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PROPOSTA

Ao abrigo do artigo 56.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do artigo 98º do
Decreto-lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, que a Câmara Municipal na sua reunião ordinária realizada
a 20 de abril deliberou o desencadeamento dos procedimentos para a elaboração dos seguintes
regulamentos municipais: Regulamento e Tabela Municipal de Taxas, Tarifas e Preços;
Regulamento Municipal de Afixação, Inscrição e Difusão de Mensagens Publicitárias de Natureza
Comercial e Atividades de Propaganda e de Ocupação do Espaço Público; Regulamento
Municipal de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada; Regulamento Municipal de
Licenciamento de Atividades Diversas; Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação;
Código de Posturas Municipais; Regulamento dos Mercados Municipais.
Desta elencagem, foram já concluídas as propostas de regulamentos relativas aos mercados
municipais, atividades diversas, zonas de estacionamento e código de posturas municipais, não
tendo, no prazo estabelecido para o efeito, sido apresentado quaisquer contributos para a
elaboração dos regulamentos.
Atendendo, no entanto, à importância dos regulamentos para o município e munícipes,
presumindo-se um elevado número de interessados, julgamos que se justifica o procedimento de
consulta pública, conforme dispõe o artigo 101.º do CPA.
Nestes termos,

PROPONHO
no uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais pelo artigo 241.º da Constituição da
República Portuguesa e ao abrigo da alínea k) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, que a Câmara delibere aprovar as propostas dos regulamentos em anexo,
submetendo-as a consulta pública, nos termos do artigo 101.º do CPA.

Paços do Município, Lourinhã 28 de setembro de 2020
O Presidente da Câmara
João Duarte Anastácio de Carvalho, Eng.º
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Projeto de regulamento
Dos
mercados municipais do concelho da Lourinhã

Nota justificativa
O Regulamento dos Mercados Municipais do Concelho da Lourinhã foi aprovado pela
Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária de 3 de maio de 2000, sob proposta da
Câmara Municipal, em reunião ordinária de 22 de fevereiro de 2000. A realidade do
abastecimento público de bens alimentares sofreu profundas alterações ao longo destes
mais de vinte anos, quer no quadro legal comunitário e nacional sobre a venda de bens
alimentares, em linha com o disposto no Codex Alimentarius das Nações Unidas e no
âmbito do acesso às atividades económicas de comércio, serviços e restauração, quer no
plano das medidas de higiene e conservação dos géneros alimentícios. Com a entrada
em vigor do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, foi estabelecido o novo Regime
Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração
(RJAEACSR), diploma legal que procedeu a profundas alterações no quadro legislativo
vigente, nomeadamente, ao nível dos mercados municipais. O artigo 70.º do anexo ao
referido diploma legal prevê que os mercados municipais devem dispor de um
regulamento interno aprovado pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara
Municipal, no qual são estabelecidas as normas relativas à sua organização,
funcionamento, disciplina, limpeza e à segurança interior. Por força do disposto no n.º 1
do artigo 11.º do referido decreto-lei, os regulamentos a aprovar nos termos daquele
diploma legal deverão ser publicados no prazo máximo de 120 dias, a contar da data da
sua publicação. Impõe-se pois proceder à revisão do atual regulamento.
No presente Regulamento procura-se agilizar a forma de atribuição dos espaços de
venda nos mercados municipais, prevendo-se um procedimento concursal trimestral no
regime de ocupação permanente, de forma a garantir o máximo de ocupação dos
espaços de venda, evitando-se, assim, que estes se encontrem desocupados por longos
períodos de tempo.
Por outro lado, há a necessidade de prever a existência de mercados locais de produtores
nos mercados municipais que, conforme resulta do preâmbulo do Decreto-Lei n.º

85/2015, de 21 de maio, procuram estimular «a economia local e uma maior interação
social entre as comunidades rural e urbana, favorecendo uma maior ligação das
populações às suas origens, desempenhando funções que beneficiam os produtores, os
consumidores, o ambiente e a economia local».
Por deliberação tomada pela Câmara Municipal da Lourinhã em sua reunião de 20 de
abril de 2020, foi determinado dar início ao procedimento administrativo para a revisão
do Regulamento dos Mercados Municipais do Concelho da Lourinhã tendo a sua
publicitação observado os termos previstos no n.º 1 do artigo 98.º do Código do
Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
janeiro.
Assim, depois de decorrido o prazo para a constituição de interessados e a apresentação
de contributos por parte destes, a Câmara Municipal da Lourinhã, ao abrigo do disposto
no n.º 1 do artigo 70.º do RJACSR, e na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborou este projeto de regulamento, o qual irá ser
objeto de audiência prévia pelas entidades representativas dos interesses em causa e dos
consumidores e consulta pública, em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 70.º do
RJACSR e artigo 101.º do CPA.
CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Lei habilitante
O presente Regulamento é estabelecido ao abrigo do disposto nos artigos 112.º e 241.º
da Constituição da República, na alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, na alínea k), do n.º 1,
do artigo 33.º, na alínea n), do n.º 2, do artigo 35.º e alínea l), do n.º 3, do artigo 38.º,
todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos artigos 14.º e 20.º da Lei
n.º 73/2013, de 3 de setembro, nos artigos 6.º e 8.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de
dezembro, no Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, no artigo 135.º do Anexo do
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e no Anexo do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16
de janeiro.
Artigo 2.º

Âmbito
1 - O presente Regulamento define e regula a organização, funcionamento, disciplina,
limpeza e segurança interior dos mercados municipais no Município da Lourinhã,
doravante designados apenas por Mercados, cuja gestão se encontra cometida a esta
Autarquia, através do seu órgão executivo, e a quem competirá promover o
cumprimento integral deste diploma regulamentar, exercendo, através dos seus serviços
municipais, os poderes de gestão, direção, administração e fiscalização.
2 - Estão excluídos do âmbito de aplicação deste Regulamento o comércio por grosso,
as feiras, a venda ambulante, a atividade de prestação de restauração ou de bebidas de
caráter não sedentária e os mercados abastecedores.
Artigo 3.º
Definições
Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por:
a) «Mercado municipal» o recinto fechado e coberto, explorado pelo Município da
Lourinhã ou por uma Freguesia, especificamente destinado à venda a retalho de
produtos alimentares, organizado por lugares de venda independentes, dotado de zonas
e serviços comuns e possuindo uma unidade de gestão comum;
b) «Espaços de venda» são os lugares objeto de direito de ocupação pelos seus titulares,
e que podem ser lojas, bancas ou lugares de terrado;
c) Espaço de venda ocasional, o espaço não previamente atribuído, cuja ocupação é
permitida aos comerciantes e produtores locais, em função do espaço existente,
destinado a participantes esporádicos e sazonais;
d) «Equipamentos complementares de apoio» os espaços de armazenamento, locais de
refrigeração, depósitos e instalações para preparação ou acondicionamento de produtos;
e) «Estabelecimentos de comércio por grosso e armazéns de géneros alimentícios de
origem animal que exijam condições de temperatura controlada» os estabelecimentos e
armazéns grossistas onde são manipulados os produtos de origem animal para os quais o
Anexo III do Regulamento (CE) n.º 853/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 29 de abril de 2004, que estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos
géneros alimentícios de origem animal, e que exijam condições de armazenagem e

temperatura controlada, incluindo os estabelecimentos de comércio a retalho que
forneçam géneros alimentícios de origem animal a outro estabelecimento, exceto se
essas operações consistirem exclusivamente na armazenagem e transporte, ou se o
fornecimento a outro estabelecimento retalhista consistir numa atividade marginal,
localizada e restrita;
f) «Estabelecimentos de comércio, por grosso e a retalho, e armazéns de alimentos para
animais» os estabelecimentos onde são comercializados ou armazenados alimentos para
animais, abrangidos pelas alíneas a) a c), do n.º 1, e pelo n.º 3, do artigo 10.º do
Regulamento (CE) n.º 183/2005, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de
janeiro de 2005, que estabelece requisitos de higiene dos alimentos para animais,
excluindo-se os estabelecimentos que desempenhem apenas funções comerciais, sem
terem produtos nas suas instalações;
g) «Estabelecimento de comércio alimentar» o estabelecimento comercial no qual se
exerce exclusivamente uma atividade de comércio de produtos alimentares ou onde esta
representa uma percentagem igual ou superior a 90 % do respetivo volume total de
vendas;
i) «Produtos alimentares» ou «géneros alimentícios» os alimentos para consumo
humano conforme definidos pelo artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 178/2000, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2000, que determina os
princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a
Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos
géneros alimentícios.
j) Produtor local, pessoa singular ou coletiva que comercializa produtos da produção
local resultante da sua atividade agrícola ou produtos transformados, de produção
própria, com matéria-prima exclusivamente resultante de produções agropecuárias de
origem local, com residência fiscal em Portugal ou noutro país membro da União
Europeia ou do Espaço Económico Europeu;
k) Comerciante, a pessoa singular ou coletiva que exerce de forma habitual no mercado
municipal a atividade de comércio a retalho e como tal esteja inscrita junto da
administração fiscal portuguesa ou de outro país membro da União Europeia ou do
Espaço Económico Europeu;

l) Familiares do comerciante ou produtor local, o cônjuge ou unido de facto e parentes
na 1.ª linha reta ascendente e descendente;
m) Colaboradores permanentes do comerciante, as pessoas singulares que auxiliam o
comerciante no exercício da atividade e se encontrem sob a sua direção efetiva, por
força de um vínculo laboral, devendo por este serem indicadas como tal à Câmara
Municipal da Lourinhã.
Artigo 4.º
Instalação de mercados municipais
1 - Os mercados municipais desempenham funções de abastecimento das populações e
de escoamento da pequena produção agrícola, através da realização de atividades de
comércio a retalho de produtos alimentares, predominantemente os mais perecíveis, e de
produtos não alimentares, podendo ser realizadas atividades complementares de
prestação de serviços.
2 - Na medida em que incluam espaços que integrem as respetivas definições, a
instalação dos mercados municipais está sujeita aos controlos aplicáveis, constantes do
Anexo ao Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro:
i) Aos estabelecimentos de comércio por grosso e de armazéns de géneros alimentícios
de origem animal que exijam condições de temperatura controlada;
ii) Aos estabelecimentos de comércio, por grosso e a retalho, e armazéns de alimentos
para animais;
iii) À exploração dos demais estabelecimentos de comércio e de armazéns de produtos
alimentares.
3 - A utilização privativa de domínio público obedece ao disposto no Decreto-Lei n.º
280/2007, de 7 de agosto.
Artigo 5.º
Organização dos mercados municipais
1 - Os mercados municipais são organizados em espaços comuns e espaços de venda
independentes, os quais podem assumir as seguintes formas:

a) Espaços comuns - Zonas de circulação, elevadores, instalações sanitárias ou outras
de uso comum devidamente identificadas;
b) Lojas, que são locais de venda autónomos, que dispõem de uma área própria para
exposição e comercialização dos produtos, bem como para a permanência dos
compradores;
c) Bancas, que são locais de venda situados no interior dos mercados municipais,
constituídos por uma bancada fixa ao solo, sem área privativa para permanência dos
compradores;
d) Lugares de terrado, que são locais de venda situados no interior dos edifícios
municipais, demarcados no pavimento, sem uma estrutura própria para a exposição.
e) Área de apoio - Espaço devidamente individualizado e delimitado, destinado
arrumos e/ou armazém dos comerciantes;
f) Áreas técnicas - Locais devidamente identificados e individualizados, destinados ao
apoio à gestão do Mercado ou à sua utilização pelos comerciantes;
g) Lugares de estacionamento - Espaços identificados e individualizados, destinados ao
estacionamento dos veículos;
h) Lugares de cargas e descargas - Espaços identificados e individualizados, destinados
exclusivamente às cargas e descargas de produtos a serem comercializados nos
Mercados.
2 - As lojas podem assumir as seguintes formas:
a) Lojas interiores, que são recintos fechados com ou sem espaço privativo para
atendimento, cujo acesso do público é feito através de zona de circulação ou espaço
comum do mercado;
b) Lojas exteriores, que são recintos fechados com espaço privativo para atendimento,
cujo acesso do público é feito através da via pública ou espaço público.
3 - Quando nos mercados municipais funcionarem mercados locais de produtores, a área
reservada a estes deve ser separada e claramente identificada.

4 - Os mercados locais de produtores obedecem às disposições regulamentares e
legislativas em vigor.
Artigo 6.º
Requisitos
Os mercados municipais devem preencher, nomeadamente, os seguintes requisitos:
a) Encontrar-se devidamente delimitados, acautelando o livre acesso às residências e
estabelecimentos envolventes;
b) Dispor de infraestruturas necessárias e adequadas ao funcionamento e à respetiva
dimensão, designadamente, instalações sanitárias, rede pública ou privada de água, rede
elétrica e pavimentação do espaço apropriadas;
c) Estar organizados por setores, de forma a haver perfeita delimitação entre os tipos de
produtos comercializados, particularmente entre setores de produtos alimentares e não
alimentares;
d) Dispor de espaços identificados e delimitados, com dimensões adequadas ao volume
de vendas e natureza dos produtos;
e) Dispor de um sistema de recolha e remoção de resíduos sólidos;
f) Ter afixadas as regras de funcionamento;
g) Localizar-se na proximidade de parques ou zonas de estacionamento adequados à sua
dimensão.
Artigo 7.º
Obrigações dos operadores económicos
1 – Podem operar nos Mercados, como vendedores e prestadores de serviços:
a) As pessoas singulares ou coletivas, devidamente autorizadas pela Câmara Municipal
da Lourinhã, que possuam um título para ocupação de um determinado espaço dos
Mercados, onde podem realizar operações de venda a retalho ou de prestação de
serviços, desde que tenham a sua atividade devidamente regularizada nos termos da

legislação nacional e/ou comunitária e se apresentem identificados nos termos previstos
no presente Regulamento;
b) Os produtores locais, tal como legalmente definidos, os quais podem realizar
operações de venda dos produtos do seu cultivo, em bancas determinados para o efeito,
efetuando previamente o pagamento das respetivas taxas diárias.
c) Entidades exploradoras de outras atividades, devidamente autorizadas pela Câmara
Municipal da Lourinhã, sendo essas atividades consideradas de interesse económico ou
estratégico para o mercado municipal.
2 - No exercício do comércio os retalhistas devem obedecer à legislação específica
aplicável aos produtos comercializados, designadamente, a referida no artigo 56.º do
Anexo ao Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro.
3 - Os titulares de espaços de venda devem manter os seus espaços e zonas comuns do
mercado municipal limpos e em boas condições higiossanitárias, sendo proibido o
depósito ou abandono de resíduos, qualquer que seja a sua natureza, em locais não
determinados para o efeito.
Artigo 8.º
Gestão
1 - Compete ao Município da Lourinhã, sem prejuízo de eventual delegação legal de
competências nas freguesias, assegurar a gestão dos mercados municipais e exercer os
poderes de direção, administração e fiscalização, cabendo-lhe nomeadamente:
a) Fiscalizar as atividades exercidas no mercado e fazer cumprir o disposto no presente
Regulamento;
b) Proceder à verificação das condições higiossanitária no mercado municipal, de modo
a garantir a qualidade dos produtos, o adequado funcionamento dos lugares de venda,
bem como das condições das instalações em geral;
c) Assegurar a gestão das zonas e serviços comuns, nomeadamente, a conservação e
limpeza dos espaços comuns do mercado municipal;
d) Zelar pela segurança e vigilância das instalações e equipamentos;

e) Coordenar e orientar a publicidade e promoção comercial do mercado municipal;
f) Disponibilizar, no local do mercado, caixa de sugestões e elogios bem como o livro
de reclamações, nos termos da legislação em vigor.
2 - A Câmara Municipal poderá promover a criação de uma estrutura de gestão do
mercado municipal, definindo a sua composição, atribuições, competências e regras de
funcionamento.
Artigo 9.º
Produtos comercializáveis
1 - Os mercados municipais destinam-se, primordialmente, à venda de géneros
alimentícios e, em especial, dos constantes nos seguintes grupos:
a) I Grupo - Produtos hortícolas de consumo imediato em fresco, ovos e produtos
agrícolas secos, mas conserváveis;
b) II Grupo - Frutas frescas ou secas;
c) III Grupo - Pescado:
i) Pescado fresco;
ii) Pescado congelado ou conservado;
d) IV Grupo - Pão, pastelaria e produtos afins;
e) V Grupo - Carnes frescas e seus derivados;
f) VI Grupo - Outros derivados alimentares:
i) Laticínios;
g) VII Grupo - Restauração e bebidas.
2

-
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a) VIII Grupo - Produtos agrícolas não alimentares:
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b) IX Grupo - Artigos de higiene e limpeza, enlatados e mercearia;
c) X Grupo - Prestação de Serviços;
d) XI Grupo - Quinquilharias e artesanato;
e) XII Grupo - Vestuário e calçado.
3 - A Câmara Municipal poderá autorizar a venda de outros produtos ou artigos não
incluídos nos grupos anteriores e a instalação de serviços complementares da atividade
comercial.
4 - A Câmara Municipal, quando julgar conveniente, poderá discriminar os produtos a
incluir em cada grupo, os quais deverão constar dos títulos a que se refere o artigo 15.º
do presente Regulamento.
5 - Nos espaços de venda, bem como nos espaços de armazenamento, locais de
refrigeração, depósitos e outras instalações dos mercados municipais, não é permitida a
existência ou permanência de animais vivos, nem é autorizado o seu abate.
6 - Não é permitida a realização de atividades para preparação de peixe fora das bancas
de pescado ou das salas de amanho destinadas a esse fim, quando existam.
7 – Não é permitida a comercialização de bebidas alcoólicas a copo nas bancas do
mercado.
8 - Sempre que o entender oportuno em prol da promoção dos mercados e das vilas do
concelho da Lourinhã, a Câmara Municipal da Lourinhã pode levar a efeito, no espaço
dos mercados, iniciativas de âmbito turístico, cultural ou recreativo, bem como autorizar
a venda ou divulgação/exposição acidental e/ou temporária de outros produtos ou
serviços, não conflituantes com os produtos à venda.
CAPÍTULO II
Espaços de venda
Artigo 10.º
Disposições gerais

1 - O procedimento de seleção para a atribuição dos espaços de venda nos mercados
municipais deve assegurar a não discriminação entre operadores económicos nacionais e
provenientes de outros Estados-Membros da União Europeia ou do Espaço Económico
Europeu e ser efetuado de forma imparcial e transparente, publicitada em edital e no
balcão único eletrónico.
Artigo 11.º
Período de ocupação
1 - O direito de ocupação dos espaços de venda e, quando aplicável, de equipamentos
complementares de apoio nos mercados municipais, pode ser atribuído nos regimes de
ocupação permanente, de ocupação temporária e de ocupação diária.
2 - O regime de ocupação permanente tem a duração dez anos.
3 - No caso das lojas exteriores, o regime de ocupação tem a duração de 20 anos.
4 - O regime de ocupação temporária tem a duração de 30 dias seguidos, devendo ser
requerido e analisado, caso a caso, pelos serviços responsáveis e sujeito a decisão
fundamentada.
5 - O regime de ocupação diária, destinado ao setor hortícola, tem a duração de um dia,
nos termos do artigo 14.º
6 - Em qualquer dos casos referidos nos números anteriores, não há possibilidade de
renovação automática.
Artigo 12.º
Atribuição de espaços de venda e de equipamentos complementares de apoio
1 - A atribuição de espaços de venda e/ou de equipamento complementar de apoio em
regime de ocupação permanente realiza-se mediante procedimento de concurso, nos
termos do artigo 13.º, cujas condições gerais são estabelecidas pela Câmara ou pela
entidade gestora do mercado que possa vir a existir, a publicitar em edital e no balcão
único eletrónico, do qual constem as condições de atribuição, os locais disponíveis,
áreas ou frentes de venda, grupo de produtos comercializáveis, géneros e tipo de
produtos ou atividades autorizados.

