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FEIRA   ANUAL DE PALMELA 

CONDIÇÕES GERAIS PARA A ATRIBUIÇÃO DE ESPAÇOS DE VENDA  

A tradicional FEIRA ANUAL DE PALMELA é organizada pelo Município de Palmela no dia 8 de 

dezembro, sendo à mesma admitida a participação de feirantes com atividades diversas, sujeitas aos 

condicionamentos legais previstos no Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, na redação atualmente 

em vigor no Regulamento do Comércio não Sedentário do Município de Palmela, publicado no Diário 

da República, 2.ª Série, n.º 194, de 5 de outubro de 2015 e ainda aos seguintes:  

Artigo 1.º 

LOCAL 

1. A Feira Anual de Palmela é uma organização do Município de Palmela e tem lugar no Largo 

de São João e na Quinta da Cerca, de acordo com planta que integra o edital a publicar nos 

termos das competências definidas na alínea ff) do nº 1 do art.º 33, conjugado com o art.º 56º 

da Lei nº 75/20013 de 12 de setembro.  

2. A Feira organiza-se por setores de atividade, os quais podem assumir a forma de espaço de 

venda ou lugar, devendo ser respeitadas as marcações atribuídas. 

3. É considerado «espaço de venda» a área destinada à comercialização de bens e produtos, 

na qual os/as compradores/as tenham acesso aos produtos que se encontrem expostos, ou 

onde os mesmos são preparados para entrega imediata. 

Artigo 2.º 

COMERCIALIZAÇÃO  DE  PRODUTOS 

1. No exercício das suas atividades os/as feirantes e vendedores/as ambulantes devem 

obediência à legislação específica aplicável à comercialização de produtos. 

2. No caso das unidades de restauração ou bebidas móveis, as mesmas devem cumprir os requisitos 

impostos pela legislação em vigor. 

3. A violação do disposto nos números anteriores é punível nos termos da lei. 

  Artigo 3.º 

CONDIÇÕES  DE  CANDIDATURA 

1. Apenas podem concorrer à atribuição de direito ao espaço de venda na Feira, os agentes 

económicos que cumpram os requisitos estabelecidos pela lei em vigor. 

2. A  Autarquia pode atribuir espaços de venda a: 

a) Pequenos/as agricultores/as do Concelho, que não estejam constituídos como agentes 

económicos, mas que por razões de subsistência, devidamente comprovada pela 
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respetiva Junta de Freguesia da área de residência, pretendam vender produtos e géneros 

de produção própria; 

b) Artesãos/artesãs; 

c) Instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais que sejam consideradas pelo 

Município de Palmela, como de relevante interesse público para a sua participação na 

Feira. 

3. A formalização da candidatura é efetuada através de impresso próprio disponibilizado pelo 

Município de Palmela. 

4. As candidaturas podem ser enviadas via CTT, em carta registada para o Município de 

Palmela, para o endereço eletrónico feiras.mercados@cm-palmela.pt ou entregues 

presencialmente nos Serviços de Atendimento da Câmara Municipal de Palmela, de acordo 

com o seu horário de funcionamento, fazendo-se acompanhar dos seguintes elementos: 

a) Exibição presencial do cartão do cidadão, ou bilhete de identidade ou, quando não 

presencial, fotocópia de documento de identificação equivalente do/a candidato/a onde 

conste simultaneamente o nome próprio, fotografia de rosto e assinatura; 

b) Número de identificação civil e de identificação fiscal (NIF) se for pessoa singular ou, cartão 

de identificação de pessoa coletiva (NIPC) caso se aplique; 

c) Fotocópia da mera comunicação prévia relativa ao acesso à atividade de feirante ou 

vendedor/a ambulante, ou fotocópia do Cartão de Feirante ou Vendedor/a Ambulante 

(emitido pela DGAE), ou fotocópia do documento equivalente emitido por um Estado 

Membro da União Europeia. 

5. Não serão aceites candidaturas de feirantes ou entidades que não tenham a situação 

regularizada com o Município face à edição anterior da Feira Anual de Palmela. 

6. O prazo para a apresentação das candidaturas, bem como, os meios de formalização das 

mesmas são publicitados através de edital afixado nos lugares de estilo e no sítio da internet 

do Município de Palmela. 

