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Proposta de Alteração ao Regulamento do 
Mercado de Fátima 

 
 

Capítulo I 

 

BANCAS 
 

Artigo 1º 

Só é permitida a venda de produtos alimentares nas bancas. 

 

Artigo 2º 

a) O mercado das bancas funcionará todos os sábados, dias 12 e 13 de 

cada mês, dias 10 de Junho, dias 15 de agosto do ano. 

b) Outros dias de funcionamento, a Junta de Freguesia comunicará por 

edital. 

c) Para vender todos os dias do ano deverá contactar a Junta de Freguesia 

que informará as condições. 

 

Artigo 3º 

Os vendedores das bancas não têm direito a lugares de estacionamento. 

 

Artigo 4º 

A Fiscalização do Mercado poderá apreender produtos ou géneros a favor da 

Junta de Freguesia, cuja venda não seja permitida. 

 

Artigo 5º 

a) Aos titulares de cada cartão é atribuído um lugar concreto para o 

exercício da sua atividade, mediante o pagamento da taxa em vigor. 

b) É obrigatório a apresentação do cartão sempre que lhe for solicitado 

pelos membros da Junta de Freguesia, do Fiscal do Mercado, de 

qualquer outra entidade oficial. 

c) Não é permitido trocar de lugar de venda sem autorização da Junta de 

Freguesia. 
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Capítulo II 

 

LOJAS 

 

Artigo 6º 

Cada loja terá lugar a um parque de estacionamento do mercado que não será 

reservado. 

 

Artigo 7º 

Cada loja será responsável pela limpeza e manutenção do deu espaço 

conforme o disposto no contrato de arrendamento. 

 

Artigo 8º 

Cada rendeiro de loja terá a seu cargo o pagamento de luz e água que for 

consumida no seu espaço. 

 

Artigo 9º 

É proibido qualquer tipo de despejo sem ser em recipientes próprios. 

 

Artigo 10º 

Não é permitido colocar qualquer tipo de artigo fora das lojas, sem que para 

isso tenha autorização da Junta de Freguesia de Fátima. 

 

 

 

Capítulo III 

 

Artigos Gerais 

 

Artigo 11º 

a) O Mercado de Fátima abre, diariamente, às 7h30m e encerra às 

20h30m.  

b) O parque de estacionamento rege-se pelo mesmo horário da alínea 

anterior. 

a) Nos dias de mercado, a abertura de ambos os espaços será as 6 horas. 
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Artigo 12º 

Obrigações Gerais 

a) Zelar pela boa conservação das estruturas e equipamentos afetos à 

atividade, sendo responsáveis pelos danos que eventualmente lhes 

causem; 

b) Cumprir e fazer cumprir aos seus colaboradores as disposições do 

presente Regulamento e demais disposições legais aplicáveis; 

c) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais específicas relativas aos 

produtos que vendem, designadamente as condições higienossanitárias 

previstas no Decreto-Lei n.º 67/98, de 18 de março, relativas aos 

géneros alimentícios; 

d) Apresentar-se em estado de asseio, utilizando vestuário adequado à 

atividade exercida; 

e) Deixar devidamente limpos os lugares ocupados e todos os demais que 

hajam sido utilizados, removendo os resíduos resultantes da sua 

atividade para os contentores de lixo; 

f) Dispor a mercadoria de forma tão ordenada quanto possível; 

g) Usar de correção e urbanidade para com o público e vendedores em 

geral; 

h) Respeitar os funcionários dos Serviços de Fiscalização e todos os 

demais com responsabilidades na organização, funcionamento e 

fiscalização ou mercado, acatando as suas ordens legítimas. 

 

Artigo 13º 

Interpretações e Omissões 

Os casos omissos e as dúvidas resultantes da interpretação deste regulamento 

serão resolvidos pela Junta de Freguesia, no prazo de 30 dias após o pedido 

de esclarecimento. 

 

Artigo 14º 

As Despesas de condomínio do interior do Mercado serão suportadas por 

todas as pessoas que têm lojas e bancas, na proporção de m2 de loja e de 

número de bancas. 

 

Artigo 15º 

a) As infrações do presente regulamento são sancionadas com coima de 

250 euros até 2500 euros. 

b) Em caso de reincidência a coima poderá ser agravada. 
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Fátima, ____/____/______    Fátima, ____/____/_____ 

 

 

Aprovado pelo Órgão Executivo   Aprovado pelo Órgão Deliberativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 