2 - A atribuição de espaços de venda e/ou de equipamento complementar de apoio em
regime de ocupação temporária realiza-se mediante atribuição direta do espaço de venda
a qualquer interessado, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 11.º
3 - A atribuição de espaços de venda em regime de ocupação diária realiza-se nos
termos do procedimento previsto no artigo 14.º
4 - Por cada operador económico será permitida a ocupação de, no máximo, um espaço
de venda no mesmo mercado municipal, podendo a Câmara ou entidade gestora do
mercado determinar, fundamentadamente, a ocupação de mais espaços de venda por
operador económico.
5 - Os espaços de venda só podem ser explorados pelos titulares do direito de ocupação
do espaço de venda, sendo, porém, permitida a permanência de colaboradores, mediante
comunicação prévia à entidade gestora do mercado ou estrutura de gestão, quando
exista.
6 - Os colaboradores referidos no número anterior são devidamente registados e,
obrigatoriamente, portadores de Cartão de Identificação disponibilizado pela entidade
gestora do mercado.
7 - Nos mercados municipais podem ser previstos espaços de venda destinados a
prestadores de serviços.
8 - Os espaços de venda em mercado municipal são sempre concedidos a título precário,
pessoal e oneroso, sem prejuízo do estabelecido no artigo 17.º do presente regulamento.
9 - A alteração da atividade económica exercida no espaço de venda, por parte do titular
do direito de ocupação, não é permitida, podendo, porém, a título excecional em face da
necessidade de proceder a alterações para efeitos do regular funcionamento do mercado
municipal no seu todo ser autorizada, e depende sempre do prévio pagamento das taxas
devidas.
10 - A alteração referida no número anterior deve ser solicitada, em requerimento
dirigido à Câmara Municipal da Lourinhã com especificação da nova atividade
pretendida, bem como, de eventuais alterações a realizar no espaço atribuído.
Artigo 13.º

Procedimento de concurso
1 - Só serão admitidos ao concurso de determinado espaço de venda os operadores
económicos que mostrem regularizada a sua situação perante a Administração Fiscal e
Segurança Social, no âmbito do exercício da sua atividade, bem como a inexistência de
qualquer débito para com o Município, resultante do não pagamento de taxas ou outras
receitas municipais, salvo se tiver sido deduzida reclamação ou impugnação e prestada
garantia idónea, nos termos da lei.
2 - O procedimento de concurso para atribuição de espaços de venda em regime
permanente é realizado trimestralmente, devendo ser aplicado a todos os lugares novos
ou deixados vagos, por áreas, de acordo com a especificação dos produtos a vender,
sendo disponibilizado na página eletrónica da entidade gestora do mercado a indicação
permanentemente atualizada dos lugares disponíveis.
3 - O procedimento de concurso, bem como o esclarecimento de dúvidas e a resolução
de eventuais reclamações surgidas, serão da responsabilidade de uma comissão,
composta por um presidente e dois vogais, nomeados por despacho do Presidente da
Câmara Municipal ou do responsável da entidade gestora do recinto.
4 - Findo o prazo de candidaturas, é elaborada uma lista de classificação final dos
candidatos por setor, que deverá estar devidamente fundamentada, que será assinada
pelos membros da comissão.
5 - A lista referida no número anterior é válida até à realização de novo procedimento de
concurso.
6 - Os concorrentes aos quais sejam atribuídos espaços de venda serão notificados da
data em que lhes será entregue o respetivo título.
7 - Caso o concorrente não proceda ao levantamento do título e ao pagamento da
referida taxa, no prazo máximo de cinco dias úteis, a atribuição fica sem efeito, sendo o
espaço de venda atribuído ao concorrente posicionado imediatamente a seguir na lista
de classificação final.
8 - Existindo espaços de venda reservados, vagos ou novos, e até à realização do
concurso seguinte, os mesmos devem ser ocupados, através da lista de classificação
final referida no n.º 4, sendo atribuído o lugar ao candidato posicionado em segundo
lugar e, assim, sucessivamente.

9 - Inexistindo candidatos nos termos do número anterior, poderá o Presidente da
Câmara Municipal ou a entidade gestora do recinto, a todo o tempo, proceder à
atribuição direta do espaço de venda a qualquer interessado, por ordem cronológica de
entrada dos pedidos, até à realização do próximo procedimento de concurso.
10 - Os espaços de venda atribuídos através do procedimento de concurso são
designados de espaços de venda reservados.
Artigo 14.º
Regime de ocupação diária
1 - O direito de ocupação dos locais de venda nos mercados municipais em regime de
ocupação diária é concedido apenas para um local e por dia, nas seguintes modalidades:
a) Marcação prévia, sempre que o ocupante pretenda obter, previamente e com a
antecedência máxima de 15 dias, direito de ocupação relativamente a lugares
específicos nos mercados municipais, ficando a sua satisfação subordinada ao critério de
preferência pela ordem de chegada do pedido de marcação e dependente da
disponibilidade do lugar;
b) Marcação no próprio dia, sempre que o ocupante pretenda obter, no próprio dia da
utilização, direito de ocupação relativamente aos lugares disponíveis não atribuídos na
modalidade de marcação prévia, ficando a sua satisfação subordinada ao critério de
preferência pela ordem de chegada do pedido de marcação.
2 - Excecionalmente, na modalidade de marcação no próprio dia e apenas no caso de
existirem locais disponíveis sem interessados, poderá ser atribuído o direito de
ocupação de mais do que um local de venda.
3 - A marcação de lugar em qualquer uma das modalidades mencionadas no número
anterior implica o pagamento de uma taxa, nos termos da regulamentação em vigor.
4 - A ocupação dos locais de venda em regime de ocupação diária, na modalidade de
marcação prévia, deve efetuar-se até às 10 horas do dia a que respeitem, sob pena de
passarem à situação de disponibilidade, para eventual atribuição em modalidade de
marcação no próprio dia.
5 - O direito de ocupação de espaço de venda em regime de ocupação diária é atribuído
através do respetivo título de ocupação a que se refere o artigo 15.º

Artigo 15.º
Reconhecimento do direito de ocupação de espaço de venda
1 - O direito de ocupação de espaço de venda é reconhecido através da atribuição de um
"Título de Ocupação de Espaço de Venda", em regime de ocupação permanente,
temporária ou diária, conforme aplicável, o qual, à exceção do último, discriminará
quais os equipamentos complementares de apoio de que o titular poderá fazer uso.
2 - Os títulos são emitidos em duplicado, ficando um dos exemplares em arquivo e
outro na posse do respetivo titular.
3 - Os espaços de venda reservados devem ser ocupados no prazo de 30 dias após a
obtenção do título a que se refere número anterior, sob pena de caducidade do mesmo.
4 - Os títulos a que se reporta o n.º 1 do presente artigo deverão conter os elementos que
constam nos Anexos A e B.
Artigo 16.º
Permuta de espaços de venda
1 - Em casos devidamente justificados e mediante requerimento dos interessados, pode
a Câmara Municipal da Lourinhã autorizar a permuta de espaços, desde que os mesmos
tenham a mesma natureza jurídica e que proceda ao pagamento das taxas devidas.
2 - A autorização referida no número anterior não determina qualquer alteração ao prazo
inicialmente fixado para cada um dos espaços de venda e implica a emissão de novo
título de ocupação
Artigo 17.º
Cedência ou transmissão
1 - O direito de ocupação dos espaços de venda de natureza efetiva é
intransmissível, total ou parcialmente, por ato entre vivos ou testamento, salvo o
disposto nos números 2, 3 e 5 seguintes do presente artigo e desde que nunca origine
a ocupação de mais do que 1 espaços de venda no mercado municipal em causa.

2 - Por morte do titular do direito e não tendo ainda decorrido o prazo do mesmo,
esta não caduca se lhe suceder o cônjuge sobrevivo ou a pessoa que com ele vivesse
em comunhão de mesa, habitação e economia comum e este reclamar a transmissão
do direito de ocupação, nos termos do n.º 4 do presente artigo.
3 - Em casos excecionais e devidamente fundamentados, na sobrevivência do titular
do direito original, pode a Câmara Municipal de Lourinhã autorizar a cedência a
terceiro do respetivo espaço de venda, nos seguintes casos:
a) Invalidez permanente do titular;
b) Redução de 50 % ou mais da capacidade física normal do mesmo.
4 - As transmissões/cedências referidas nos números anteriores devem ser
solicitadas pelo interessado, no prazo máximo de 30 dias subsequentes ao facto que
lhe deu origem e acompanhadas dos documentos que comprovem o direito à
transmissão ou cedência, e não determina qualquer alteração nos direitos, obrigações
e prazo inicialmente estabelecido, embora dê lugar ao averbamento no respetivo
título e pagamento da taxa prevista.
5 – Quando o titular de uma licença no mercado seja uma sociedade a cessão de
quotas ou qualquer alteração na composição societária por entrada de novos sócios,
por aumento de capital ou fusão de sociedade, deve ser comunicada à Câmara
Municipal da Lourinhã ou à entidade gestora do mercado quando a aja, no prazo de
sessenta, dias após a sua ocorrência, havendo lugar ao pagamento da taxa prevista.
6 - Não haverá lugar ao pagamento de qualquer taxa quando a entrada no capital
social se faça por pessoa que seja casada com anterior sócio, pessoa que com ele
conviva em união de fato ou por seu descente ou ascendente na linha reta.
7 - Caso não se verifiquem os pressupostos enunciados nos nºs 2 e 3 deste artigo, a
atribuição do direito de ocupação do espaço de venda caduca e o mesmo é declarado
vago, devendo a Câmara Municipal da Lourinhã desencadear novo procedimento
para a sua atribuição.
CAPÍTULO III
Do funcionamento

Artigo 18.º
Registo
1 - A Câmara Municipal da Lourinhã ou a entidade gestora quando exista organizará e
manterá atualizado um processo individual para cada espaço de venda do mercado
municipal, dele constando toda a documentação relevante, a determinar, previamente,
por aquela.
2 - Do registo deverão constar, pelo menos, os seguintes elementos:
a) A identificação, com menção do nome ou firma;
b) O número de identificação fiscal ou número de identificação de pessoa coletiva;
c) O domicílio fiscal ou endereço da sede;
d) O início, alteração e cessação da atividade;
e) A classificação da atividade económica;
f) Identificação completa dos colaboradores do explorador do espaço de venda.
3 - É objeto de atualização obrigatória no registo os seguintes factos:
a) A alteração do domicílio fiscal ou endereço da sede;
b) A alteração da natureza jurídica ou firma;
c) No caso de pessoa coletiva, a alteração da qualificação como micro, pequena, média
ou grande empresa, para os efeitos referidos nos nºs 3 a 5, do artigo 34.º do presente
Regulamento.
Artigo 19.º
Das obras e das instalações
1 - O funcionamento dos mercados municipais está subordinado ao cumprimento das
condições de higiene, salubridade e segurança previstas na legislação em vigor ou que
sejam impostas pelas autoridades sanitárias e fiscalizadoras competentes.
2 – São da responsabilidade da Câmara Municipal da Lourinhã as obras a realizar na
parte estrutural do Mercado, na parte exterior que não constitua alçado dos

estabelecimentos, nas zonas comuns, nos equipamentos de uso coletivo dos
comerciantes e de uma maneira geral em todos os espaços cuja exploração não tenha
sido objeto de disponibilização a particulares.
3 - São da responsabilidade dos comerciantes todas as obras a realizar nos espaços
cedidos que nos termos do regime geral do arrendamento sejam da responsabilidade dos
arrendatários, nomeadamente as de conservação e beneficiação destinadas a manter os
espaços nas condições adequadas ao exercício da respetiva atividade.
4 - Sempre que, relativamente a lojas, haja sido autorizada a mudança de ramo, será
efetuada, previamente, uma vistoria pelos serviços municipais competentes.
5 - Se, em consequência de vistoria, for imposta a realização de obras de beneficiação
dos espaços e/ou a reparação de equipamentos, o reinício da atividade só poderá ocorrer
após informação dos serviços em como foram efetuadas as obras.
6 - A realização de quaisquer obras de conservação, beneficiação ou modificação dos
locais de venda de ocupação permanente depende de prévia autorização do Presidente
da Câmara Municipal e do pagamento das taxas, eventualmente, devidas, salvo
tratando-se de obras a realizar nos termos do número anterior.
7 - Todas as obras e benfeitorias incorporadas nos pavimentos, paredes, tetos ou outras
partes dos locais de venda ficarão pertença do município, não podendo ser retiradas,
nem exigida qualquer compensação pelas mesmas, salvo quando, especificamente para
isso tenha sido obtida autorização do Presidente da Câmara Municipal.
8 - É proibido, sem prévia autorização escrita do dirigente responsável pela unidade
orgânica competente retirar ou transferir dos espaços de venda ou dos equipamentos
complementares de apoio, quaisquer móveis, armações e equipamentos, mesmo que
sejam pertença dos titulares do direito de ocupação.
9 - A conservação, higienização, limpeza e intervenções de prevenção e eliminação de
pragas nos mercados municipais compete ao Município da Lourinhã, ou à entidade
gestora do mercado, quando aplicável, e aos titulares do alvará de concessão para
ocupação do espaço de venda, nos seguintes termos:
a) Compete aos titulares do direito de ocupação de espaço de venda de lojas e
equipamentos complementares de apoio a conservação, higienização, limpeza e
desenvolvimento de medidas de prevenção e eliminação de pragas no interior das

respetivas lojas e espaços, até ao limite com os espaços comuns do mercado, a levar a
efeito em conformidade com plano específico, sujeito a aprovação prévia, por parte da
autoridade veterinária municipal;
b) Compete aos titulares do direito de ocupação de espaço de venda de bancas, tanto de
exploração em regime de ocupação permanente, como temporária, a conservação,
higienização e limpeza dos espaços afetos a cada lugar, até ao limite com os espaços
comuns;
c) Compete ao Município da Lourinhã, ou à entidade gestora do mercado, quando
aplicável, a conservação, higienização, limpeza e o desenvolvimento de medidas de
prevenção e eliminação de pragas nos locais de venda vagos, nos espaços comuns,
armazéns, depósitos e câmaras de refrigeração comuns, bem como o desenvolvimento
de medidas de prevenção e eliminação de pragas nos espaços relativos às bancas.
10 - O Município da Lourinhã, ou a entidade gestora do mercado, quando aplicável, não
se responsabiliza por quaisquer valores ou bens dos titulares de direito de ocupação de
espaço de venda, ou seus colaboradores, existentes nos locais de venda ou em quaisquer
outros espaços dos mercados municipais.
11 - O Município da Lourinhã, ou a entidade gestora do mercado, quando aplicável, não
se responsabiliza pela eventual deterioração dos géneros e mercadorias expostos ou
guardados nos equipamentos complementares de apoio, comuns ou privativos.
12 - A instalação de contadores de eletricidade, água, gás e telefone, quando
necessários, ou quando forem tecnicamente possíveis de instalar, serão da
responsabilidade do titular do direito de ocupação do espaço de venda.
13 – O acesso ás placas de cobertura do mercado nomeadamente para efeitos de
operações de manutenção e conservação de qualquer equipamento que esteja colocado
no local e que seja propriedade do titular do direito de ocupação do espaço, depende da
prévia autorização dos serviços da Câmara Municipal da Lourinhã ou da entidade
gestora do mercado.
Artigo 20.º
Horários de funcionamento e de abastecimento

1 - Os mercados municipais funcionam em horário que pela Câmara Municipal venha a
determinar por edital.
2 - Em casos excecionais, a Câmara Municipal poderá estabelecer horário diverso.
3 - Os mercados municipais permanecem abertos ao público, de terça feira a domingo.
4 - A Câmara Municipal ou a entidade gestora do mercado poderá estabelecer período
de abertura ao público diverso ao estabelecido no número anterior.
5 - Aos operadores económicos dos mercados municipais é concedida a tolerância de
sessenta minutos, antes da abertura e depois do encerramento, para operações de
arrumação, higienização e limpeza.
6 - A Câmara Municipal, ou a entidade gestora do mercado, quando aplicável, fixará
horários específicos para abastecimento dos mercados municipais.
7 - A entrada de géneros e mercadorias nos mercados municipais só poderá fazer-se
através das entradas, acessos e meios mecânicos para esse efeito destinados, e dentro
dos horários de abastecimento que sejam fixados nos termos do número anterior. sendo
as portas das lojas de acesso ao interior encerradas após o fecho do mercado.
8 - Os locais destinados à entrada de géneros ou produtos para abastecimento devem
manter-se desimpedidos, devendo a sua ocupação ocorrer apenas durante o período
estritamente necessário às operações de descarga.
9 - A entrada ou permanência de operadores económicos ou seus colaboradores fora dos
horários de funcionamento, de abastecimento e do período de tolerância referido no n.º
6 do presente artigo, carece de autorização do dirigente responsável pela unidade
orgânica gestora do mercado ou da estrutura de gestão, quando exista, a conceder
apenas por motivos ponderosos e justificados.
10 - Caso se venha a verificar a necessidade de ser encerrado o mercado municipal por
decorrência de alguma situação de forma maior, nomeadamente, exigência de limpeza
ou higienização que não possa ser feita sem que o mercado seja encerrado, verificação
de pragas ou epidemias, tumultos, greves, situações de terrorismo, catástrofes de
natureza ambiental, não se verificará qualquer incumprimento das obrigações de
disponibilização dos espaços por parte da Câmara Municipal da Lourinhã nos períodos
em que este esteja encerrado.

Artigo 21.º
Assiduidade
1 - Os titulares do direito de ocupação de espaço de venda em regime de ocupação
permanente estão obrigados ao cumprimento dos horários de funcionamento
estabelecidos, sendo-lhes, expressamente, vedado deixar de usar ou interromper a
exploração dos seus espaços de venda, por período superior a 30 dias por ano civil,
seguidos ou interpolados.
2 - A interrupção da exploração dos espaços de venda é, obrigatoriamente, comunicada
à Câmara Municipal ou à entidade gestora do mercado, quando aplicável, até ao terceiro
dia da ausência ou interrupção.
3 - Em casos excecionais, pode a Câmara Municipal autorizar a interrupção, por período
superior ao previsto no n.º 1 do presente artigo.
Artigo 22.º
Publicidade
A colocação de quaisquer meios ou suportes de afixação, inscrição ou difusão de
mensagens publicitárias nos espaços de venda ou nos mercados municipais obedece à
legislação específica aplicável.
Artigo 23.º
Circulação de géneros e mercadorias
1 - Nos mercados municipais é permitido o uso de carros de mão ou outros meios de
mobilização no transporte de produtos e embalagens, devendo os mesmos estar dotados
com rodízios de borracha ou outro material de idêntica natureza.
2 - Em caso de conflito entre o movimento de público e a circulação dos meios de
mobilização no interior dos mercados, poderá a entidade gestora do mercado, ou a
estrutura de gestão, quando exista, suspender ou restringir essa circulação, pelo tempo
previsível de duração do conflito.

