja, corresponde ao respetivo código de atividade económica 

(CAE) de comércio a retalho, a instalar, adequado às características do espaço, a submeter pela/o 

interessada/o através de proposta nos termos seguintes.  

5. Caraterísticas dos Espaços de Venda 
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As lojas localizam-se no interior do Mercado Municipal com acesso direto para as suas áreas comuns e 

poderão ser visitadas por qualquer interessada/o durante o seu horário de funcionamento (de terça-feira a 

sábado, das 7:30 às 13:30 horas). 

6. Taxas, Tarifas e Preços 

O montante a pagar mensalmente é calculado pela aplicação de taxas, tarifas e preços, originados pela 

ocupação da loja, vulgarmente designada por “renda”, à qual acresce as variáveis pela eventual utilização 

de equipamentos, serviços ou instalações do Mercado. 

7. Cálculo de Renda – Estimativa 

O montante estimado relativo à “renda” mensal de cada loja, corresponde ao pagamento de uma taxa fixa 

de € 1,32, à qual acresce o montante de € 5,69 a multiplicar pela sua dimensão (m2). 

8. Apresentação de Propostas 

8.1. As propostas podem ser apresentadas por qualquer pessoa coletiva ou singular maior de idade. 

8.2. As propostas são obrigatoriamente formalizadas por escrito, dirigidas à Presidência da Câmara 

Municipal, com menção inequívoca dos seguintes elementos: 

a) Nome completo da pessoa singular/coletiva; 

b) Morada, localidade e código postal; 

c) Endereço de correio eletrónico (se aplicável); 

d) N.º de identificação fiscal; 

e) N.º de identificação civil (apenas para pessoas singulares); 

f) Apresentação do projeto com memória descritiva do ramo comercial a implementar, bem 

como, todos e quaisquer elementos concretos passíveis de análise, em consonância com as 

características da loja a que respeita. 

8.3. Nenhuma proposta determina a atribuição de título de ocupação de espaço de venda. 

9. Prazo e Forma 

O prazo para a entrega de propostas decorre de 10/02/2021 a 05/03/2021 e são, obrigatoriamente, 

entregues por uma das seguintes formas: 
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a) Presencialmente em qualquer Serviço de Atendimento Municipal; 

b) Por correio registado com aviso de receção, para a morada do Município de Palmela; 

c) Por correio eletrónico para: mercados@cm-palmela.pt. 

10. Documentos Obrigatórios 

A apresentação de propostas não carece de junção de documentos, salvo se forem solicitados pelo 

Município no âmbito do procedimento administrativo. 

No momento da atribuição do título de ocupação, este fica condicionado à entrega pela/o concessionária/o 

ao Município de Palmela, os seguintes documentos: 

a) Fotocópia simples da declaração de início/reinício de atividade, válida, emitida por Serviço de 

Finanças ou obtida através da internet (Portal das Finanças da Autoridade Tributária); 

b) Fotocópia simples da mera comunicação prévia, válida, registada na Direção-Geral das 

Atividades Económicas (DGAE) ou obtida/entregue através da internet (Balcão do 

Emprendedor), vulgarmente conhecida por “licenciamento zero”. 

11. Avaliação das Propostas 

As propostas serão avaliadas por um júri, constituído pelos seguintes elementos: 

Presidente – Ana Paula Martins Magalhães, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo; 

Primeiro Vogal – Jorge Manuel Calhau Pastor, Coordenador Técnico da Secção Administrativa de Mercados; 

Segundo Vogal – Casimiro Manuel Caldeirinha Amores, Encarregado Operacional de Mercados e Feiras. 

12. Legislação Aplicável 

Ao presente procedimento é aplicável o disposto no Regulamento dos Mercados Retalhistas Municipais, no 

Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, no Código do Procedimento Administrativo, no Regime Jurídico 

de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração e restante legislação aplicável, 

nas suas redações atuais. 

mailto:mercados@cm-palmela.pt