Artigo 4.º 

ATRIBUIÇÃO  DOS  ESPAÇOS  DE  VENDA 

1. O recinto (terrado) onde decorre a Feira Anual de Palmela organiza-se por setores, com 

espaços de venda devidamente delimitados e numerados: 

a) 119 espaços com 36 m2 (6m x 6 m) 

b) 8 espaços com 6 m2 (3m x 3 m) 

2. A atribuição dos espaços de venda é realizada de acordo com a área pretendida (n.º de lugar) e a 

natureza dos produtos a expor, em data e local a publicar, em edital. 

3. O procedimento para a atribuição dos espaços de venda realiza-se da seguinte forma: 

3.1. Adjudicação direta, no caso de existir apenas um/a interessado/a para um determinado 

espaço de venda, que se realiza mediante a seguinte tramitação: 

I. Manifestação de interesse de cada agente económico e respetiva identificação do espaço 
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de venda pretendido que será efetuado através do preenchimento de uma ficha de 

candidatura; 

II. Com a atribuição do espaço de venda é feito o pagamento das respetivas taxas, dentro dos 

prazos estabelecidos pelo Município; 

III. Os espaços deixados vagos (após a realização da distribuição e sorteio) serão 

atribuídos aos/às vendedores/as que manifestarem o seu interesse e mediante a 

escolha dos lugares disponíveis e a liquidação das respetivas taxas; 

IV. Findo o prazo mencionado no ponto anterior os agentes económicos perdem o 

direito à atribuição dos espaços; 

V. Caso subsistam lugares livres, nos dias de realização da Feira, o Município de Palmela 

poderá adjudicar diretamente a ocupação dos mesmos, procedendo os/as 

interessados/as ao pagamento das respetivas taxas, junto do secretariado da Feira. 

4. Ato Público, através de sorteio, mediante a seguinte tramitação: 

I. Caso se verifique a existência de mais do que um/a interessado/a para o mesmo espaço de 

venda, será tido em consideração o tipo de produto e o espaço pretendido; 

II. Não existindo consenso face à atribuição dos espaços, os mesmos serão atribuídos através 

de ato público (sorteio), em hora e local a indicar; 

III. O procedimento do sorteio, bem como, os esclarecimentos de dúvidas e a resolução de 

eventuais reclamações são feitos por uma comissão nomeada para o efeito e composta por 

um Presidente e dois Vogais, nomeados por despacho do Presidente da Câmara Municipal; 

IV. Com a atribuição dos espaços de venda é feito o pagamento das respetivas taxas, dentro 

dos prazos estabelecidos pelo Município; 

V. Findo o prazo mencionado no ponto anterior, os agentes económicos perdem o direito à 

atribuição dos espaços; 

VI. O/A vendedor/a que não possa comparecer ao sorteio poderá fazer-se substituir por um/a 

representante legal que far-se-á acompanhar da documentação exigida aquando da 

candidatura. 

5. Os espaços de venda só podem ser ocupados pelos titulares do direito de ocupação que 

participaram no sorteio ou cujos espaços foram atribuídos diretamente e mediante 

apresentação do comprovativo de pagamento, junto do secretariado da Feira.  

6. É proibida a cedência dos espaços de venda a terceiros. 

7. Os/As feirantes que não tenham espaço de venda atribuído e que pretendam efetuar a sua 

venda no decorrer da Feira, estão sujeitos ao número de lugares deixados vagos (respeitando 

os setores de atividade) e ao pagamento das respetivas taxas. 

8. A atribuição dos lugares vagos é feita por um período máximo de 1 dia (por feirante). 

9. A situação descrita no número anterior só ocorre se o acesso ao espaço não estiver 

condicionado. 

 

Artigo 5.º 
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PAGAMENTO DE TAXAS 

1. As taxas de ocupação de terrado a cobrar durante o período da Feira, respeitarão o previsto 

no Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Palmela, em vigor. 

2. Com a atribuição de cada espaço de venda é feito o pagamento do valor da taxa devida, no 

prazo máximo de 2 dias úteis (que não ocorrendo em dia útil transita para o 1.º dia útil 

seguinte). 