3 - A utilização dos meios de mobilização no interior dos mercados deverá processar-se
com a correção e diligência devidas, e por forma a não causar danos às estruturas e
equipamentos existentes.
4 - Todos os géneros alimentícios serão, obrigatoriamente, transportados em meios de
mobilização ou recipientes adequados, salvo tratando-se de carnes frescas de bovino em
que é obrigatório o uso da estrutura aérea de transporte suspenso, quando existente.
5 - Em caso algum será permitido o arrastamento de géneros ou produtos ou das
embalagens que os contenham, devendo os respetivos recipientes ou meios de
mobilização encontrar-se, continuamente, em bom estado de conservação e higiene, sob
pena de ser impedida a sua permanência e circulação no interior dos mercados.
6 - Quando, pelas suas dimensões ou características, os géneros alimentícios, produtos
comercializáveis ou equipamentos não possam ser transportados nos meios de
mobilização ou recipientes habituais, o seu transporte será feito por outro modo,
devidamente autorizado pelo dirigente responsável pela unidade orgânica competente
ou pela entidade gestora do mercado ou pela estrutura de gestão do mesmo, quando
exista.
7 - A permanência de volumes e taras, nos espaços comuns e de circulação dos
mercados ou fora dos espaços de venda, não pode ultrapassar quinze minutos.
CAPÍTULO IV
Dos direitos e deveres
Artigo 24.º
Dos direitos
1 - Os titulares do direito de ocupação de espaço de venda gozam dos seguintes direitos:
a) Fruir a exploração dos espaços de venda que lhes forem atribuídos ou para que
tenham pago a taxa diária de ocupação, nos termos previstos pelo presente
Regulamento;
b) Beneficiar da utilização dos equipamentos complementares de apoio em
conformidade com as condições e critérios estabelecidos;

c) Usufruir do uso de todos os espaços e serviços de utilização comum;
d) Utilizar nos seus impressos, embalagens ou material promocional o logotipo ou
imagem de identificação do mercado municipal em que se encontram instalados, quando
existam, conjuntamente com o seu próprio logotipo, símbolo ou imagem comercial;
e) Serem informados quanto às decisões da entidade gestora do mercado municipal que
possam interferir com o desenvolvimento das suas atividades comerciais;
f) Apresentar sugestões e reclamações, verbais ou por escrito, individualmente ou
através de comissão ou estrutura associativa que os represente, acerca do funcionamento
do mercado municipal em que desenvolvem a sua atividade comercial.
2 - Os titulares do direito de ocupação de espaço de venda em regime de ocupação
permanente gozam, ainda, do direito de interromper a exploração, por período inferior
ou igual a 30 dias por ano civil, seguidos ou interpolados, sem prejuízo da obrigação de
comunicação prevista no n.º 2 do artigo 21.º do presente Regulamento.
Artigo 25.º
Dos deveres dos titulares do direito de ocupação dos espaços
Constituem deveres gerais dos titulares do direito de ocupação de espaço de venda:
a) Conhecer as disposições regulamentares sobre a organização e funcionamento do
mercado onde exercem a sua atividade, respeitando-as e fazendo-as cumprir pelos seus
colaboradores;
b) Comunicar à entidade gestora do mercado, ou estrutura de gestão, quando exista, a
identificação dos seus colaboradores;
c) Assumir a responsabilidade pelas infrações cometidas pelos seus colaboradores, que
não sejam de natureza pessoal;
d) Responder pelos danos e prejuízos provocados no mercado municipal, nas suas
instalações e equipamentos ou a terceiros, por sua culpa ou negligência ou de quaisquer
pessoas ao seu serviço;
e) Utilizar os espaços de venda apenas para os devidos fins, bem como não ocupar para
venda ou exposição, superfície ou frente superior à que lhe foi atribuída;

f) Manter os espaços de venda e restantes espaços, equipamentos, móveis ou utensílios
disponibilizados em bom estado de conservação, higienização e limpeza, e não
conspurcar o pavimento e equipamentos comuns do mercado;
g) Permitir o acesso aos espaços de venda e espaços de utilização privativa pelos
trabalhadores da entidade gestora do mercado e da estrutura de gestão, quando exista,
ou por quaisquer autoridades sanitárias e fiscalizadoras, sempre que estes o julguem
necessário;
h) Tratar com correção os trabalhadores da entidade gestora do mercado e da estrutura
de gestão, quando exista, que se encontrem em exercício de funções nos mercados
municipais, acatando as suas instruções;
i) Usar de urbanidade e civismo nas suas relações com os fornecedores, compradores,
restantes operadores e público em geral;
j) Exercer a atividade no rigoroso cumprimento da legislação vigente e normas
regulamentares aplicáveis em matéria de higiene, saúde e segurança no trabalho,
comercialização, exposição, preparação, acondicionamento, rotulagem de produtos,
afixação de preços, medidas de prevenção e eliminação de pragas;
k) Assegurar a deposição diária de resíduos ou detritos em recipientes próprios, bem
como nos espaços existentes nos mercados municipais destinados à sua recolha e
acondicionamento, respeitando as regras de recolha seletiva nos termos do regulamento
de higiene e limpeza publica em vigor no Concelho da Lourinhã.
l) Não desperdiçar água das torneiras, não utilizar a água das bocas de incêndio, nem
utilizar indevidamente outros equipamentos instalados nos mercados para a prevenção e
combate a incêndios;
m) Dar cumprimento a instruções e ordens dos trabalhadores da entidade gestora do
mercado e da estrutura de gestão, quando exista, que se encontrem em exercício de
funções nos mercados municipais, bem como a quaisquer outras autoridades sanitárias e
fiscalizadoras competentes, designadamente, quanto à apresentação de documentos e
informações necessários ao cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;
n) Não praticar atos lesivos dos direitos e dos legítimos interesses dos consumidores,
nomeadamente, práticas comerciais desleais, enganosas ou agressivas.

o) Utilizar, quando exista, a máquina de gelo instalada pela Câmara Municipal da
Lourinhã abstendo-se consequentemente de fazer entrar gelo no mercado de outra
qualquer proveniência.
p) Relativamente aos dispositivos de frio que sejam disponibilizados para utilização
coletiva por questões higienossanitárias e pelos riscos de contaminação do interior do
espaço, é proibida a entrada de qualquer transporte das mercadorias nas câmaras
frigoríficas, devendo os produtos estar sempre ensacados.
q) Os titulares do direito de ocupação ou os seus colaboradores têm livre acesso à
câmara frigorifica, devendo utiliza-la com zelo, sendo responsáveis pelos danos
decorrentes do descuro desse acesso, não podendo à Câmara Municipal da Lourinhã ser
imputada qualquer responsabilidade por tal facto.
Artigo 26.º
Dos deveres especiais
1 - Constituem deveres especiais dos titulares do direito de ocupação de espaço de
venda em regime de ocupação permanente e temporária:
a) Requerer autorização para a realização de obras que considerem necessárias nos
espaços de venda, armazéns ou depósitos privativos;
b) Findo o direito de ocupação, devolver ao Município da Lourinhã os espaços de
venda, em bom estado de conservação e limpeza;
c) Assegurar o uso, por si e pelos seus colaboradores, de vestuário e adereços adequados
ao grupo de produtos de venda, em conformidade com os critérios de uniformidade
estética, quando estabelecidos pela entidade gestora do mercado;
d) Assegurar a posse e o uso, por si e pelos seus colaboradores, do cartão de
identificação em uso;
e) Celebrar e manter atualizado contrato de seguro de responsabilidade civil para
cobertura de eventuais danos ou prejuízos provocados no mercado, nas suas instalações
e equipamentos ou a terceiros, por sua culpa ou negligência ou de quaisquer pessoas ao
seu serviço;

f) Proceder junto da entidade gestora do recinto à atualização de dados a que se refere o
n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento.
g) Não instalar no espaço ou em qualquer ponto dos mercados, salvo se autorizado pela
Câmara Municipal da Lourinhã e nas condições por esta fixadas, luminárias, antenas,
altifalantes, aparelhos de som ou outros que provoquem ruído para o exterior do espaço.
2 - Constituem, ainda, deveres especiais dos titulares do direito de espaço de venda em
regime de ocupação diária:
a) Assegurar a posse e uso do cartão de identificação atribuído;
b) Manter disponível para apresentação, sempre que exigido, o comprovativo do
pagamento da taxa respetiva;
c) No final da ocupação diária, promover a sua desocupação de quaisquer bens e
produtos, bem como a sua limpeza e higienização;
d) Assegurar a deposição diária de resíduos ou detritos em recipientes próprios, bem
como nos espaços existentes nos mercados municipais destinados à sua recolha e
acondicionamento, respeitando as regras de recolha seletiva;
e) Dar cumprimento a instruções e ordens dos trabalhadores da entidade gestora do
mercado e da estrutura de gestão, quando exista, que se encontrem em exercício de
funções nos mercados municipais, bem como a quaisquer outras autoridades sanitárias e
fiscalizadoras competentes, designadamente, quanto à apresentação de documentos e
informações necessários ao cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor.

Artigo 27.º
Obrigações do Município e dos seus trabalhadores
1. Constituem obrigações da Câmara Municipal da Lourinhã
a) Assegurar a conservação dos edifícios nas suas partes estruturais e exteriores;

b) Assegurar a fiscalização e inspeção sanitária através da Autoridade Sanitária
Veterinária Concelhia, dos espaços nos mercados, para além de estruturas,
equipamentos e produtos alimentares neles comercializados;
c) Assegurar a fiscalização do funcionamento dos mercados municipais e o
cumprimento do disposto na legislação em vigor e no presente Regulamento;
d) Assegurar o pessoal necessário à fiscalização, funcionamento e limpeza dos
mercados municipais;
e) Aplicar as sanções previstas neste Regulamento, sem prejuízo da faculdade de
delegação no seu Presidente ou de subdelegação nos Vereadores;
f) Assegurar a conservação, higienização, limpeza e implementação de medidas de
prevenção e eliminação de pragas nos espaços comuns;
g) Cumprir e fazer cumprir os requisitos específicos aplicáveis aos locais em que os
géneros alimentícios são preparados, tratados ou transformados.
h) Disponibilizar cartões de identificação aos titulares do direito de ocupação de espaço
de venda, permanentes, temporários e diários, e aos seus colaboradores devidamente
identificados, nos termos da alínea d), do n.º 1 e alínea a), do n.º 2, do artigo 25.º do
presente Regulamento;
i) Requisitar o auxílio e colaboração de agentes policiais ou outras entidades
fiscalizadoras, sempre que razões de segurança, saúde pública ou de natureza
económica ou fiscal o recomendem;
k) Promover a apreensão de material, produtos e artigos existentes no mercado que não
satisfaçam as normas legais e regulamentares ou instruções de funcionamento em vigor;
l) Assegurar a observância das disposições legais relativamente à implementação das
medidas de autoproteção e gestão da segurança contra incêndios em edifícios.
2. Constituem Deveres dos Trabalhadores do Município em serviços nos mercados
municipais:
a) O cumprimento dos deveres gerais estabelecidos na Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, designadamente os que lhes forem exigidos pela natureza das

suas funções e em especial prestar aos concessionários e seus colaboradores, demais
operadores, fornecedores e público em geral quaisquer informações ou
esclarecimentos sobre o funcionamento do mercado.
b) Atuarem nas zonas comuns e nas áreas técnicas de apoio, para informar e fazer
cumprir as disposições legais e regulamentares em vigor, restabelecer a ordem e, se
solicitado, prestar auxílio aos utentes do equipamento municipal.
c) Efetuar o controlo da plataforma de assiduidade dos titulares do direito de ocupação
e seus colaboradores, nos termos referidos no regulamento.
d) Manter sempre livres as escadas e saídas de emergência interiores e exteriores,
impedindo a obstrução e/ou limitações de circulação de pessoas e veículos no
interior do mercado municipal e seus acessos;
e) Assegurar a limpeza e higienização dos espaços comuns (zona do público) e das
zonas de serviço (Instalações Sanitárias Públicas, Balneários, Câmaras Frigoríficas e
Escadas;
f) Garantir a limpeza diária e desinfeção das câmaras frigoríficas, bem como das
grelhas de escoamento no pavimento em torno das bancas, para que não haja
acumulação de detritos que provoquem entupimentos e/ou odores desagradáveis no
local;
g) Averiguar da existência urgente de pragas e respetivas causas e dar conhecimento
imediato aos seus superiores para a devida atuação;
h) Ativar os sistemas de segurança sempre que necessário, e informar com a urgência
devida o responsável pela Gestão dos Mercados para ser comunicado de imediato às
autoridades competentes (bombeiros, INEM, polícia, etc.).
i) Promover a apreensão de material, produtos e artigos existentes no mercado
municipal que não satisfaçam as normas legais e regulamentares ou instruções de
serviço em vigor;
j) Requisitar o auxílio e colaboração de outros agentes policiais ou outras entidades
fiscalizadoras, sempre que razões de segurança, saúde pública ou de natureza
económica ou fiscal o recomendem;
k) Fiscalizar o cumprimento da proibição de fumar no interior dos Mercados;
l) Assegurar o cumprimento da não circulação de gatos, cães e outros animais
domésticos dentro do Mercado, exceto cães guias;
m) Assegurar a não circulação de bicicletas no interior dos Mercados;
n) Garantir que não são confecionados e consumidos alimentos no interior dos espaços
de venda, exceto nos lugares que estejam devidamente autorizados para o efeito;

o) Contribuir para a boa aplicação das disposições legais e regulamentares, tendo a
obrigação de comunicar, por escrito, ao responsável pela Gestão dos Mercados
Municipais, todas as situações de incumprimento detetadas de que tenham tido
conhecimento.
3

- Os deveres referidos nos números anteriores poderão ser exercidos por entidades
terceiras, devidamente contratadas e ou habilitadas pelo Município da Lourinhã para
o efeito.
Artigo 28.º
Caducidade do direito de ocupação

1 - O direito de ocupação dos espaços de venda caduca, na sequência de deliberação
tomada pela Câmara Municipal da Lourinhã, sempre que se verifique uma das seguintes
situações:
a) O seu titular não der início à atividade no prazo de 30 dias a contar da entrega do
respetivo título.
b) Morte do titular, quando não exista sucessão no espaço nos termos autorizados neste
regulamento.
c) Por cessação da sociedade, quando o titular do direito seja uma pessoa coletiva;
d) Transmissão ou cedência, não autorizada, do espaço de venda atribuído.
e) Renúncia voluntária do titular;
f) Permuta não autorizada ou alteração/mudança da atividade.
g) Falta de pagamento das taxas devidas, por período superior a 60 dias seguidos, não
bastante o processo de execução fiscal que possa vir a ser instaurado ao titular do direito
de ocupação do espaço de venda;
h) O não exercício da atividade, pelo titular do direito de ocupação, por período
correspondente a 5 dias por mês, salvo o gozo de férias ou de doença devidamente
comprovada, e previamente comunicadas e autorizadas pela Câmara Municipal da
Lourinhã;

i) O não exercício da atividade, pelo titular do direito de ocupação, por período
correspondente a 30 dias por ano, salvo o gozo de férias ou de doença, devidamente
comprovada, e previamente comunicadas e autorizadas pela Câmara Municipal da
Lourinhã;
j) Sendo o titular do espaço uma pessoa coletiva, a não comunicação, no prazo de 60
dias seguidos após a sua ocorrência, da cessão de quotas ou alteração do pacto social
quanto aos titulares das mesmas ou da gerência;
k) A violação do disposto atinente ao limite de mais de 1 espaço de venda no mercado
municipal;
l) O incumprimento reiterado de outras disposições previstas no presente Regulamento
ou disposições legais em vigor aplicáveis.
2 - Para além dos casos previstos no número anterior, pode a Câmara Municipal da
Lourinhã deliberar no sentido da caducidade do direito de ocupação dos espaços de
venda e consequente reversão das benfeitorias, eventualmente realizadas, para o
Município da Lourinhã, sempre que:
a) A continuidade da atividade comercial, em face da conduta do titular do direito, seja
gravemente inconveniente para o interesse público municipal;
b) A prática reiterada de infrações que, pelo seu número e gravidade, sejam igualmente
lesivas dos interesses municipais e coletivos.
3 - As decisões de caducidade previstas nos números anteriores deverão ser precedidas
de audiência prévia dos interessados, nos termos previstos no Código do Procedimento
Administrativo.
4 - A caducidade do direito, nos termos referidos nos n.ºs 1 e 2 do presente artigo,
constitui impedimento para o seu titular aceder de novo a um espaço num mercado
municipal, por um período de dois anos.
5 - Em caso de renúncia ou inércia do titular, a Câmara Municipal da Lourinhã
procederá à remoção e armazenamento dos bens daquele, a expensas do próprio, sendo
que, a restituição do mobiliário ou outro equipamento removido, far-se-á mediante o
pagamento das taxas ou outros encargos em dívida.

6 - O direito de ocupação dos espaços de venda caduca ainda quando:
a) Em caso de desativação do Mercado ou da sua transferência para outro local.
b) Quando se verifique uma operação de restruturação profunda no mercado:
i.

Entende-se que existe uma operação de restruturação profunda quando se
verifique uma modificação da situação de organização total de um sector do
mercado ou do mercado no seu todo, com o objetivo de se proceder a um
aumento de eficiência ou modernização do mesmo, e;

ii.

A operação de restruturação não seja compatível com a continuação da
ocupação que esteja no momento a ser realizada.

7 – Quando se verifique a caducidade por força do número anterior os titulares dos
espaços ocupados têm direito de preferência na ocupação dos novos espaços que
venham a ser criados, no mesmo mercado ou no mercado que venha a existir noutro
local.
8 - Ocorrendo a caducidade, o interessado não tem direito a qualquer indemnização,
devendo efetuar a desocupação do local, no prazo máximo de quinze dias, após
notificação para o efeito.
Artigo 29
Suspensão do direito de ocupação
1 - A Camara Municipal da Lourinhã pode fazer cessar temporariamente os direitos de
ocupação dos espaços quando tal se mostre necessário para efeitos de proceder a obras
de conservação ou modernização, procedimentos de limpeza ou higienização ou outras
quaisquer circunstâncias de interesse púbico incompatíveis com a continuação do
normal funcionamento do mercado.
2 - Quando se verificar a circunstância prevista no número anterior a Câmara Municipal
da Lourinhã deverá, quando tal for possível, providenciar um local de substituição para
o exercício da atividade do titular do espaço.
3 – Quando não se verificar possível a cedência do espaço a que se refere o numero
anterior, o titular do direito de utilização do espaço fica isento do pagamento de taxas ou
de outros encargos de qualquer natureza até ao reinicio da atividade.

CAPÍTULO V
Das taxas
Artigo 30.º
Taxas
1 - As taxas devidas pela ocupação de espaços de venda em regime de ocupação
permanente, temporária e diária, permutas, inscrições devidas pela alteração da natureza
jurídica ou firma, substituição de titulares, utilização da máquina de gelo e das câmaras
frigorificas, e outras prestações de serviços nos mercados municipais são as fixadas na
regulamentação municipal aplicável. - Regime Geral das Taxas e Licenças.
2 - A ocupação dos espaços de venda a título de ocupação permanente só pode ter início
após a obtenção do título a que se refere o artigo 15.º, desde que pagas as respetivas
importâncias resultantes do concurso e do pagamento das taxas devidas.
3 - A utilização dos locais a título de ocupação permanente fica sujeita ao pagamento
prévio das taxas aplicáveis, o qual deverá ocorrer até ao dia 8 do mês a que respeita ou,
coincidindo com sábado, domingo ou feriado, ao dia útil imediato.
4 - Findo o prazo referido no número anterior, poderá o mesmo pagamento ser feito,
acrescido de juros de mora, à taxa legal, até ao dia 23 do mesmo mês, a partir do qual é
emitida certidão de dívida, para efeitos de processo de execução fiscal.
CAPÍTULO VI
Regime preventivo e sancionatório
Artigo 31.º
Medidas cautelares
1 - Sempre que se verifiquem situações que possam pôr em risco a segurança ou a saúde
das pessoas, de forma grave e iminente, as forças de segurança e a Autoridade de
Segurança Alimentar e Económica (ASAE), sem prejuízo das competências das
autoridades de saúde, podem, com caráter de urgência e sem dependência de audiência

de interessados, determinar a suspensão imediata do exercício da atividade, na sua
totalidade ou em parte.
2 - As medidas cautelares aplicadas nos termos do presente artigo vigoram enquanto se
mantiverem as razões que, nos termos do n.º 1, constituíram fundamento para a sua
adoção e até à decisão final no respetivo processo de contraordenação, sem prejuízo da
possibilidade, a todo o tempo, da sua alteração, substituição ou revogação nos termos
gerais.
3 - Da medida cautelar adotada ao abrigo do presente artigo cabe sempre recurso para o
tribunal judicial territorialmente competente, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º
433/82, de 27 de outubro.
Artigo 32.º
Fiscalização, instauração, instrução e decisão dos processos
1 - Sem prejuízo das competências de fiscalização atribuídas por lei a outras autoridades
administrativas e policiais, bem como das competências atribuídas por diplomas
específicos à ASAE, a fiscalização, instauração, instrução e decisão de processos de
contraordenação instaurados no âmbito do Anexo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de
janeiro, ao Presidente da Câmara Municipal nos casos em que esta seja autoridade
competente para o controlo da atividade em causa, podendo este delegar em qualquer
dos Vereadores.
2 - A tramitação processual obedecerá ao disposto no regime geral das contraordenações
e demais legislação aplicável.
3 - As pessoas singulares e coletivas objeto de ações de fiscalização no âmbito do
Anexo do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, encontram-se vinculadas aos
deveres de informação e cooperação, designadamente, fornecendo os elementos
necessários ao desenvolvimento da atividade das autoridades fiscalizadores, nos moldes,
suportes e com a periodicidade e urgência requeridos.
4 – As pessoas singulares e coletivas estão obrigadas à prestação e emissão de
informações exatas e completas, em resposta a pedido das autoridades fiscalizadoras.
5 - Sempre que, no exercício das suas funções de fiscalização, o agente fiscalizador
tome conhecimento de infrações, cuja fiscalização seja da competência específica de