3. O pagamento das taxas poderá ocorrer de uma das seguintes formas: 

3.1. Em numerário, presencialmente, junto do Atendimento Municipal, nos horários de 

expediente;  

3.2. Por transferência bancária, com o envio da cópia do comprovativo para o e-mail 

feiras.mercados@cm-palmela.pt. 

4. Findo o prazo de pagamento referido no número anterior, ou em caso de desistência 

antecipada, os lugares ficarão livres e sujeitos a nova distribuição nos termos do artigo 

anterior.

Artigo 6.º 

PERDA DO DIREITO AO ESPAÇO DE VENDA 

1. A perda do direito ao espaço de venda atribuído pode ocorrer nas seguintes situações: 

a) Falta de pagamento das taxas, dentro dos prazos estabelecidos no artigo 5.º; 

b) Cedência dos espaços de venda a terceiros; 

c) Proceder à venda de produtos que não respeitam o setor para o qual concorreram; 

d) Prestação de falsas declarações e/ou falsificação de documentos. 

2. Nas situações enunciadas nas alíneas b), c) e d) do número anterior, o/a feirante perde o 

direito à devolução das taxas pagas e à respetiva caução. 

Artigo 7.º 

DESISTÊNCIA 

1. A desistência por parte dos/das feirantes é inimputável à Autarquia e, ocorrida após a 

atribuição dos espaços de venda, não confere o direito à restituição das taxas e da caução. 

2. Os espaços deixados vagos serão objeto de atribuição no âmbito do artigo 4.º das presentes 

condições.  

3. O direito à restituição dos valores pagos só ocorre mediante a apresentação de justificação 

médica ou através de outras situações previstas na lei. 

Artigo 8.º 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO 

1. Os/As vendedores/as têm à sua disposição iluminação da rede pública no recinto onde 

decorre a Feira. 
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2. Caso pretendam uma ligação à rede pública elétrica, os/as vendedores/as serão 

responsáveis pela requisição de energia elétrica junto dos distribuidores oficiais, devendo 

para tal solicitar junto dos serviços da Autarquia a respetiva declaração, a qual só será 

emitida após o pagamento das taxas mencionadas no artigo 5.º. 

Artigo 9.º 

MONTAGENS 

1. A instalação dos/das feirantes no recinto da Feira realiza-se a partir das 18.30 horas do dia 7 

de dezembro, até às 08.30 horas do dia 8 de dezembro, mediante apresentação de 

comprovativo de pagamento de taxas. 

2. Findo o prazo acima indicado, os/as feirantes perdem o direito à caução. 

3. Se o espaço de venda não for ocupado até às 09.00 horas do dia 8 de dezembro, a Autarquia 

pode decretar a perda ao direito do espaço de venda, sem direito a restituição de taxas e 

respetiva caução. 

Artigo 10.º 

HORÁRIO 

Os/As feirantes podem iniciar a sua atividade de venda a partir das 09.00h e deverão encerrar 

a sua atividade às 18.00h do mesmo dia. 

Artigo 11.º 

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS 

1. No decorrer da Feira, as entradas e saídas de veículos de apoio à venda far-se-ão, 

obrigatoriamente, até às 08.30h e mediante apresentação de dístico do veículo. 

2. O dístico referido no ponto anterior deverá ser adquirido junto do secretariado da Feira, a 

partir das 18.30h do dia 7 de dezembro. 

3. Após as 08.30h do dia 8 de dezembro é interdita a circulação de veículos dos/das feirantes, 

salvo em situações extraordinárias e mediante prévia autorização do secretariado da Feira. 

4. Só é permitida a entrada de um veículo por cada espaço de venda. 

Artigo 12.º 

OBRIGAÇÕES DOS/DAS FEIRANTES E VENDEDORES/AS AMBULANTES 

1. Os/As feirantes e os/as vendedores/as ambulantes, bem como os/as empregados/as e 

colaboradores destes, devem ser portadores/as, nos locais de venda, dos documentos 

exigidos pela legislação em vigor. 

2. Os/As feirantes e vendedores/as devem afixar nos locais de venda, de forma bem visível e 

facilmente legível pelo público, o respetivo letreiro identificativo. 
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3. Os/As feirantes devem proceder ao pagamento das taxas devidas dentro dos prazos 

estabelecidos. 

4. Os/As feirantes ficam obrigados/as a depositar os lixos nos contentores ou outros recipientes 

existentes no recinto da feira, ou ainda em recipientes, bidões ou sacos dos próprios, desde 

que adequados às operações de remoção. 

5. O não cumprimento do disposto no número anterior, poderá levar à interdição da venda no 

evento seguinte (feira do ano seguinte). 

6. O abastecimento das instalações dos/das feirantes efetua-se dentro do horário estabelecido 

no artigo 5.º, sendo proibida a circulação de veículos no recinto fora desse horário, sem a 

devida autorização. 

7. Os/As feirantes devem vender unicamente produtos respeitantes ao setor a que concorram. 

8. Os/As feirantes ficam obrigados/as a manter o ramo de atividade do terreno atribuído. 

9. Não ocupar área superior à concedida, incluindo a zona de exposição, sendo obrigados/as a 

deixarem livres e desimpedidos os espaços de circulação e segurança para utentes. 

10. Só podem permanecer no recinto da Feira as viaturas que servem de posto de 

comercialização direta e desde que o espaço de venda o permita. 

11. É proibida a transmissão dos lugares atribuídos entre os/as feirantes, sob pena de uma vez 

detetada esta situação, ambos serem proibidos/as de exercerem as suas atividades na Feira 

(tanto o/a vendedor/a que cede, como o/a que aceita a cedência). 

12. Os/As vendedores/as que mostrem interesse em permanecer após o evento sujeitam-se ao 

pagamento das devidas taxas. 

13. Os agentes económicos, bem como os/as seus/suas trabalhadores/as e colaboradores/as, 

devem: 

I. Acatar e respeitar as ordens dos/das funcionários/as da Autarquia, não gratificando ou 

prometendo a estes alguma participação nas vendas ou solicitar a prestação de quaisquer 

trabalhos (remunerados ou não), que não estejam dentro das suas competências; 

II. Apresentarem-se nos locais de venda condignamente vestidos, sem sinais de embriaguez 

ou de uso de estupefacientes; 

III. Não usar de processos fraudulentos para não efetuar o pagamento das taxas devidas; 

IV. Agir com urbanidade no relacionamento com os seus/suas clientes e demais agentes 

económicos; 

V. Fazer bom uso dos equipamentos municipais e do mobiliário urbano existente no recinto. 

14. Os/As feirantes serão responsáveis pela requisição de luz de acordo com o disposto no artigo 

3º. 

15. O Município de Palmela poderá ordenar a retirada da Feira de todos os equipamentos dos 

agentes económicos que promovam desacatos, perturbando a ordem pública, sem direito a 

restituição das taxas pagas. 

Artigo 13.º 
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DIREITOS DOS/DAS FEIRANTES E VENDEDORES/AS AMBULANTES 

Aos/Às feirantes e vendedores/as ambulantes assistem, entre outros, os seguintes direitos: 

a) A atribuição dos espaços de venda; 

b) A utilização, de forma conveniente, do espaço que lhes é atribuído, sem outros limites que 

não os impostos por lei, pelas deliberações ou por outras normas municipais aplicáveis; 

c) Serem tratados/as com respeito e sensatez por parte dos/das trabalhadores/as da 

autarquia e restantes agentes económicos; 

d) Obter apoio dos/das trabalhadores/as da autarquia, nas questões relacionadas com a 

Feira; 

e) Apresentar ao Município sugestões ou reclamações escritas, no que diz respeito ao 

funcionamento da Feira. 

Artigo 14.º 

SANÇÕES 

1. Ao Município de Palmela é reconhecido o direito de excluir do procedimento os/as feirantes e 

candidatos/as que, pela natureza do negócio explorado, pelo seu comportamento anterior, tipo de 

instalação, desrespeito pelas condições gerais ou outros motivos ponderosos, contrariem os 

objetivos da Feira. 

2. O Município de Palmela poderá, ainda, excluir de procedimentos futuros os/as feirantes que não 

tenham cumprido com o estipulado no n.º 3, do artigo 10.º. 

 

Artigo 15.º 

OMISSÕES 

Em tudo o que as presentes Normas forem omissas, aplica-se o previsto no Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 

de janeiro e no Regulamento do Comércio a Retalho não Sedentário do Município de Palmela, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 194, de 5 de outubro de 2015. 

 

 