outra entidade, deverá elaborar auto de notícia ou participação, que é remetido à
unidade orgânica com competências na área das contraordenações, que deverá proceder
ao seu envio ao organismo competente, no prazo máximo de 5 dias úteis.
Artigo 33.º
Das contraordenações
Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, constitui contraordenação a violação
das seguintes normas do presente Regulamento:
a) A existência ou permanência de animais vivos, ou o seu abate, em violação do n.º 5,
do artigo 9.º;
b) A realização de atividades para preparação de peixe fora das bancas de pescado ou
das salas de amanho destinadas a esse fim, quando existam, em violação do n.º 6, do
artigo 9.º;
c) A exploração do espaço de venda por outrem que não o titular do direito de ocupação
do mesmo ou seu colaborador, devida e previamente identificado junto da entidade
gestora do mercado, em violação dos números 5 e 6, do artigo 12.º;
d) A utilização de equipamentos complementares de apoio, nomeadamente, espaços de
armazenamento, locais de refrigeração, depósitos ou instalações para preparação ou
acondicionamento de produtos, sem que para isso esteja autorizado, nos termos do n.º 1,
do artigo 15.º;
e) O não cumprimento do prazo a que se refere o n.º 3, do artigo 15.º;
f) A retirada ou transferência de quaisquer móveis, armações ou equipamentos sem
prévia autorização, em violação do n.º 8, do artigo 19.º;
g) Não promover a implementação das medidas de prevenção e eliminação de pragas,
em violação da alínea a), do n.º 9, do artigo 19.º;
h) Aceder às placas de cobertura sem prévia concessão de autorização em violação do
n.º 13 do artigo 19.º
i) A entrada ou saída de géneros ou mercadorias fora dos horários de abastecimento
fixados, em violação do n.º 7, do artigo 20.º;

j) A entrada ou saída de géneros ou mercadorias em incumprimento quanto aos locais de
entrada, acessos e meios mecânicos destinados ao efeito, em violação do n.º 8, do artigo
20.º;
l) A entrada ou permanência de operadores económicos ou seus colaboradores fora dos
horários de funcionamento, de abastecimento e do período de tolerância referido no n.º
6, do artigo 20.º, sem autorização, em violação do n.º 10, do artigo 20.º;
l) Não cumprir os deveres de assiduidade ou interromper a exploração dos espaços de
venda, em violação do artigo 21.º, bem como não proceder à comunicação prevista no
n.º 2 do mesmo artigo;
k) Proceder à colocação de quaisquer meios publicitários nos espaços de venda ou nos
mercados municipais, em violação do artigo 22.º;
m) O não cumprimento das regras de circulação de géneros e mercadorias, em violação
dos números 1, 3 e 6, do artigo 23.º;
n) O transporte de géneros alimentícios em meios de mobilização ou recipientes
inadequados em temos higiossanitários, em violação do n.º 4, do artigo 23.º;
o) A não utilização de estrutura aérea de transporte suspenso, quando existente, nos
casos de transporte de carnes frescas de bovino, em violação do n.º 4, do artigo 23.º;
p) A permanência de volumes e taras nos espaços comuns e de circulação do mercado
ou fora dos espaços de venda, por período superior a quinze minutos, em violação do n.º
7, do artigo 23.º;
q) Utilizar os espaços de venda para outros fins, ou ocupar superfície ou frente superior
à que lhe foi atribuída, em violação da alínea e), do artigo 25.º;
r) Desperdiçar água das torneiras, utilizar água das bocas de incêndio ou utilizar
indevidamente outros equipamentos instalados para prevenção e combate a incêndios,
em violação da alínea l), do artigo 25.º
s) Não manter diariamente os locais de venda e restantes espaços, equipamentos, móveis
ou utensílios, do próprio ou concessionados, em bom estado de conservação,
higienização e limpeza, ou conspurcar o pavimento e equipamentos comuns aos
mercados, em violação da alínea f), do artigo 25.º e alínea c), do n.º 2, do artigo 26.º;

t) Depositar ou manter lixo ou detritos fora dos recipientes próprios, não promover a sua
deposição diária nos espaços adequados ao efeito ou não respeitar as exigências em
termos de recolha seletiva de resíduos, em violação da alínea k), do artigo 25.º e da
alínea d), do n.º 2, ao artigo 26.º;
u) Não dar cumprimento a instruções e ordens emitidas, em violação da alínea m), do
artigo 25.º e da alínea e), do n.º 2, do artigo 26.º;
v) Não utilizar a máquina de gelo e fazer entrar gelo no mercado em violação da alínea
o) do artigo 25.º, entrar nas camaras frigorificas com qualquer meio de transporte em
violação à al. p) do artigo 25.º ou danificar total ou parcialmente a camara de frio
fazendo um uso imprudente em violação da alínea q) do artigo 25.
w) Não requerer autorização para a realização de obras que considerem necessárias nos
espaços de venda, armazéns ou depósitos privativos e a inexistência ou desatualização
de contrato de seguro de responsabilidade civil, em violação das alíneas a) e e), do n.º 1,
do artigo 26.º;
x) Não fazer uso de vestuário adequado e adereços adequados ao grupo de produtos de
venda, em violação da alínea c), do n.º 1, do artigo 26.º;
y) Fazer uso de vestuário e adereços em desrespeito pelos critérios estabelecidos, em
violação da alínea c), do n.º 1, do artigo 26.º;
z) A não utilização do cartão de identificação, tanto pelo titular do direito de espaço de
venda com pelos seus colaboradores, em violação da alínea d), do n.º 1, e da alínea a),
do n.º 2, ambos do artigo 26.º;
aa) Não proceder à atualização de dados a que se refere o n.º 3, do artigo 18.º, em
violação da alínea f), do n.º 1, do artigo 26.º;
bb) A não disponibilização do título a que se refere o n.º 1, do artigo 15.º e do
comprovativo do pagamento da taxa, em violação da alínea b), do n.º 2, do artigo 26.º;
cc) A não desocupação dos espaços de venda em regime de ocupação diária pelos
titulares do direito do respetivo espaço, em violação da alínea c), do n.º 2, do artigo 26.º
dd) Instalação no espaço ou em qualquer ponto dos mercados, luminárias, antenas,
altifalantes, aparelhos de som ou outros que provoquem ruído para o exterior do espaço
em violação da al. g) do n.º 1 do artigo 26.º

ee) A não prestação ou emissão de informações inexatas ou incompletas, em resposta a
pedidos das autoridades fiscalizadoras, em violação do n.º 3 e 4, do artigo 32.º;
ff) Sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, a não manutenção dos espaços de
venda e zonas comuns do mercado limpos e em boas condições higiossanitárias, assim
como o depósito ou abandono de resíduos, qualquer que seja a sua natureza, em locais
não determinados para o efeito, em violação do n.º 3, do artigo 7.º.
gg) A venda de bebidas alcoólicas em violação do n.º 7 do artigo 9.º.
hh) Sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, o não cumprimento das demais
normas legais, restrições ou deveres gerais ou especiais previstos no presente
Regulamento;
Artigo 34.º
Regime sancionatório
1 - As contraordenações previstas nas alíneas a), c), d), e), f), h), i), j), k), l), m), p), q) r)
u) x), y) z), aa), bb), cc) dd) ee) gg) e hh) do artigo 33.º são puníveis com coima
graduada de (euro) 150,00 até ao máximo de (euro) 1.870,49, tratando-se de uma pessoa
singular, e de (euro) 500,00 até ao máximo de (euro) 22.445,91, no caso de pessoa
coletiva.
2 - As contraordenações previstas nas alíneas b), g), n), o), s), t), v) w) ff) do artigo 33.º
são contraordenações graves, puníveis com coima graduada de:
a) (euro) 1.200,00 até ao máximo de (euro) 3.000,00, tratando-se de pessoa singular;
b) (euro) 3.200,00 até ao máximo de (euro) 6.000,00, tratando-se de microempresa;
c) (euro) 8.200,00 até ao máximo de (euro) 16.000,00, tratando-se de pequena empresa;
d) (euro) 16.200,00 até ao máximo de (euro) 32.000,00, tratando-se de média empresa;
e) (euro) 24.200,00 até ao máximo de (euro) 48.000,00, tratando-se de grande empresa.
3 - Para efeitos do presente artigo, considera-se:
a) «Microempresa», a pessoa coletiva que emprega menos de 10 trabalhadores;

b) «Pequena empresa», a pessoa coletiva que emprega de 10 a menos de 50
trabalhadores;
c) «Média empresa», a pessoa coletiva que emprega de 50 a menos de 250
trabalhadores;
d) «Grande empresa», a pessoa coletiva que emprega 250 ou mais trabalhadores.
4 - Para efeitos do disposto no número anterior, o número de trabalhadores corresponde
à média do ano civil antecedente ou, caso a infração ocorra no ano do início de
atividade, ao número de trabalhadores existentes à data da notícia da infração autuada
pela entidade competente.
5 - Consideram-se trabalhadores, para efeitos do disposto no n.º 4:
a) Os assalariados;
b) As pessoas que trabalham para essa empresa com um nexo de subordinação com ela
e equiparados a assalariados, de acordo com legislação específica;
c) Os sócios que exerçam uma atividade regular na empresa e beneficiem, com
contrapartida, de vantagens financeiras da mesma.
6 - A infração de qualquer norma prevista no presente regulamento e não tipificada nas
alíneas anteriores é punível com coima de (euro) 150,00 a (euro) 1.870,49, tratando-se
de uma pessoa singular, e de (euro) 500,00 até (euro) 22.445,91, no caso de pessoa
coletiva.
7 - A negligência é punível, sendo os limites mínimos e máximos da coima reduzidos
para metade.
8 - A tentativa é punível com a coima aplicável à contraordenação consumada
especialmente atenuada.
9 – À entidade competente para a aplicação das coimas e das sanções acessórias
incumbe, igualmente, ordenar a apreensão provisória de objetos, bem como determinar
o destino a dar aos objetos declarados perdidos, a título de sanção acessória.
10 - O pagamento das coimas previstas no presente Regulamento não dispensa os
infratores do dever de reposição da legalidade.

11 - Ao processo de contraordenação aplica-se, subsidiariamente, o regime geral das
contraordenações.
Artigo 35.º
Sanções acessórias
1 - No caso de contraordenação grave, em função da gravidade das infrações e da culpa
do agente, podem ser aplicadas, simultaneamente, com as coimas, as seguintes sanções
acessórias:
a) Perda a favor do Município da Lourinhã de mercadorias e equipamentos utilizados na
prática da infração;
b) Privação dos direitos a subsídios ou benefícios outorgados pelo Município da
Lourinhã;
c) Interdição do exercício da atividade, por um período até dois anos.
2 - As sanções acessórias previstas na alínea c) do número anterior são publicitadas pela
autoridade que aplicou a coima, a expensas do infrator.
Artigo 36.º
Regime da apreensão
1 - A apreensão de bens deverá ser acompanhada do correspondente auto de apreensão
previsto no Anexo C ao presente Regulamento, que é apenso ao respetivo auto de
notícia ou participação da infração, a fim de ser determinada a instrução do competente
processo de contraordenação, entregando-se cópia ao infrator.
2 - As apreensões são decididas por despacho do Presidente da Câmara Municipal ou do
Vereador com competências delegadas na matéria.
3 - Quando o infrator proceda ao pagamento voluntário das quantias da sua
responsabilidade, até à fase da decisão do processo de contraordenação, poderá,
querendo, no prazo de 10 dias úteis, levantar os bens apreendidos.
4 - No decurso do processo de contraordenação, ou após a sua decisão, na qual se tenha
decidido proceder à devolução dos bens ao arguido ou ao seu proprietário, este dispõe
de 30 dias úteis, após notificação para o efeito, para proceder ao respetivo levantamento.

5 - Decorrido o prazo referido no número anterior, sem que os bens apreendidos tenham
sido levantados, a Câmara Municipal dar-lhes-á o destino julgado mais conveniente,
devendo, preferencialmente, ser doados a instituições particulares de solidariedade
social.
6 - Quando os bens apreendidos sejam perecíveis e do género alimentar, os mesmos são,
de imediato, declarados perdidos, e observar-se-á o seguinte:
a) Se se encontrarem em boas condições higiossanitárias, ser-lhes-á dado, de imediato, o
destino mais conveniente, nomeadamente, e de preferência, deverão ser doados a
instituições de solidariedade social ou cantinas;
b) Encontrando-se os bens em estado de deterioração, serão destruídos.
7 - A verificação das alíneas do número anterior compete à autoridade médicoveterinária.
CAPÍTULO VII
Disposições finais
Artigo 37.º
Delegação e subdelegação de competências
1 - As competências que no presente Regulamento se encontrem conferidas à Câmara
Municipal podem ser delegadas no Presidente da Câmara, com faculdade de
subdelegação nos Vereadores e nos dirigentes das unidades orgânicas, com exceção dos
horários de funcionamento dos mercados municipais.
2 - As competências que no presente Regulamento se encontrem conferidas ao
Presidente da Câmara Municipal podem ser delegadas nos Vereadores e nos dirigentes
das unidades orgânicas.
Artigo 38.º
Exercício de Competências pelas Freguesias

O disposto no presente regulamento não prejudica o exercício de competências por parte
das Freguesias do concelho da Lourinhã, no âmbito dos processos de descentralização
de competências para as mesmas.
Artigo 39.º
Normas supletivas
1 - Em tudo o que não estiver disposto no presente Regulamento, aplicar-se-á o
preceituado nas disposições do Anexo ao Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, e
demais legislação aplicável.
2 - As dúvidas suscitadas na aplicação das disposições deste Regulamento serão
resolvidas pela Câmara Municipal.
Artigo 40.º
Norma revogatória
Com a entrada em vigor do presente Regulamento, é revogado o Regulamento dos
Mercados Municipais do Concelho da Lourinhã, aprovado pela Assembleia Municipal
da Lourinhã, na sua sessão ordinária, realizada no dia 3 de maio de 2000, por proposta
da Câmara Municipal, na sua reunião ordinária, de 22 de fevereiro de 2000, bem como
todas as disposições regulamentares anteriores referentes a mercados na área do
Município da Lourinhã.
Artigo 41.º
Norma Transitória
Os prazos de duração das licenças concedidas ao abrigo do anterior regulamento são
substituídos pelos prazos previstos no presente regulamento, iniciando-se um novo
prazo de duração das licenças com a entrada em vigor do presente regulamento.
Artigo 42.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação no Diário da
República.

ANEXO A
Elementos do título para ocupação permanente ou temporária de espaço de venda em
mercado municipal
O "Título de Ocupação de Espaço de Venda" em regime de ocupação permanente ou
temporária deverá conter os seguintes elementos, entre outros que possam ser
considerados relevantes pela entidade gestora do mercado:
a) Identificação do mercado;
b) Número sequencial do documento;
c) Indicação dos artigos do presente Regulamento, ao abrigo dos quais é emitido o
documento;
d) Identificação do regime de ocupação (permanente ou temporária);
e) Indicação expressa do período de ocupação;
f) Identificação do explorador (nomeadamente, nome, estado civil, profissão, data de
nascimento, número e data de validade do B.I./C.C., NIF/NIPC, CAE (Classificação da
Atividade Económica), residência/sede, concelho, contato telefónico, domicílio
profissional e endereço de correio eletrónico);
g) Tipologia de lugar de venda atribuído, sua identificação, respetiva área total, área da
frente de venda e identificação do grupo de produtos comercializáveis;
h) Indicação da(s) taxa(s) a pagar e do(s) artigo(s) respetivo(s) do regulamento
municipal aplicável nessa matéria.
ANEXO B
Elementos do título para ocupação diária de espaço de venda em mercado municipal
O "Título de Ocupação de Espaço de Venda" em regime de ocupação diária deverá
conter os seguintes elementos, entre outros que possam ser considerados relevantes pela
entidade gestora do mercado:
a) Identificação do mercado;
b) Número sequencial do documento;

c) Indicação dos artigos do presente Regulamento, ao abrigo dos quais é emitido o
documento;
d) Identificação do regime de ocupação diária (com marcação prévia e indicação da data
do pedido, ou marcação no próprio dia);
e) Indicação expressa do período de ocupação, com data;
f) Tipologia de lugar de venda atribuído, sua identificação, respetiva área total, área da
frente de venda e identificação do grupo de produtos comercializáveis;
g) Indicação da taxa a pagar e do artigo respetivo do regulamento municipal aplicável
nessa matéria.
ANEXO C

Auto de apreensão

Regulamento do Licenciamento Municipal de Atividades Diversas

Preâmbulo
O Regulamento do Licenciamento Municipal de Atividades Diversas do
Município de Lourinhã regula o regime jurídico, previsto no Decreto-Lei n.º
310/2002, de 18 de dezembro, de acesso, exercício e fiscalização, pelas
câmaras municipais, de atividades anteriormente cometidas aos governos civis,
nomeadamente, de guarda-noturno, venda ambulante de lotarias, arrumador
de automóveis, acampamentos ocasionais, exploração de máquinas de
diversão e realização de espetáculos desportivos e de divertimentos em
lugares públicos ao ar livre, entre outras.
Este Regulamento revela-se atualmente desajustado em face das importantes
alterações legislativas operadas posteriormente, naquele normativo, pela Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 51/2015, de 13 de abril, e
pela Lei n.º 105/2015, de 25 de agosto.
Assim, o licenciamento das atividades de venda ambulante de lotarias, de
arrumador de automóveis e de atividades ruidosas de caráter temporário que
respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes é hoje matéria
da competência das juntas de freguesia, nos termos do n.º 3 do artigo 16.º do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, cabendo, pois, às freguesias a respetiva regulamentação.
Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 51/2015, de 13 de abril, alterou o Decreto-Lei n.º
310/2002, de 18 de dezembro, no que se refere ao regime jurídico da
realização de acampamentos ocasionais e a Lei n.º 105/2015, de 25 de agosto,
aprovou um regime jurídico autónomo da atividade de guarda-noturno
estabelecendo no seu artigo 44.º que os regulamentos municipais que regulam
a atividade de guarda-noturno deveriam ser adequados à presente lei, no prazo
de 180 dias após a sua entrada em vigor, ocorrendo porém que em face da
inexistência de guarda noturno no Município da Lourinhã e da exaustiva
regulamentação legal atualmente existente, optou-se por revogar o regime
anterior, deixando a matéria de ser tratada no âmbito do presente regulamento.

A presente revisão visa pois adequar o Regulamento do Licenciamento
Municipal de Atividades Diversas à redação atual do Decreto-Lei n.º 310/2002,
de 18 de dezembro, em conformidade com os novos diplomas visando cumprir
o disposto no n.º 1 do seu artigo 53.º, segundo o qual «O regime do exercício
das atividades previstas no presente diploma será objeto de regulamentação
municipal, nos termos da lei.». Por seu turno, à semelhança do método
adotado pelo legislador, a regulamentação da atividade de guarda-noturno
passa a ser objeto de regulamento municipal específico.
De acordo com o preceituado na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime
Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação da
Assembleia Municipal os projetos de regulamentos externos do município.

CAPÍTULO I
Âmbito
Artigo 1.º
Lei habilitante e âmbito de aplicação
1 - O presente regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos do artigo 241.º
da Constituição da República Portuguesa, dos artigos 25.º, n.º 1, alínea g), e
33.º, n.º 1, alínea k), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do artigo 53.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º
310/2002, de 18 de dezembro.
2 - O exercício das atividades discriminadas no número seguinte rege-se, na
área do Município de Lourinhã, pelas disposições do presente Regulamento de
acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, na
redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto, e pelo
Decreto-Lei n.º 51/2015, de 13 de abril.
3 - O presente regulamento regula o regime jurídico de acesso, exercício e
fiscalização das seguintes atividades:
a) Realização de acampamentos ocasionais;

b) Exploração de máquinas automáticas, mecânicas, elétricas e eletrónicas de
diversão;
c) Realização de espetáculos desportivos e de divertimentos públicos nas vias,
jardins e demais lugares públicos ao ar livre;
d) Venda de bilhetes para espetáculos ou divertimentos públicos em agências
ou postos de venda;
e) Realização de fogueiras e queimadas.

Artigo 2.º
Licenciamento
1 - O acesso às atividades referidas nas alíneas a), c) e e) do n.º 3 do artigo
anterior carece de licenciamento municipal nos termos do presente
Regulamento.
2 - As atividades referidas nas alíneas b) e d) do n.º 3 do artigo anterior são de
livre acesso.
Artigo 3.º
Competências
1 - As competências conferidas neste diploma à Câmara Municipal podem ser
delegadas no seu Presidente, com a faculdade de subdelegação, nos
Vereadores e nos dirigentes dos serviços municipais.
2 - As competências cometidas ao Presidente da Câmara podem ser
delegadas nos vereadores, com a faculdade de subdelegação nos dirigentes
dos serviços municipais.
CAPÍTULO II
Exercício da atividade de acampamentos ocasionais
Artigo 4.º

Licenciamento
1 - A realização de acampamentos ocasionais fora dos locais adequados à
prática do campismo e caravanismo fica sujeita à obtenção de licença da
câmara municipal, devendo ser requerida pelo responsável do acampamento e
dependendo a sua concessão da autorização expressa do proprietário do
prédio.
2 - 2. O processo administrativo de licenciamento decorre na Divisão
Sociocultural da Câmara Municipal.
Artigo 5.º
Requerimento
1 - O pedido de licenciamento é dirigido por escrito, sob a forma de
requerimento ao Presidente da Câmara com a antecedência mínima de 30 dias
e deverá conter:
a) A identificação do requerente, pela indicação do nome, domicílio, bem como,
se possível, dos números de identificação civil e identificação fiscal;
b) Indicação da data, local e demais circunstâncias do acampamento.
2 - O requerimento é acompanhado dos seguintes documentos:
a) Cópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte, ou cartão de
cidadão;
b) Certificado de registo criminal;
c) Declaração de autorização do proprietário do prédio, com indicação do
período concedido.
Artigo 6.º
Parecer
1 - A realização de qualquer acampamento ocasional está sujeita à emissão de
parecer favorável das seguintes entidades:

a) Junta de freguesia da respetiva área;
b) Delegado de saúde;
c) Comandante da PSP ou da GNR, consoante os casos.
2 - O parecer a que se refere o número anterior será solicitado pelos serviços
no prazo de três dias.
3 - As entidades consultadas devem pronunciar-se no prazo de cinco dias após
a receção do pedido.
Artigo 7.º
Deferimento
1 - O pedido de licenciamento será liminarmente indeferido quando não forem
indicados ou juntos com o requerimento os elementos ou documentos a que se
refere o artigo 5.º do presente Regulamento.
2 - Obtido o parecer favorável das entidades referidas no n.º 1 do artigo
anterior, é emitida a licença para a realização do acampamento, da qual
constam as condições em que o mesmo se deve realizar.
3 - A decisão sobre o pedido de licenciamento deve incluir a indicação do prazo
para levantamento da licença e pagamento da taxa respetiva.
4 - A autorização concedida será cancelada se não for levantada a licença e
paga a taxa dentro do prazo referido no aviso de pagamento.
Artigo 8.º
Validade das licenças
A licença é concedida por um período de tempo determinado, nunca superior
ao período de tempo autorizado expressamente pelo proprietário do prédio.
Artigo 9.º
Regras de conduta

1 - Os titulares de licença para o exercício da atividade de acampamentos
ocasionais são obrigados a zelar pela higiene e segurança do prédio ocupado.
2 - A não observação das condições impostas na licença determina a sua
cassação e o levantamento imediato do acampamento.
Artigo 10.º
Revogação da licença
Em casos de manifesto interesse público designadamente para proteção da
saúde ou bens dos campistas ou caravanistas, ou em situações em que
estejam em causa a ordem e tranquilidade públicas, a Câmara Municipal
poderá a qualquer momento, revogar a licença concedida.
CAPÍTULO III
Regime do exercício da atividade de exploração de máquinas de diversão
Artigo 11.º
Objeto
A exploração de máquinas automáticas, mecânicas e eletrónicas de diversão
obedece ao regime definido no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro,
na redação em vigor, com as especificidades constantes do presente
Regulamento.
Artigo 12.º
Âmbito
1 - Para efeitos do presente Regulamento, consideram-se máquinas de
diversão:
a) Aquelas que, não pagando prémios em dinheiro, fichas ou coisas com valor
económico, desenvolvem jogos cujos resultados dependem, exclusiva ou
fundamentalmente, da perícia do utilizador sendo permitido que ao utilizador
seja concedido o prolongamento da utilização gratuita da máquina face à
pontuação obtida;

b) Aquelas que, tendo as características definidas na alínea anterior, permitem
apreensão de objetos cujo valor económico não exceda três vezes a
importância despendida pelo utilizador.
2 - Excluem-se do âmbito do presente diploma as máquinas que, não pagando
diretamente prémios em fichas ou moedas, desenvolvam temas próprios dos
jogos de fortuna e azar ou apresentem como resultado pontuações
dependentes exclusiva ou fundamentalmente da sorte, que são reguladas pelo
Decreto-Lei n.º 422/89, de 2 de dezembro, e diplomas regulamentares.
Artigo 13.º
Registo
1 - Nenhuma máquina submetida ao regime do presente capítulo pode ser
posta em exploração sem que se encontre registada e os respetivos temas de
jogo classificados.
2 - O registo é promovido pelo proprietário da máquina junto do Presidente da
Câmara, através do balcão único eletrónico dos serviços.
3 - O registo é titulado pelo comprovativo eletrónico de entrega no balcão único
eletrónico dos serviços, bem como do comprovativo do pagamento das
quantias eventualmente devidas, devendo ambos os documentos acompanhar
a máquina a que respeitam.
Artigo 14.º
Averbamento
As alterações de propriedade da máquina obrigam o adquirente a efetuar o
averbamento respetivo, por comunicação no balcão único eletrónico dos
serviços, que identifique o adquirente e o anterior proprietário, devendo o
comprovativo da comunicação acompanhar a máquina a que respeita.
Artigo 15.º
Instrução do pedido de registo

A comunicação de promoção do registo referido no artigo 13.º, n.º 2, de
máquina que se presume seja colocada em exploração em local do concelho
de Lourinhã, é feito através do balcão único eletrónico dos serviços e deve ser
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal da Lourinhã identificando o seu
proprietário, o local de exploração pretendido e a classificação do tema de jogo
respetivo pelo Serviço de Inspeção de Jogos do Instituto do Turismo de
Portugal, I. P.
Artigo 16.º
Temas dos jogos
1 - A importação, fabrico, montagem e venda de máquinas de diversão obrigam
à classificação dos respetivos temas de jogo.
2 - A classificação dos temas de jogo é requerida pelo interessado ao Serviço
de Inspeção de Jogos do Instituto do Turismo de Portugal, I. P., devendo o
requerimento ser instruído com informação do respetivo jogo.
3 - A cópia da decisão de classificação do respetivo tema de jogo deve
acompanhar a máquina.
4 - O proprietário de qualquer máquina pode substituir o tema ou temas de jogo
autorizados por qualquer outro, desde que o mesmo seja previamente
classificado pelo Serviço de Inspeção de Jogos do Instituto do Turismo de
Portugal, I. P.
5 - A substituição referida no número anterior deve ser precedida de
comunicação ao Presidente da Câmara no balcão único eletrónico dos
serviços.
6 - A cópia do documento que classifica o novo tema de jogo autorizado deve
acompanhar a máquina de diversão.
Artigo 17.º
Elementos do processo
A Câmara Municipal organiza um processo individual por cada máquina
registada do qual devem constar os seguintes elementos:

a) Número do registo, que é sequencialmente atribuído;
b) Tipo de máquina, fabricante, marca, número e ano de fabrico e modelo;
c) Classificação do tema ou temas de jogo de diversão;
d) Proprietário e respetiva residência.
Artigo 18.º
Condições de exploração
1 - As máquinas só podem ser exploradas no interior de recinto ou
estabelecimento que não se situe a menos de 300 metros de estabelecimentos
preexistentes de educação pré-escolar ou de ensino básico ou secundário,
públicos ou privados.
2 - A distância prevista no número anterior é aferida por referência à distância
percorrida pelo caminho pedonal mais curto, obedecendo às regras de
circulação pedonal constantes do Código da Estrada.
3 - Não obstante o disposto no n.º 1 do presente artigo a Câmara Municipal
pode sempre recusar a instalação de máquinas quando entenda que estão em
causa:
a) direitos de menores cujos estabelecimentos de ensino se situem nas
proximidades e que atento as suas características, nomeadamente
densidade populacional, importe acautelar.
b) Prevenção da criminalidade.
c) Manutenção prevenção ou reposição da segurança, tranquilidade, ou
ordem pública.
Artigo 19.º
Restrições de utilização
A prática de jogos em máquinas reguladas pelo presente capítulo é interdita a
menores de 16 anos, salvo quando, tendo mais de 12 anos, sejam
acompanhados por quem exerce o poder paternal.

Artigo 20.º
Elementos identificativos da máquina em exploração
É obrigatória a afixação na própria máquina, em lugar bem visível, de inscrição
ou dístico contendo os seguintes elementos:
a) Número de registo;
b) Nome do proprietário;
c) Idade exigida para a sua utilização;
d) Nome do fabricante;
e) Tema de jogo;
f) Tipo de máquina;
g) Número de fábrica.
Artigo 21.º
Responsabilidade contraordenacional
1 - Para efeitos do presente capítulo, consideram-se responsáveis,
relativamente às contraordenações verificadas:
a) O proprietário da máquina, nos casos de exploração de máquinas sem
registo ou quando em desconformidade com os elementos constantes do título
de registo por falta de averbamento de novo proprietário;
b) O proprietário ou explorador do estabelecimento, nas demais situações.
2 - Quando, por qualquer circunstância, se mostre impossível a identificação do
proprietário de máquinas em exploração, considera-se responsável pelas
contraordenações o proprietário ou explorador do estabelecimento onde as
mesmas se encontrem.
CAPÍTULO IV
Exercício da atividade de realização de espetáculos de natureza desportiva e
de divertimentos públicos

Artigo 22.º
Licenciamento
1 - As provas desportivas e outros eventos públicos organizados nas vias,
jardins e demais lugares públicos ao ar livre dependem de licenciamento da
câmara municipal.
2 - O licenciamento das atividades ruidosas de caráter temporário que
respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes competem à
junta de freguesia com jurisdição no respetivo território, sem prejuízo das
competências, da Câmara Municipal, para autorizar as atividades suscetíveis
de afetar o trânsito normal e do Presidente da Câmara, para emissão de
licença especial de ruído, sendo caso disso.
3 - Estão dispensadas de licenciamento as atividades que decorram em
recintos já licenciados pela Direção-Geral dos Espetáculos.
4 - Às atividades suscetíveis de afetar o trânsito normal, aplicar-se-á, quanto à
sua tramitação, o regime jurídico previsto no Decreto Regulamentar n.º 2A/2005, de 24 de março.
Artigo 23.º
Comunicação prévia
As festas promovidas por entidades oficiais civis ou militares não carecem de
licença municipal, mas das mesmas deve ser feita uma participação prévia ao
Presidente da Câmara.
Artigo 24.º
Espetáculos e atividades ruidosas
1 - As bandas de música, grupos filarmónicos, tunas e outros agrupamentos
musicais não podem atuar nas vias e demais lugares públicos dos
aglomerados urbanos desde as 0 até às 9 horas.
2 - O funcionamento de emissores, amplificadores e outros aparelhos sonoros
que projetem som para as vias e demais lugares públicos, incluindo sinais

horários, só poderá ocorrer entre as 9 e as 22 horas e mediante a prévia
emissão de uma licença especial de ruído.
3 - O funcionamento a que se refere o número anterior fica sujeito às seguintes
restrições:
a) Só pode ser consentido por ocasião de festas tradicionais, espetáculos ao ar
livre ou em outros casos análogos devidamente justificados;
b) Cumprimento dos limites estabelecidos no n.º 5 do artigo 15.º do
Regulamento Geral do Ruído, quando a licença é concedida por período
superior a um mês.
Artigo 25.º
Licença especial de ruído
1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a realização de festividades,
de divertimentos públicos e de espetáculos ruidosos nas vias públicas e
demais lugares públicos nas proximidades de edifícios de habitação, escolares
durante o horário de funcionamento, hospitalares ou similares, bem como
estabelecimentos hoteleiros e meios complementares de alojamento só é
permitida quando, cumulativamente:
a) Circunstâncias excecionais o justifiquem;
b) Seja emitida, pelo Presidente da Câmara Municipal, licença especial de
ruído;
c) Respeite o disposto no n.º 5 do artigo 15.º do Regulamento Geral do Ruído,
quando a licença é concedida por período superior a um mês.
2 - Não é permitido o funcionamento ou o exercício contínuo dos espetáculos
ou atividades ruidosas nas vias públicas e demais lugares públicos na
proximidade de edifícios hospitalares ou similares ou na de edifícios escolares
durante o respetivo horário de funcionamento.
Artigo 26.º
Festas tradicionais

1 - Por ocasião dos festejos tradicionais das localidades, ou quando
circunstâncias excecionais o justifiquem, pode o Presidente da Câmara permitir
o funcionamento ou o exercício contínuo dos espetáculos ou atividades
ruidosas proibidas no presente capítulo, salvo nas proximidades de edifícios
hospitalares ou similares.
2 - Os espetáculos ou atividades que não estejam licenciados ou se não
contenham nos limites da respetiva licença podem ser imediatamente
suspensos, oficiosamente ou a pedido de qualquer interessado.
Artigo 27.º
Requerimento
1 - O pedido de licenciamento é dirigido por escrito, sob a forma de
requerimento, ao Presidente da Câmara, com a antecedência mínima de 15
dias úteis, e deverá conter:
a) Nome ou firma do requerente;
b) Domicílio ou sede do requerente;
c) Números de identificação civil e fiscal;
d) Indicação do local, hora e duração do evento.
2 - O requerimento é acompanhado dos seguintes documentos:
a) Cópia do bilhete de identidade ou cartão do cidadão do requerente ou do
representante legal;
b) Cópia do cartão de identificação fiscal, sendo caso disso;
c) Termo de responsabilidade assinado por um técnico habilitado para o efeito
tendo em vista garantir que a emissão ruidosa respeita os limites estabelecidos
no Regulamento Geral do Ruído;
d) Apólice de seguro contra terceiros.
3 - Os requisitos exigidos nas alíneas c) e d) do número anterior poderão ser
dispensados quando a natureza do espetáculo o justifique.

4 - A autorização para a realização de provas desportivas na via pública deve
ser requerida com antecedência nunca inferior a 30 ou 60 dias, conforme se
desenrole num ou em mais municípios, e está sujeita ao parecer favorável das
entidades legalmente competentes.
Artigo 28.º
Deferimento
1 - O pedido de licenciamento será liminarmente indeferido caso o
requerimento não seja apresentado com a antecedência regulamentarmente
exigida ou caso não sejam indicados ou juntos, ao mesmo, os elementos ou
documentos referidos no artigo anterior.
2 - Em caso de deferimento, a decisão sobre o pedido de licenciamento deve
incluir a indicação do prazo para levantamento da licença e pagamento da taxa
respetiva.
3 - A autorização concedida será cancelada se não for levantada a licença e
paga a taxa dentro do prazo referido no aviso de pagamento.
Artigo 29.º
Licença
A licença é concedida por um período de tempo determinado e deverá conter a
referência ao seu objeto, local de realização, tipo de evento, fixação dos
respetivos limites horários, bem como quaisquer condições que tenham sido
definidas ou impostas no licenciamento.
Artigo 30.º
Recintos itinerantes e improvisados
Quando a realização de arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos
públicos envolver a instalação e funcionamento de recintos itinerantes ou
improvisados, aplicam-se também as regras estabelecidas no Decreto-Lei n.º
268/2009, de 29 de setembro.
Artigo 31.º

Medidas cautelares
Os espetáculos ou atividades que não estejam licenciados, ou se não
contenham nos limites da respetiva licença, podem ser imediatamente
suspensos, oficiosamente, ou a pedido de qualquer interessado.
Artigo 32.º
Diversões carnavalescas proibidas
1 - Nas diversões carnavalescas é proibido:
a) O uso de quaisquer objetos de arremesso suscetíveis de pôr em perigo a
integridade física de terceiros;
b) A apresentação da bandeira nacional ou imitação;
c) A utilização de gases, líquidos ou de outros produtos inebriantes,
anestesiantes, esternutatórios ou que possam inflamar-se, seja qual for o seu
acondicionamento.
2 - A venda ou a exposição para venda de produtos de uso proibido pelo
número anterior é punida como tentativa de comparticipação na infração.
CAPÍTULO V
Exercício da atividade de agências de venda de bilhetes para espetáculos
públicos
Artigo 33.º
Princípio geral
A venda de bilhetes para espetáculos ou divertimentos públicos em agências
ou postos de venda não está sujeita a licenciamento, a autorização, a
autenticação, a validação, a certificação, a atos emitidos na sequência de
comunicações prévias com prazo, a registo ou a qualquer outro ato permissivo,
nem a mera comunicação prévia.
Artigo 34.º
Requisitos

1 - A venda de bilhetes para espetáculos ou divertimentos públicos em
agências ou postos de venda deve ser efetuada em estabelecimento privativo,
com boas condições de apresentação e de higiene e ao qual o público tenha
acesso, ou em secções de estabelecimentos de qualquer ramo de comércio
que satisfaçam aqueles requisitos.
2 - É obrigatória a afixação nas agências ou postos de venda, em lugar bem
visível, das tabelas de preços de cada casa ou recinto cujos bilhetes
comercializem.
Artigo 35.º
Proibições
Nas agências e postos de venda é proibido:
a) Cobrar quantia superior em 10 % à do preço de venda ao público dos
bilhetes;
b) Cobrar importância superior em 20 % à do preço de venda ao público dos
bilhetes, no caso de entrega ao domicílio;
c) Fazer publicidade, por qualquer meio, dentro de um raio de 100 metros em
torno das bilheteiras sem fazer expressa referência à diferença de preço
praticada;
d) Recusar a venda de qualquer bilhete em seu poder.
CAPÍTULO VI
Exercício da atividade de fogueiras e queimadas
Artigo 36.º
Fogueiras
1 - É proibido acender fogueiras nas ruas, praças e mais lugares públicos das
povoações, bem como a menos de 30 m de quaisquer construções e a menos
de 300 m de bosques, matas, lenhas, searas, palhas, depósitos de substâncias
suscetíveis de arder e, independentemente da distância, sempre que deva
prever-se risco de incêndio.

2 - Pode a Câmara Municipal licenciar as tradicionais fogueiras de Natal e dos
santos populares, estabelecendo as condições para a sua efetivação e tendo
em conta as precauções necessárias à segurança das pessoas e bens.

Artigo 37.º
Licenciamento de queimadas
1 - A realização de queimadas, isto é, o uso do fogo para renovação de
pastagens e eliminação de restolho e ainda, para eliminar sobrantes de
exploração cortados mas não amontoados, deve obedecer às orientações
emanadas das comissões distritais de defesa da floresta.
2 - A realização de queimadas só é permitida após licenciamento na câmara
municipal, ou pela junta de freguesia se a esta for concedida delegação de
competências, na presença de técnico credenciado em fogo controlado ou, na
sua ausência, de equipa de bombeiros ou de equipa de sapadores florestais.
3 - Sem acompanhamento técnico adequado, a queima para realização de
queimadas deve ser considerada uso de fogo intencional.
4 - A realização de queimadas só é permitida fora do período crítico definido
em portaria governamental e desde que o índice de risco temporal de incêndio
seja inferior ao nível elevado.
Artigo 38.º
Requerimento de licenciamento
1 - O pedido de licenciamento é dirigido por escrito ao Presidente da Câmara,
com a antecedência mínima de 15 dias úteis e deverá conter:
a) Nome, idade e domicílio do requerente;
b) Identificação fiscal do requerente;
c) Local e data proposta para a realização da fogueira ou queimada;

d) Medidas e precauções tomadas para salvaguarda da segurança de pessoas
e bens.
2 - O requerimento é acompanhado dos seguintes documentos:
a) Cópia do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte ou cartão do
cidadão;
b) Documento comprovativo da autorização concedida pelo respetivo
proprietário, no caso de a fogueira ter lugar em prédio privado e de
acompanhamento técnico adequado, nos termos da lei, sendo caso disso.
Artigo 39.º
Comunicações
A realização de fogueiras ou queimadas devidamente licenciadas deverá ser
comunicada às seguintes entidades:
a) Junta de Freguesia da área respetiva;
b) Comandante dos Bombeiros;
c) Comandante da PSP ou da GNR, com jurisdição na área.
Artigo 40.º
Deferimento
1 - O pedido de licenciamento será liminarmente indeferido quando não forem
indicados ou juntos com o requerimento os elementos ou documentos a que se
refere o artigo 38.º do presente Regulamento.
2 - Em caso de deferimento, a decisão sobre o pedido de licenciamento deve
incluir a indicação do prazo para levantamento da licença e pagamento da taxa
respetiva.
3 - A autorização concedida será cancelada se não for levantada a licença e
paga a taxa dentro do prazo referido no aviso de pagamento.
Artigo 41.º

Requisitos
1 - As licenças só podem ser concedidas quando se considerar estarem
reunidas as precauções necessárias à segurança das pessoas e bens.
2 - Após a realização da fogueira, deve o requerente garantir que o local
ocupado se apresenta limpo e sem quaisquer detritos, suscetíveis de constituir
um foco de insalubridade.
CAPÍTULO VII
Penalidades
Artigo 42.º
Contraordenações
1 - De acordo com o disposto no presente Regulamento, constituem
contraordenações:
a) A realização de acampamentos ocasionais sem licença, punida com coima a
graduar de (euro) 150 a (euro) 200;
b) A realização, sem licença, das atividades referidas no n.º 1 do artigo 22.º,
punida com coima a graduar de (euro) 25 a (euro) 200;
c) A realização das atividades referidas no artigo 24.º sem licença especial de
ruído, punida com coima a graduar de (euro) 150 a (euro) 220;
d) A violação de qualquer dos requisitos constantes do artigo 35.º, punida com
coima de (euro) 60 a (euro) 250;
e) A realização sem licença de fogueiras, punida com coima a graduar de
(euro) 30 a (euro) 270, sendo o limite máximo agravado para (euro) 1.000
euros se da infração resultar perigo de incêndio;
f) A realização sem licença de queimadas, punida nos termos do Decreto-Lei
n.º 124/2006, de 28 de junho.
2 - A falta de exibição das licenças às entidades fiscalizadoras constitui
contraordenação punida com coima a graduar de (euro) 70 a (euro) 200, salvo

se estiverem temporariamente indisponíveis por motivo atendível e vierem a
ser apresentadas ou for justificada a impossibilidade de apresentação no prazo
de quarenta e oito horas.
3 - A tentativa e a negligência são puníveis.
Artigo 43.º
Máquinas de diversão
1 - As infrações do capítulo III do presente regulamento constituem
contraordenação punida nos termos seguintes:
a) Exploração de máquinas sem registo, com coima de (euro) 1500 a (euro)
2500, por cada máquina;
b) Falsificação de título de registo punida, com coima a graduar de (euro) 1500
a (euro) 2500;
c) Exploração de máquinas sem que sejam acompanhadas dos documentos
previstos no n.º 3 do artigo 13.º, no artigo 14.º e nos nºs 3 e 6 do artigo 16.º,
com coima de (euro) 120 a (euro) 200, por cada máquina;
d) Desconformidade com os elementos constantes do título de registo por falta
de averbamento de novo proprietário, com coima de (euro) 120 a (euro) 500,
por cada máquina;
e) Exploração de máquinas sem que o respetivo tema ou circuito de jogo tenha
sido classificado pela Inspeção-Geral de Jogos, com coima de (euro) 500 a
(euro) 750, por cada máquina;
f) Utilização de máquinas de diversão por pessoas com idade inferior à
estabelecida, com coima de (euro) 500 a (euro) 2500;
g) Falta ou afixação indevida da inscrição ou dístico referido no artigo 20.º, bem
como a omissão de qualquer dos seus elementos, com coima de (euro) 270 a
(euro) 1100, por cada máquina.
2 - A tentativa e a negligência são puníveis.
Artigo 44.º

Casos omissos
A violação de qualquer disposição do presente Regulamento para a qual não
se preveja sanção especial é punível com coima graduada de 75 euros a 250
euros.
Artigo 45.º
Sanções acessórias
1 - Sem prejuízo do disposto no regime geral das contraordenações, podem
ainda ser aplicadas as seguintes sanções acessórias:
a) Perda de objetos pertencentes ao agente e utilizados na prática da infração;
b) Interdição temporária, até um máximo de dois anos, de exercer a atividade
em questão;
c) Privação do direito a subsídio ou benefício outorgado por entidades ou
serviços públicos;
d) Encerramento temporário das instalações ou estabelecimentos onde se
verifique o exercício da atividade bem como o cancelamento de licenças ou
alvarás.
2 - As sanções acessórias previstas nas alíneas b), c) e d) do número anterior
só podem ser aplicadas em caso de dolo na prática das correspondentes
infrações.
Artigo 46.º
Competência para aplicação das coimas e sanções acessórias
1 - A instrução dos processos de contraordenação previstos no presente
diploma compete à Câmara Municipal.
2 - A decisão sobre a instauração dos processos de contraordenação, para
designar instrutor e para aplicar as coimas e sanções acessórias previstas
neste Regulamento pertence ao Presidente da Câmara ou ao Vereador com
competência delegada.

3 - O produto das coimas, mesmo quando estas são fixadas em juízo, constitui
receita do Município.
Artigo 47.º
Medidas de tutela da legalidade
As licenças concedidas nos termos do presente diploma podem ser revogadas
pela Câmara Municipal, a qualquer momento, sempre que se verifique:
a) Infração das regras estabelecidas para a respetiva atividade ou quaisquer
obrigações a que se tenha vinculado no licenciamento;
b) Inaptidão do seu titular para o respetivo exercício;
c) Situações excecionais, de imperioso interesse público, assim o exigirem.
CAPÍTULO VIII
Fiscalização
Artigo 48.º
Entidades com competência de fiscalização
1 - A fiscalização do disposto no presente diploma compete à Câmara
Municipal, bem como às autoridades administrativas e policiais.
2 - As autoridades administrativas e policiais que verifiquem as infrações ao
disposto no presente diploma devem elaborar os respetivos autos de notícia
que remetem à Câmara Municipal de Lourinhã no mais curto prazo.
3 - Todas as entidades fiscalizadoras devem prestar à Câmara Municipal a
colaboração que lhes seja solicitada.
CAPÍTULO IX
Disposições finais
Artigo 49.º
Desmaterialização de procedimentos e modelos de requerimentos

1 - Os procedimentos administrativos previstos no Decreto-Lei n.º 48/2011, de
1 de abril, são efetuados no balcão único eletrónico dos serviços, a que se
reporta os artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho.
2 - Quando, por motivos de indisponibilidade da plataforma eletrónica, não for
possível o cumprimento do disposto no número anterior, podem os
procedimentos ser realizados através do preenchimento do formulário próprio
disponível no sítio na internet do Município e entregue nos respetivos serviços,
presencialmente ou através de correio eletrónico ou convencional.
3 - A Câmara Municipal da Lourinhã pode estabelecer modelos e sistemas
normalizados

dos

requerimentos

previstos

neste

Regulamento,

disponibilizando aos interessados os respetivos formulários, nomeadamente,
no sítio institucional do Município na Internet.
Artigo 50.º
Taxas
1 - Pela prática dos atos referidos no presente Regulamento bem como pela
emissão das respetivas licenças, são devidas as taxas fixadas na tabela anexa
ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Lourinhã.
2 - As disposições respeitantes à liquidação, cobrança e pagamento das taxas,
bem como a fundamentação económico-financeira das mesmas, referentes às
atividades descritas no presente Regulamento, encontram-se previstas no
Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município de Lourinhã.
Artigo 51.º
Interpretação e integração de lacunas
Os casos não previstos neste Regulamento são resolvidos de harmonia com as
normas legais e regulamentares em vigor.
Artigo 52.º
Remissões

As remissões feitas para os preceitos que entretanto venham a ser revogados
ou alterados, consideram-se automaticamente transpostas para os novos
diplomas.
Artigo 53.º
Norma revogatória
Com a entrada em vigor do presente Regulamento, são revogadas todas as
disposições contrárias ao presente Regulamento, salvaguardado o disposto no
número seguinte.
Artigo 54.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação.

MUNICÍPIO DA LOURINHÃ
Código de Posturas do Município da Lourinhã

Nota justificativa
O Código de Posturas do Município da Lourinhã, em face da sua natureza e
alcance específicos, assume-se, desde a sua revisão geral no ano de 2000
como um instrumento de segurança jurídica dos cidadãos perante a
Administração Autárquica. Todavia, a evolução legislativa que se tem verificado
ao longo dos últimos anos, designadamente a Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro que estabelece o regime jurídico das Autarquias Locais, aprova o
estatuto das Entidades Intermunicipais, estabelece o Regime Jurídico da
Transferência de Competências do Estado para as Autarquias Locais e para as
Entidades Intermunicipais e aprova o Regime Jurídico do Associativismo
Autárquico, a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o Regime
Financeiro das Autarquias Locais e Entidade Intermunicipais, o Decreto-Lei n.º
10/2015, de 16 de janeiro, a última alteração ao Regime Jurídico da
Urbanização e da Edificação aprovado pelo Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de
dezembro, que foi alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 136/2014, de 9
de setembro, acabou por desprover o regime estatuído no Código de Posturas
em vigor no Município da Lourinhã, de um correto enquadramento
relativamente à realidade atual, muito particularmente, à realidade concelhia.
Face a tal evolução legislativa, e volvidos 20 anos, após a entrada em vigor do
atual Código de Posturas Municipais, impõe -se a necessidade de redefinir o
alcance dos preceitos legais constantes do referido Código de Posturas, bem
como, importa ajustar o mesmo à realidade atual do Concelho optando-se
assim por um código de posturas mínimo atendendo a que a grande parte do
seu objeto encontra regulamentação noutros instrumentos legais. Do mesmo
modo verifica-se que o valor das coimas ali previstas se encontra
manifestamente desatualizado.
Por deliberação tomada pela Câmara Municipal da Lourinhã em sua reunião de
20 de abril de 2020, foi determinado dar início ao procedimento administrativo

para a revisão do Código de Posturas Municipais do Município da Lourinhã
tendo a sua publicitação observado os termos previstos no n.º 1 do artigo 98.º
do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
Assim, depois de decorrido o prazo para a constituição de interessados e a
apresentação de contributos por parte destes, a Câmara Municipal da Lourinhã,
ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, elaborou este projeto de regulamento, o qual irá ser objeto de
consulta pública, em cumprimento do disposto no artigo 101.º do CPA.

Projeto do Código de Posturas do Município da Lourinhã
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CAPÍTULO I
Disposições gerais
SECÇÃO I
Disposições Comuns
Artigo 1.º
Lei habilitante
O presente Código de Posturas é elaborado ao abrigo das disposições
previstas no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, na Lei n.º
73/2013, de 3 de setembro, na alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º e na alínea g),
do n.º 1, do art. 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Artigo 2.º
Objeto
O presente Código de Posturas estabelece regras de defesa de proteção de
bens do domínio municipal, ou que estejam sob a sua guarda e
responsabilidade ou que sendo de particulares, sejam passíveis de afetar o
mesmo.

Artigo 3.º
Âmbito de aplicação

O presente Código de Posturas aplica-se em todo o território do Concelho da
Lourinhã, sem prejuízo de leis ou regulamentos específicos que se lhe
sobreponham.
Artigo 4.º
Título executivo
As quantias relativas a despesas suportadas pela Câmara Municipal,
imputáveis a pessoas singulares ou coletivas nos termos previstos no presente
Código, quando não sejam liquidadas no prazo de 10 dias úteis a contar da
data da respetiva notificação para pagamento, podem ser cobradas
coercivamente, servindo de título executivo a certidão referente aos
comprovativos das despesas efetuadas, emitida pelos serviços competentes da
Câmara Municipal.
Artigo 5.º
Competência
As competências atribuídas ao Presidente da Câmara Municipal pelo presente
Código de Posturas podem ser delegadas nos vereadores ou nos dirigentes
dos serviços municipais, sem prejuízo do disposto na Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.
Artigo 6.º
Contraordenação
1 — A infração ao disposto nas normas constantes no presente Código de
Posturas constitui contraordenação punível com coima.
2 — O processo de contraordenações previsto no presente Código está
subordinado ao regime geral do ilícito de mera ordenação social.
3 — A negligência é punível.
4 — Considera-se reincidência a prática de contraordenação idêntica antes de
decorrido o prazo de um ano sobre a data do caráter definitivo da decisão
anterior.
Artigo 7.º

Sanções Acessórias
As contraordenações previstas neste Código podem ainda determinar, quando
a gravidade da infração e a culpa do agente o justifique, a aplicação da sanção
acessória consubstanciada na perda de objetos pertencentes ao agente, nos
termos da lei geral.
Artigo 8.º
Fiscalização e competência
Sem prejuízo da competência atribuída por lei a outras entidades, incumbe aos
serviços municipais a fiscalização do disposto no presente Código de Posturas.

SECÇÃO II
Das coimas
Artigo 9.º
Coimas
1 — As coimas a aplicar às contraordenações praticadas com negligência não
podem ultrapassar metade do respetivo montante máximo.
2 — Os limites máximos e mínimos das coimas a aplicar às contraordenações,
em caso de reincidência, ou no caso da violação de uma norma ser
considerada grave, são aumentados em 50 %, não podendo exceder o limite
máximo previsto no regime geral do ilícito de mera ordenação social.
3 — As coimas previstas não afastam o dever de indemnizar nos termos
gerais, quando das infrações resultem prejuízos para os particulares ou para o
próprio Município.
4 — Quem auxiliar ou proteger, por qualquer forma, as violações das normas
constantes do presente Código de Posturas, ou impedir e embaraçar a
aplicação das coimas que ao caso em concreto couber, será punido com a
mesma pena em que tiver incorrido o infrator.
Artigo 10.º

Destino das coimas
O produto das coimas previstas no presente Código de Posturas constitui
receita própria do Município da Lourinhã.
SECÇÃO III
Licenças
Artigo 11.º
Prazo de validade e renovação das licenças
1 — As licenças a emitir no âmbito da aplicação do presente Código, têm o
prazo de validade delas constante, não podendo, contudo, exceder o período
de um ano, a contar da data da sua emissão.
2 — O pedido de renovação das respetivas licenças, por igual período, deve
ser requerido ao Presidente da Câmara Municipal com, pelo menos, 30 dias de
antecedência em relação ao termo do respetivo prazo de validade, com
exceção do número seguinte.
3 — Quando se trate de licenças cuja validade seja inferior a 30 dias, o pedido
de renovação mencionado no número anterior poderá ser apresentado até ao
último dia da sua validade.
Artigo 12.º
Notificação
No caso de deferimento do pedido de licenciamento, a notificação deve conter
a indicação expressa do prazo para levantamento da licença e da taxa devida.
Artigo 13.º
Caducidade
As licenças previstas no presente Código de Posturas caducam nos seguintes
casos:
a) No termo do prazo de validade;

b) Por falta de pagamento da taxa respetiva, no prazo fixado na notificação
referida no artigo 12.º;
c) O não levantamento da licença, no prazo fixado na notificação referida no
artigo 12.º
Artigo 14.º
Registo
A Câmara Municipal mantém o registo atualizado das licenças emitidas, do
qual constarão, designadamente, a data de emissão da licença e, ou, da sua
renovação, o nome e residência do respetivo titular, bem como as
contraordenações e coimas aplicadas.
Artigo 15.º
Taxas
Os montantes das taxas devidas correlacionadas com a aplicação do presente
Código de Posturas são estabelecidos no Regulamento de Liquidação,
Pagamento e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais.
CAPÍTULO II
Do domínio público municipal
Artigo 16.º
Regra Geral
É proibido a adoção de qualquer comportamento que estrague, danifique ou
ocupe sem o devido licenciamento.
SECÇÃO I
Bens do Domínio Público ou Destinados ao Logradouro Comum
Artigo 17.º
Especificações
1 — Em terrenos do domínio público municipal ou destinados ao logradouro
comum não é permitido, sem prévia licença da Câmara:

a) Queimar cal, ou preparar outros materiais ou ingredientes;
b) Abrir covas ou fossas;
c) Extrair pedra, terra, cascalho, areia, barro, saibro ou quaisquer outros
materiais;
d) Fazer qualquer espécie de instalações, mesmo de caráter provisório;
e) Levantar o pavimento, fazer escavações, extrair materiais, cimentar, fazer
rampas, ou cravar
qualquer objeto;
f) Fazer atravessamento subterrâneo sem prévia autorização municipal;
g) Acender fogueiras ou queimar quaisquer tipos de resíduos, objetos ou
materiais, salvo nas datas festivas nos locais expressamente autorizados.
2 — Nos terrenos a que se refere o artigo anterior é proibido:
a) O depósito de resíduos de qualquer natureza, detritos alimentares ou
substâncias perigosas
ou tóxicas;
b) Colocar ou abandonar animais estropiados, doentes ou mortos, ou
cadáveres dos mesmos
c) Arrancar ou ceifar erva, roçar mato ou tojo, cortar quaisquer plantas ou
árvores ou desbasta-las;
d) Apascentar gado;
e) Deitar terras, estrumes ou entulhos, seja qual for a sua natureza ou
proveniência;
f) Depositar quaisquer objetos ou materiais por tempo superior ao mínimo
necessário para a carga e a descarga;
g) Sacudir carpetes ou tapetes às janelas que deitem diretamente para a via
pública;

h) Varrer para a rua, os lixos ou águas resultantes de lavagens de logradouros,
prédios ou estabelecimentos;
i) Urinar ou defecar;
j) Utilizar as águas das fontes, tanques, reservatórios e chafarizes públicos
para no local praticar ato de higiene pessoal ou lavar quaisquer objetos ou
animais;
k) Tirar para depósitos águas de tanques ou outras fontes públicas;
l) Conspurcar de qualquer forma as águas públicas.
3 — O incumprimento do disposto nos números anteriores obriga o
transgressor à remoção imediata dos objetos, entulhos ou materiais ou, quando
tal não for possível, à reposição da situação anterior, sob pena de a remoção
ou reposição ser feita pelos serviços municipais, correndo as despesas por
conta do transgressor, independentemente de outras imposições estabelecidas
por lei ou por regulamento municipal.
Artigo 18.º
Coimas
1 — A prática de qualquer das infrações referidas no artigo anterior é punível
com coima graduada de € 50,00 até ao máximo de € 250,00, no caso de
pessoa singular, ou € 100,00 até € 500,00, no caso de pessoa coletiva.
2 — A aplicação da coima que ao caso couber, não impede a participação por
eventual responsabilidade criminal.
3 — A todo aquele que impedir ou dificultar, por qualquer modo, o respetivo
aproveitamento pelos detentores das respetivas licenças para aproveitamento
dos terrenos referidos no artigo 13.º, é punível com uma coima graduada de €
25,00 até ao máximo de € 150,00.
SECÇÃO II
Instalações Sanitárias Públicas
Artigo 19.º

Especificações
1 — Nas instalações sanitárias públicas é proibido:
a) Utilizá-las para fins diferentes daqueles a que se destinam;
b) Danificar os materiais ou estruturas, bem como escrever, riscar ou desenhar;
c) Sujá-las e conspurcá-las.
2 — Pode a Câmara Municipal, no âmbito dos equipamentos integrados no
respetivo património, fixar uma tarifa de utilização dos sanitários públicos.
Artigo 20.º
Coimas
1 — A prática de qualquer das infrações referidas no artigo anterior é punível
com coima graduada de € 50,00 até ao máximo de € 250,00, no caso de
pessoa singular, ou € 100,00 até € 500,00, no caso de pessoa coletiva.
2 — A aplicação da coima que ao caso couber, não impede a participação por
eventual responsabilidade criminal.
SECÇÃO III
Abrigos das Paragens de Autocarros
Artigo 21.º
Especificações
Nos abrigos das paragens dos autocarros não é permitido:
a) Praticar qualquer ato que coloque em causa a comodidade ou a segurança
das pessoas;
b) Danificar de qualquer modo os materiais ou estruturas, bem como escrever,
riscar, desenhar ou colocar cartazes ou anúncios.
Artigo 22.º
Coimas

A prática de qualquer das infrações referidas no artigo anterior é punível com
coima graduada de € 50,00 até ao máximo de € 250,00.
SECÇÃO IV
Espaços Verdes
Artigo 23.º
Especificações
1 — Nos jardins e parques públicos, bem como noutros locais públicos
ajardinados é proibido:
a) Entrar e circular de qualquer forma que não seja a pé;
b) Fazer-se acompanhar de animais, com exceção de cães açaimados e
presos por corrente ou trela, e vacinados;
c) Pisar canteiros ou bordaduras;
d) Colher, cortar, arrancar ou danificar as plantas;
e) Tirar água e tomar banho nos lagos e fontes ou tentar apanhar os peixes ou
outras espécies que nestes se encontrem;
f) Utilizar os bebedouros para fins diferentes daqueles a que se destinam;
g) Prender às grades, vedações ou outros bens do domínio público, animais ou
quaisquer objetos;
h) Urinar e defecar fora dos locais a isso destinados;
i) Destruir, danificar ou fazer uso indevido dos sistemas de rega,
nomeadamente aspersores, pulverizadores e torneiras;
j) Destruir ou danificar qualquer estrutura, equipamento ou mobiliário,
nomeadamente bancos,
instalações, construções, vedações, grades e papeleiras;
k) Acampar, confecionar ou tomar refeições fora dos locais para o efeito
indicados, salvo refeições ligeiras quando tomadas sem qualquer aparato e
preparação de mesa;

l) Destruir, danificar ou retirar placas de sinalização, estátuas, fontes,
esculturas, escadarias ou pontes;
m) Depositar e, ou, abandonar papéis, lixo, ou qualquer outro objeto fora dos
locais destinados a esse fim;
n) Deixar deambular qualquer tipo de animal.
0) Permitir que aninais de companhia quando acompanhados com os
respetivos donos defequem sem que de imediato se proceda à retirada dos
dejetos.
2 — Excetuam -se do disposto na alínea a), do n.º 1 deste artigo:
a) As crianças até aos dez anos, bem como os portadores de deficiência;
b) Os velocípedes que circulem nos parques públicos com vias especialmente
destinadas ao seu trânsito;
c) As viaturas dos serviços da Câmara Municipal da Lourinhã e os veículos de
entidades públicas ou privadas devidamente autorizadas.
3 — No que respeita às árvores, arbustos e plantas que guarnecem os lugares
públicos, não é permitido:
a) Encostar ou apoiar veículos, designadamente carroças e outros carros de
tração animal, velocípedes, motociclos e ciclomotores;
b) Prender animais ou segurar quaisquer objetos;
c) Varejar ou puxar pelos ramos, sacudi-los, ou arrancar-lhes as folhas ou os
frutos;
d) Lançar-lhes pedras, paus ou outros objetos;
e) Subir pelo tronco ou pendurar-se nos ramos;
f) Partir ou danificar os espeques e grades de proteção de árvores e arbustos;
g) Cortar ramos ou arrancar a casca;
h) Afixar cartazes ou anúncios;
i) Causar-lhes quaisquer outros danos.

Artigo 24.º
Coimas
1 — A prática de qualquer das infrações referidas no artigo anterior é punível
com coima graduada de € 50,00 até ao máximo de € 250,00, no caso de
pessoa singular, ou € 100,00 até € 500,00, no caso de pessoa coletiva.
2 — A aplicação da coima que ao caso couber, não impede a participação por
eventual responsabilidade criminal.
SECÇÃO V
Iluminação Pública
Artigo 25.º
Especificações
1 — É proibido a todos aqueles que não sejam funcionários dos respetivos
serviços, deslocar do seu sítio, alterar, modificar ou mexer em qualquer
material de iluminação pública.
2 — Sempre que se torne necessário, deve o interessado requerer aos
serviços municipais a sua remoção temporária, sendo-lhe debitado os custos
da mesma.
Artigo 26.º
Coimas
1 — A prática de qualquer das infrações referidas no artigo anterior é punível
com coima graduada de € 50,00 até ao máximo de € 250,00, no caso de
pessoa singular, ou € 100,00 até € 500,00, no caso de pessoa coletiva.
2 — A aplicação da coima que ao caso couber, não impede a participação por
eventual responsabilidade criminal.
3 — Todo aquele que partir vidro ou lâmpada ou de algum modo danificar
qualquer material de iluminação pública é punido com coima graduada de €
75,00 até ao máximo de € 375,00, independentemente da obrigação do
pagamento dos prejuízos causados.

SECÇÃO VI
Arruamentos, Estradas Municipais, Caminhos, Parques de Estacionamento e
Sinalização
Artigo 27.º
Especificações
1 — Nas vias e lugares públicos é proibida a prática de qualquer ato ou
comportamento que, pela sua natureza ou pelos seus efeitos, ponha em causa
os direitos e interesses legalmente protegidos de terceiros ou a segurança de
pessoas e bens, designadamente:
a) Ocupar com madeiras, lenhas, matos, estrumes, palhas ou qualquer outro
objeto, salvo nos casos devidamente licenciados pela Câmara Municipal;
b) Manter depósitos de vasilhas com produtos inflamáveis, líquidos ou sólidos,
gases combustíveis ou corrosivos, nomeadamente gás doméstico ou industrial;
c) Abrir valas, poços, rasgos ou quaisquer trabalhos na via pública sem prévia
licença municipal;
d) Confecionar ou tomar refeições, salvo nos locais identificados para esse fim;
e) Manter quaisquer objetos na via pública, de forma a prejudicar o normal
trânsito de pessoas, animais e veículos ou o acesso a propriedades;
f) Colocar ou abandonar quaisquer objetos ou detritos fora dos locais a eles
destinados;
g) Ter vasos ou recipientes com plantas nas janelas e sacadas que deitem
diretamente para a via pública ou que não estejam convenientemente fixos e
resguardados, constituindo perigo para os transeuntes, bem como proceder à
sua rega de forma a que tombem sobre a via pública as águas sobrantes;
h) Estacionar ou manobrar máquinas pesadas de rastos;
i) Obstruir valetas, aquedutos, goteiras e sarjetas;
j) Fazer lavagens ou deitar águas sujas;
k) Fazer passar águas de rega;

l) Acender fogueiras ou queimar quaisquer tipos de resíduos, objetos ou
materiais, salvo nas datas festivas nos locais expressamente autorizados.
2 — Nos pavimentos de ruas, passeios ou nas suas bermas, é proibida a
prática de atos que provoquem a sua danificação ou perturbem a passagem
dos transeuntes, nomeadamente:
a) Pintar quaisquer dizeres ou figuras;
b) Fazer sulcos;
c) Arrancar ou danificar calçadas, asfalto ou outro tipo de pavimento, sem
prévia licença municipal;
d) Tapar ou desviar valetas, aquedutos, sarjetas e sumidouros, salvo, em caso
de obras, mediante autorização municipal;
e) Utilizar os passeios ou arruamentos como depósitos de frutas, grades,
plantas e outros objetos e utensílios;
f) Utilizar os pavimentos ou passeios como local de trabalho anexo;
g) Lavrar, plantar ou semear;
h) Preparar cimento ou betão diretamente no pavimento público;
i) Arrastar alfaias agrícolas ou quaisquer outros objetos que danifiquem a via
pública, ou
quaisquer bens nela existentes.
j) Deixar crescer matos, arbustos ou qualquer tipo de vegetação nos troços de
valeta das
testadas de cada proprietário.
3 — No respeitante à sinalização das vias e caminhos municipais é proibido:
a) Danificar, destruir, derrubar, roubar, queimar ou partir qualquer sinal de
trânsito convencional;
b) Alterar a colocação dos referidos sinais sem prévia autorização camarária;

c) Danificar, destruir, derrubar, partir, roubar e queimar qualquer placa
indicadora de localidades, monumentos, parques desportivos, campismo ou
qualquer outra de interesse público;
d) Danificar, destruir, derrubar, partir, roubar e queimar qualquer tipo de
sinalização de obras (cancelas, taipais, placas e lanternas);
e) Fazer qualquer ato que diminua ou anule a visibilidade de todos os sinais
descritos nas alíneas a), b), c) e d) do presente artigo, incluindo a permissão do
crescimento de matos, arbustos, árvores ou qualquer tipo de vegetação.
Artigo 28.º
Coimas
1 — A violação do disposto no artigo anterior é punível com coima graduada de
€ 50,00 até ao máximo de € 250,00.
2 — São consideradas graves as violações do disposto no n.º 1 do artigo
anterior quando praticadas na proximidade ou acessos a escolas, parques
infantis, jardins, parques desportivos ou qualquer outra área de lazer ou
recreio.
CAPÍTULO III
Dos animais
SECÇÃO I
Divagação dos animais
Artigo 29.º
Especificações
1 — É proibida a divagação na via pública e demais lugares públicos de
quaisquer animais que não sigam atrelados ou conduzidos por pessoas e
quando se trate de animais de raças potencialmente perigosas sem que
estejam a usar usar açaime e trela curta até um metro.
2 — As autoridades policiais ou os serviços municipais que encontrarem um
animal perdido, de dono desconhecido, deverão apreendê-lo e fazê-lo alojar

em espaço municipal adequado onde permanecerá no máximo oito dias por um
período de quinze dias.
3 — Os animais recolhidos ou capturados poderão ser reclamados pelos
proprietários, sendo entregues, depois de pagas as despesas feitas com a sua
guarda e manutenção e liquidada a importância da coima, se a ela houver lugar
e cumpridas as normas de profilaxia médica e sanitária.
4 — Os animais acolhidos pelos centros de recolha oficial de animais que não sejam
reclamados pelos seus detentores no prazo de 15 dias, a contar da data da sua recolha,
presumem-se abandonados e são obrigatoriamente esterilizados e encaminhados para
adoção, sem direito a indemnização dos detentores que venham a identificar-se como
tal após o prazo previsto, podendo ser alienados, sob parecer obrigatório do
médico veterinário municipal, por venda ou cedência gratuita quer a
particulares, quer a instituições zoófilas devidamente constituídas e que
provem possuir condições adequadas de alojamento e maneio de animais.
.5 — Não sendo possível a alienação referida no ponto anterior, poderá a
Câmara Municipal mandar proceder ao seu abate no caso de apresentarem
doença incurável que provoque sofrimento evidente ou alterações de
comportamento que façam perigar pessoas e bens.
6 — Sempre que estiverem em causa medidas urgentes de segurança de
pessoas e de outros animais, as entidades policiais podem proceder ao abate
imediato dos animais encontrados nos termos do n.º 1.
7 — A Câmara Municipal pode, ainda, proceder à captura de animais de
companhia, sempre que seja indispensável, muito em especial por razões de
saúde pública, de segurança de pessoas e de outros animais e, ainda, de
segurança de bens, sem prejuízo das competências e das determinações
emanadas da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária nessa matéria.
8 — Quem encontrar um animal perdido de dono conhecido deverá,
alternativamente:
a) Entregá-lo ao dono;

b) Entregá-lo aos serviços competentes da Câmara Municipal ou da Junta de
Freguesia ou ainda a qualquer agente policial, os quais deverão informar o
respetivo dono;
c) Informar o dono ou os serviços competentes da Câmara Municipal ou da
Junta de Freguesia ou qualquer agente policial.
9 — O animal encontrado, nos termos dos números anteriores será entregue
ao dono que o reclame, desde que cumpridas as normas de profilaxia médica e
sanitária em vigor e reembolsadas as pessoas e entidades de todas as
despesas efetuadas, com vista à sua manutenção e devolução.
10 — Se o animal for entregue às entidades mencionadas na alínea b), do
número anterior e o dono não o reclamar, no prazo de 15 dias, dever-se -á
aplicar o disposto nos n.º 4.º e 5.º do presente artigo.
11 — Quando algum animal que transite na via pública não possa prosseguir
caminho, é o seu dono obrigado a fazê-lo remover dentro de uma hora, sob
pena de se proceder, a expensas suas, à necessária remoção pelos serviços
municipais.
12 — É proibido lançar detritos para alimentação de animais nas vias publicas
ou demais espaços públicos.
Artigo 30.º
Coimas
1 — As coimas a aplicar pela infração ao disposto no n.º 1, do artigo 33.º, serão
as seguintes:
a) Aves de capoeira — € 10,00 por cada uma;
b) Cães e gatos, assim como animais das espécies lanígera, caprina ou suína
— € 50,00 por cada animal;
c) Gado bovino, cavalar, muar e asinino — € 100,00 por cada animal.
2 — A coima a aplicar pela infração ao disposto no n.º 12 do artigo anterior é
punida com a coima graduada de € 200,00 até ao máximo de € 1000,00.
SECÇÃO II

Gado
Artigo 31.º
Especificações
1 — Carece de licença da Câmara a apascentação de gados em terrenos do
domínio público municipal ou destinados ao logradouro comum.
2 — Não é permitido apascentar caprinos e bovinos nos terrenos municipais
arborizados e qualquer espécie de gados naqueles em que a Câmara tenha
feito plantações ou abacelamento.
3 — O pastor ou guarda de gado deverá fazer-se acompanhar sempre da
licença a que alude o artigo anterior, que exibirá aos agentes da fiscalização,
quando para isso solicitado.
4 — É proibido o trânsito de rebanhos, varas ou manadas dentro do perímetro
urbano da vila da Lourinhã.
5 — Não é permitido o trânsito de rebanhos, varas ou manadas pelo centro das
povoações do concelho, salvo para efeitos exclusivos de recolha e saída de
animais, devendo ser evitadas, sempre que possível, as vias interditas ou
condicionadas ao trânsito de veículos.
6 — É proibido a guarda de gado em edifícios junto a habitações, a igrejas,
escolas ou outras instituições, por forma à prevenção da saúde pública.
7 — O trânsito de gado pelos seus próprios meios, nas vias públicas
municipais, deverá efetuar -se sempre em condições de controlo pelos
respetivos condutores.
8 — Só é permitido o trânsito noturno de gado, desde que alguns dos animais
conduzidos

sejam

portadores

de

chocalhos

em

perfeito

estado

de

funcionamento e os respetivos condutores apresentem coletes de visibilidade.
Artigo 32.º
Coimas
1 — As coimas a aplicar por infração ao disposto nos artigos anterior, serão as
seguintes:

a) Gado lanígero — € 5,00 por cada animal;
b) Gado caprino — € 10,00 por cada animal;
c) Gado de outra espécie — € 15,00 euros por cada animal.
2 — A falta de apresentação da licença nos termos do n.º 1 do artigo anterior é
punível com coima graduada de € 25,00 até ao máximo de € 125,00.

CAPÍTULO IV
Do património municipal
Artigo 33.º
Especificações
1 — É proibido utilizar os bens pertencentes ao património municipal para fim
diferente daquele a que se destinam, bem como a prática de qualquer ato ou
comportamento que, pela sua natureza ou pelos seus efeitos, provoque a sua
danificação.
2 — É proibida ainda, a afixação de cartazes ou anúncios em edifícios
municipais, monumentos igrejas, sinais de trânsito, contentores de recolha de
resíduos indiferenciados ou de recolha seletiva, ou quaisquer outros locais sem
a autorização prévia da Câmara Municipal.
Artigo 34.º
Coimas
1 — A infração ao disposto no artigo anterior é punida com a coima graduada
de € 50,00 até ao máximo de € 250,00, no caso de pessoa singular, e de €
100,00 até € 500,00, no caso de pessoa coletiva.
2 — A aplicação de coima que ao caso couber, não impede a participação por
eventual responsabilidade criminal.
CAPÍTULO V
Das medidas de organização do território

Artigo 35.º
Especificações
1 — Os proprietários, ou possuidores a qualquer título, de quaisquer prédios
que confinem com vias ou espaços públicos estão obrigados a:
a) Cortar os ramos, pernadas e troncos de árvores ou arbustos que penderem
dos seus prédios sobre as vias ou espaços públicos, quando embaracem o
trânsito de viaturas ou peões, comprometam a limpeza urbana ou diminuam a
luz dos candeeiros de iluminação pública;
b) A roçar, todos os anos, as silvas sebes ou outra vegetação, que crescerem
junto dos muros ou linhas divisórias dos seus prédios, quando embaracem a
passagem em vias ou espaços públicos.
c) A cortar por cima os silvados, balsas, canas e outros arbustos existentes nos
valados, estremas ou vedações confinantes com as vias, de modo que a sua
altura após o corte, não exceda 1,50 m acima do leito destas, ou contados da
aresta do talude, quando o terreno seja sobranceiro à via pública;
d) Estabilizar os taludes, paredes, muros, vedações, portadas, vãos, beirados
ou quaisquer outros elementos das edificações que ameacem ruir, ou a
levantar os troços desses elementos que tiverem efetivamente ruído, bem
como a remover os materiais que tenham eventualmente tombado sobre vias
ou espaços públicos.
e) A orientar o escoamento de águas de rega, chuvas ou de qualquer utilização
própria e que das suas propriedades saiam de forma natural para as vias ou
espaços públicos, por forma a não prejudicar terceiros.
f) A fazer nas suas testadas as regueiras e valetas e a limpá-las para que as
águas das chuvas corram livremente e de forma que as mesmas não se
desviem para o leito das ditas estradas ou caminhos.
g) Em especial no que respeita ás testadas estas devem ser trabalhadas no
período de 1 de Julho a 30 de Setembro de cada ano, se outro período não for
determinado por deliberação da Assembleia Municipal.

2 - O disposto do número anterior não impede que em qualquer altura se deva
dar execução ao estabelecido nas alíneas referida, desde que o estado da
testada possa prejudicar a circulação de pessoas, veículos ou animais na via
confinante, bem como a conservação da própria via.
3 — Não é permitida a existência de árvores, arbustos, latadas ou parreiras,
que possam de algum modo obstruir as vias municipais, devendo o proprietário
retirar ou cortar aquelas, sob pena de a Câmara o fazer, debitando as
respetivas despesas.
4 - É igualmente proibido:
a) dirigir para as vias municipais canos, regos ou valas de desaguamento;
b) Ter nas paredes ou muros exteriores, sempre que possam causar estorvo
ao trânsito, quaisquer objectos que, em relação ao plano dessas paredes ou
muros, fiquem salientes sobre a via, bem como portas, portões cancelas ou
janelas a abrir para fora;
c) Ter, sem resguardo, sobre qualquer local sobranceiro à via pública vasos,
caixotes ou outros objetos que possam constituir perigo ou incomodo para
os transeuntes;
d) Empregar arame farpado em vedações a altura inferior a 2 m acima do nível
da berma e na parte exterior dos muros, bem como colocar fragmentos de
vidro nos coroamentos dos muros de vedação;
e) Ocupar, mesmo que temporariamente, qualquer parte das vias municipais
confinantes

ou

de

quaisquer

terrenos

às

mesmas

pertencentes,

nomeadamente com andaimes, depósitos de materiais, construções
provisorias, exposição de objetos ou qualquer outra utilização semelhante,
sem prévia autorização da Camara Municipal.
f) Fazer quaisquer queimas e queimadas em prédios rústicos e urbanos
situados dentro do perímetro urbano de cada uma das vilas do concelho.
g) Fazer quaisquer churrascos nas vias publicas com a exceção dos locais
previamente designados para o efeito.
h) Permitir que se mantenham obstruídos os álveos das linhas de água nas
frentes dos prédios de que sejam proprietários e se situem fora dos
aglomerados urbanos.

5 - O disposto da alínea b) do numero anterior não impede os proprietários
confinantes de dirigirem para as vias publicas as águas pluviais, quando a
configuração natural do terreno o imponha, devendo, porém, conduzi-las
através de canos, regos ou valas para os escoamentos mais próximos.
6 - A altura mínima fixada na alínea d) do n.º 4, relativamente à utilização de
arame farpado, pode ser reduzida mediante autorização da Câmara Municipal,
no caso de terrenos exclusivamente destinados à criação de gado.
7 — Nos terrenos confinantes com vias ou espaços públicos é proibida a
deposição de resíduos, nomeadamente, lixos, entulhos, sucatas e outros
desperdícios.
8 — Nos lotes de terreno edificáveis, designadamente os resultantes de
operações de loteamento devidamente licenciados, tal como em qualquer outro
terreno rústico ou urbano, os seus proprietários são obrigados a proceder à
respetiva limpeza, evitando o surgimento de matagais suscetíveis de afetar a
salubridade do local ou de incrementar o risco de incêndio.
9 — Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou outros que, a qualquer
título, sejam detentores de prédios rústicos ou urbanos com os seus
logradouros ou jardins são obrigados a mantê-los limpos, tanto no que se
refere a lixo, como à gestão de combustível.
6 — Nos locais onde existam silvados ou matagais, ou onde se encontrem
depositados lixos, entulhos, sucatas ou outros desperdícios, sempre que os
serviços municipais competentes entendam existir perigo para a salubridade
pública ou risco de acidente, acidente grave ou catástrofe, desencadeado por
causas naturais ou antrópicas, nomeadamente, incêndios, inundações,
derrocadas, contaminação química ou biológica, serão notificados os seus
proprietários, para proceder à respetiva remoção, no prazo e condições que
lhes vierem a ser fixados, sob pena de a Câmara Municipal da Lourinhã se lhes
substituir,

debitando-lhes

as

respetivas

despesas,

sem

prejuízo

responsabilidade contraordenacional que no caso houver.
Artigo 36.º
Notificação dos particulares para reposição ou cumprimento de obrigação

da

Sem prejuízo da aplicação da contraordenação que ao caso for devida, os
proprietários, usufrutuários, arrendatários, possuidores efectivos ou seus
representantes deverão ser notificados pela Câmara Municipal para, dentro do
prazo que lhes for fixado naquela notificação, procederem ás obras
necessárias para efeitos de cumprimento das obrigações a que se refere a
presente secção V.
Artigo 37.º
Execução pela Câmara Municipal
1 - Se não for cumprido o prazo fixado na notificação referida no artigo anterior,
poderão os trabalhos respetivos ser executados pela Câmara Municipal, a
expensas do particular em falta, com a ocupação administrativa do prédio
respectivo no que para o efeito se mostrar necessário.
2 - Uma vez efetuados os trabalhos, deverão os particulares ser notificados
pela Câmara Municipal para o pagamento das despesas realizadas, dentro do
prazo que lhes for fixado.
3 - Nos casos em que a situação económica do particular o justifique, e o
requerimento fundamentado deste, poderá o pagamento das despesas
efectuar-se em prestações, nos termos e condições a definir pela Câmara
Municipal, não podendo exceder, o período de um ano, contado a partir da
notificação prevista no n.º 2.
4 - Se o particular não pagar voluntariamente as despesas efectuadas,
proceder-se-á à cobrança coerciva, servindo de título executivo a certidão
passada pelos serviços municipais donde conste o quantitativo global das
despesas.
Artigo 38º
Serventias
1 - As serventias das propriedades terão sempre carácter precário, não
havendo direito a indemnização por quaisquer alterações que para as mesmas
resultem no caso de ser modificada a plataforma da via, sem prejuízo de a

Câmara Municipal dever assegurar a viabilidade de acesso à propriedade
servida.
2 - Em nenhum caso poderão as serventias ser executadas ou mantidas
sempre que prejudiquem a via pública confinante.
Artigo 39.º
Coimas
1 — As infrações ao disposto no artigo 39.º são puníveis com coima de €
140,00 a € 5 000,00, no caso de pessoa singular, e de € 800,00 a € 60 000,00,
no caso de pessoas coletivas.
2 — A aplicação de coima que ao caso couber, não impede a participação por
eventual responsabilidade criminal.
CAPÍTULO VI
Da Defesa Do Património Cultural Municipal
Artigo 40.º
Património cultural municipal
1 - Sem prejuízo do disposto em legislação especifica, a Câmara Municipal
deverá zelar pela defesa do património cultural de valor local, harmonizando
todas as acções neste domínio com os planos regionais ou municipais de
ordenamento do território.
2 - Por património cultural de valor local, entende-se o conjunto de bens móveis
e

imóveis,

materiais

arquitectónico,

e

paisagístico,

imateriais,
histórico,

que

revistam

etnológico,

interesse

etnográfico,

artístico,
cientifico,

bibliográfico e arquivistico, e que devam ser considerados como de interesse
relevante para a permanência e identidade da cultura local.
3 - À Câmara Municipal incumbe especialmente proceder ao levantamento,
estudo, protecção, valorização e divulgação do património cultural do
município, assim como promover a sensibilização e participação dos cidadãos
na sua salvaguarda e assegurar as condições de fruição desse património.
Artigo 41.º

Participação de terceiros e inventário
1 - Às demais pessoas colectivas de direito público ou privado, e aos
particulares em geral, incumbe participar na preservação do património cultural.
2 - Os proprietários, possuidores ou detentores de bens que integram o
património cultural de valor local, devem colaborar com o município no registo e
inventário.
3 - As populações locais devem associar-se às medidas de protecção e de
conservação do património cultural, bem como colaborar na sua dignificação,
defesa e fruição.
Artigo 42º
Proibições
É proibido afixar anúncios, cartazes, bem como inscrever palavras, textos ou
desenhos de qualquer natureza nos imóveis classificados de valor municipal.
Artigo 43.º
Coimas
As infrações ao disposto no artigo anterior são puníveis com coima de 50,00
até ao máximo de € 250,00, no caso de pessoa singular e de € 100,00 até €
500,00 no caso de pessoa coletiva
Artigo 44.º
Remissão
Em tudo o que não estiver expressamente previsto neste capitulo, aplicar-se-á́
a legislação especifica sobre defesa do património cultural.

CAPÍTULO VII
Das disposições finais e transitórias
Artigo 45.º
Regime Transitório

1 — As disposições constantes no presente Código de Posturas aplicar-se-ão a
todos os processos iniciados após a sua entrada em vigor.
2 — As disposições constantes no presente Código de Posturas aplicar-se-ão a
todos os processos em curso na Autarquia e que ainda não se encontrem
titulados com a emissão da respetiva licença, liquidação e cobrança da
respetiva taxa.
3 — As licenças concedidas até à data da entrada em vigor do presente Código
mantêm-se em vigor até ao termo do período para que foram concedidas.
4 — A renovação das licenças referidas no número anterior obedece ao
disposto no presente Código.
Artigo 46.º
Entrada em vigor
O presente Código de Posturas entra em vigor no dia seguinte à sua
publicação na II série do Diário da República.

PREÂMBULO
O regulamento DAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA
atualmente em vigor foi aprovado em Março de 2002 o que atendendo à experiência
resultante da execução das normas do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei nº
114/94, de 3 de Maio e em especial com a revisão mais recente operada pelo (DL n.º
2/2020, de 14/01) permitiu uma análise e reflexão sobre a adequação das suas normas,
que devem estar presentes na disciplina de trânsito.
Nesse sentido entendeu o legislador por bem fazer publicar o Decreto-Lei n.º 2/98, de 3
de Janeiro, e o Decreto-Lei n.º 327/98, de 02 de Novembro, que introduziram algumas
alterações nas competências autárquicas, nomeadamente em matérias de ordenamento de
trânsito ao lhes consagrarem o direito da regulamentação do estacionamento de duração
limitada e a sua respetiva fiscalização. Por outro lado, como é consabido a eficácia na
gestão do estacionamento de duração limitada depende de dois fatores. Por um lado, a sua
limitação temporal, e por outro o pagamento da ocupação. Estes dois pressupostos são
aplicáveis, de acordo com o que dispõe o presente regulamento, quer o estacionamento se
faça em zonas de estacionamento de duração limitada, quer em parques especialmente
concebidos para o efeito. Impõe-se por isto rever e atualizar o atual regulamento de
estacionamento de zonas limitadas.
Face ao quadro legal exposto e no uso das competências previstas nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 56.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela
Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do artigo 139.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
Janeiro, alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º do referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, que
atribui à câmara municipal a competência para deliberar sobre o estacionamento de
veículos nas ruas e demais locais públicos e artigos 70.º, 71.º, 163.º e seguintes do
Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de Maio, na sua versão
atual e artigos 27.º, 45.º e 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, na sua versão atual,
torna público que a Câmara Municipal, por deliberação de ____, ____, ____, e a

Assembleia Municipal, em sessão de ____ ____ ____aprovaram as "Alterações ao
Regulamento de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada.
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS
Artigo 1º
Lei habilitante e âmbito de aplicação
1. O presente regulamento é elaborado ao abrigo do art.º 112.º e 241º da Constituição da
República Portuguesa, alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º do referido Anexo I da Lei n.º
75/2013, que atribui à câmara municipal a competência para deliberar sobre o
estacionamento de veículos nas ruas e demais locais públicos dos artigos 70.º, 71.º,
163.º e seguintes do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de
Maio, na sua versão atual do Decreto-Lei n.º 81/2006, de 20 de Abril do artigo 6.º, n.º
1, alínea d) da Lei n.º 53-E/2006, de 19 de Dezembro, que prevê a possibilidade de
serem cobradas taxas pela gestão de tráfego e de áreas de estacionamento.
2. Aplica-se a todas as áreas ou eixos viários, seguidamente denominados por “zonas”
para as quais seja aprovado pela Câmara Municipal da Lourinhã, o regime de
estacionamento de duração limitada.
Artigo 2º
Definições
Para efeitos do presente Regulamento, convenciona-se que os termos seguintes têm o
significado que lhes é atribuído neste artigo:
1 - Veículo - todo o meio de transporte com locomoção autónoma;
2 - Estacionamento - imobilização de um veículo que não constitua paragem e que não seja
motivada por circunstâncias próprias da circulação;
3 - Paragem - imobilização de um veículo pelo tempo estritamente necessário para a entrada
ou saída de passageiros ou para breves operações de carga ou descarga, desde que o
condutor esteja pronto a retomar a marcha e o faça sempre que estiver a impedir ou a
dificultar a passagem de outros veículos;
4 - Parcómetro - meio de pagamento dotado de relógio, utilizado para medir o tempo durante

o qual um veículo está autorizado a estacionar, mediante pagamento em numerário ou por
outros meios legalmente aceites, do qual será emitido o recibo respetivo;
5 - Lugar de estacionamento limitado - parte da via que se destina ao estacionamento,
delimitada nos termos do Regulamento de Sinalização do Trânsito e sujeita ao pagamento de
uma taxa pelo estacionamento;
6 - Pessoa residente - pessoa singular que habita prédio urbano próprio ou arrendado, no
todo ou em parte, e que se destina exclusivamente às funções de habitação dessa pessoa e da
sua família.
Artigo 3.º
Bolsas de estacionamento
Poderão ser estabelecidas, dentro de cada uma das zonas referidas no artigo anterior,
bolsas ou áreas de estacionamento com características de exploração diferenciadas de
acordo com objetivos específicos como tal considerados e aprovados pela Câmara
Municipal da Lourinhã.
Artigo 4º
Limites horários
1. Os parquímetros instalados nas zonas de estacionamento de duração limitada
funcionarão em todos os dias úteis das 09 horas às 18 horas.
2. Fora dos períodos definidos no número anterior o estacionamento é gratuito e não está
condicionado a qualquer limitação de permanência, com exceção do estacionamento nos
lugares que venham a ser reservados para cargas e descargas.
Artigo 5º
Duração do estacionamento
1 - O estacionamento nas Zonas referidas nos artigos anteriores fica sujeito ao limite
máximo de 2 horas.
2 - A utilização dos lugares afetos às operações de carga e descarga fica limitado ao
período de funcionamento da Zona de Estacionamento de Duração Limitada respetiva.
3 - Sempre que tal for considerado conveniente, tendo em conta a evolução do trânsito e a
situação particular de cada Zona, poderá a Câmara Municipal, alterar o limite máximo de
estacionamento, o período horário ou as condições de utilização, estabelecidos nos
números 1 e 2 do presente artigo.

Artigo 6º
Classe de veículos
Podem estacionar nas zonas de estacionamento:
a) Os veículos automóveis ligeiros, com exceção das autocaravanas;
b) Os motociclos, os ciclomotores e os velocípedes nas áreas que lhes sejam reservadas.
Artigo 7º
Taxas
1. A ocupação de lugares de estacionamento fica sujeita ao pagamento de uma taxa dentro
dos limites horários fixados pelo artigo 5º do presente regulamento.
2. As taxas a aplicar nas zonas de estacionamento constam do Regulamento e Tabela de
Taxas Municipais do Concelho da Lourinhã, sem prejuízo das atualizações que a
Assembleia Municipal entenda, sob proposta da Câmara Municipal, tendo por referência
a evolução do índice de preços ao consumidor registado nesse ano.
3. O período mínimo de cobrança não poderá exceder os 15 minutos, de acordo com a taxa
aprovada para a zona.
4. A arrecadação das taxas referidas nos números anteriores será efetuada através de meios
automáticos instalados nas zonas de estacionamento de duração limitada.
5. A emissão de cartão de residente e a sua revalidação anual está sujeita ao pagamento das
taxas previstas na Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.
6. Em caso de incumprimento ao disposto no n.º 1, designadamente por falta de título, título
inválido ou caducado, pode o infrator, no prazo máximo de 48 horas, a contar da data da
verificação da infração pela autoridade fiscalizadora, proceder ao pagamento voluntário
do montante equivalente a dez horas de estacionamento naquela zona.
7. Em caso de incumprimento do disposto no n.º anterior, será instaurado procedimento de
contraordenação nos termos determinados no artigo 22º do presente regulamento.
8. A Câmara Municipal poderá aprovar outras modalidades de pagamento, eventualmente
com condições de utilização diferenciadas, úteis para o utilizador.
9. O pagamento da taxa de ocupação de estacionamento não constitui o Município da
Lourinhã, em qualquer tipo de responsabilidade perante o utilizador e não será em caso
algum, responsável por eventuais furtos, perdas ou deteriorações dos veículos parqueados
em zonas de estacionamento pago, ou de pessoas e bens que se encontrem no seu interior.

Artigo 8.º
Ocupação das zonas de estacionamento de duração limitada por motivo de obras
1. A licença para a execução de quaisquer obras que impliquem a ocupação de Zonas de
Estacionamento de Duração Limitada com intervenções de subsolo, tapumes,
andaimes, depósitos de materiais, equipamentos e contentores ou outras instalações
com elas relacionadas, será concedida pela Câmara Municipal, nos termos dos
Regulamentos Municipais em vigor.
2. Pela emissão da licença referida no número anterior é exigido o pagamento de uma
quantia calculada por referência ao montante horário que seria exigido a título de
pagamento pelo serviço de estacionamento, pelo período durante o qual a licença for
atribuída.
CAPÍTULO II
DAS ISENÇÕES
Artigo 9º
Isenção do pagamento da taxa
1.

Estão isentos do pagamento da taxa referida no artigo 7º do presente regulamento:

a) Os veículos dos residentes, nos termos previstos no presente diploma;
b) Os veículos em missão urgente de socorro ou de forças de segurança quando em
serviço;
c) Os veículos em operações de carga e descarga;
d) Os veículos autorizados pela Câmara Municipal da Lourinhã, designadamente os de
deficientes motores;
c) Os veículos da Autarquia devidamente identificados com cartão próprio.
2. Só haverá lugar á isenção quando os veículos referidos nas alíneas a), b) e d) do
número anterior se encontrem estacionados nos locais sinalizados para o efeito.

CAPÍTULO III
DO TÍTULO

SECÇÃO I
Do Título de Estacionamento
Artigo 10º
Aquisição e validade
1. Os utilizadores não isentos só poderão estacionar nas zonas de estacionamento de
duração limitada se forem detentores de título de estacionamento válido.
2. O título de estacionamento deve ser adquirido nos equipamentos destinados a esse
efeito e colocado no interior do veículo junto ao pára-brisas com o rosto para o
exterior de modo a serem visíveis as menções dele constante.
3. Quando o equipamento de pagamento estiver fora de serviço, o utente deverá adquirir
o seu título de estacionamento noutro equipamento da mesma zona.
4. O título de estacionamento poderá ser substituído por outros dispositivos de
pagamento, mediante aprovação prévia da Câmara Municipal.
5. Quando o título de estacionamento não estiver colocado da forma estabelecida no
número 2 anterior presume-se o não pagamento do mesmo.
6. Findo o período de tempo para o qual é válido o título de estacionamento o utilizador
deverá abandonar o espaço ocupado, se entretanto não tiver revalidado o
estacionamento com outro título.
Artigo 11.º
Cartão de estacionamento de residente
1. Os residentes poderão requerer o cartão de estacionamento de residente que lhes
confere a isenção total do pagamento da taxa de estacionamento na zona onde se situa
a sua residência, mediante pagamento de taxa anual, constante da Tabela de Taxas e
Outras Receitas Municipais. A sua atribuição é limitada a dois veículos por fogo
habitacional, sendo a segunda unidade agravada na taxa aplicável, conforme Tabela de
Taxas e Outras Receitas Municipais.
2. O cartão de estacionamento de residente deve ser colocado, sempre que possível, no
interior do veículo, junto do para-brisas, de forma bem visível e legível do exterior.
3. O cartão de estacionamento de residente atribui o direito de estacionar gratuitamente o
veículo nas zonas de estacionamento de duração limitada, desde que nelas se
encontrem lugares vagos.

Artigo 12.º
Características
1. O cartão de residente é emitido pela Câmara Municipal, e dele constam:
a. Zona (s) de estacionamento autorizada (s);
b. A matrícula, a marca e o modelo do veículo;
c. O prazo de validade;
2. O cartão tem uma validade máxima de um ano, caducando no último dia do ano civil.
Artigo 13.º
Atribuição
1. O direito de obtenção do cartão de residente requer que o seu titular:
a. Seja proprietário de um veículo automóvel; ou
b. Seja adquirente com reserva de propriedade de um veículo automóvel; ou
c. Seja locatário em regime de locação financeira ou aluguer de longa duração de
um veículo automóvel; ou
d. Não se encontrando em nenhuma das situações descritas nas alíneas anteriores,
ser usufrutuário de um veículo automóvel associado ao exercício de atividade
profissional com vínculo laboral.
2. O pedido de emissão do cartão de residente deverá ser efetuado mediante requerimento
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, instruído com os seguintes elementos:
a. Os dados constantes do Cartão do Cidadão, designadamente o local de
residência;
b. Fotocópia do recibo de água ou energia elétrica;
c. Certificado de matrícula ou título de registo de propriedade do veículo ou ainda,
nas situações previstas nas alíneas b), c) e d) do n.º 1, respetivamente, contrato
que titula a aquisição com reserva de propriedade, contrato de locação
financeira ou de aluguer de longa duração, declaração da respetiva entidade
empregadora donde conste o nome e morada do usufrutuário, a matrícula do
veículo automóvel e o respetivo vínculo laboral;
d. Caderneta predial ou nota de liquidação do IMI do prédio ou habitação; ou
e. Contrato de arrendamento ou recibo de liquidação da renda, devidamente

regularizado no âmbito da Autoridade Tributária.
3. Os documentos apresentados deverão estar atualizados e deles constar a morada com
base na qual é requerido o cartão de estacionamento de residente.
4. A atribuição de cartão de residente ficará limitada a um máximo de dois veículos por
fogo habitacional.
5. A Câmara poderá autorizar, excecionalmente, a atribuição de cartão de residente, em
casos devidamente fundamentados.
Artigo 14.º
Devolução
O cartão de estacionamento de residente deve ser imediatamente devolvido sempre que se
alterem os pressupostos sobre os quais assentou a decisão da sua emissão.
Artigo 15.º
Roubo, furto ou extravio
1. Em caso de roubo, furto ou extravio do cartão de residente, deverá o seu titular
comunicar de imediato o facto à Câmara Municipal requerendo a emissão de um
novo cartão.
2. A substituição do cartão de estacionamento de residente será efetuada de acordo
com o preceituado para a sua revalidação.
Artigo 16.º
Revalidação
1. A revalidação do cartão de estacionamento de residente será efetuada a requerimento
do seu titular.
2. Para a revalidação do cartão de estacionamento de residente, assim como para a
substituição do cartão por mudança de domicílio ou ainda em caso de roubo, furto ou
extravio, devem ser apresentados os documentos referidos no n.º 2 do artigo 12.º
3. Para a substituição do cartão de estacionamento de residente, por mudança do veículo,
apenas é necessário o documento previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 12.º

CAPÍTULO IV
DA SINALIZAÇÃO
Artigo 17º
Sinalização da zona
Os limites das zonas de estacionamento de duração limitada serão devidamente sinalizados
nos termos do Regulamento do Código da Estrada e do Regulamento da Sinalização do
Trânsito.
Artigo 18º
Sinalização no interior das zonas
No interior das zonas o estacionamento será demarcado com sinalização horizontal e
vertical nos termos do Regulamento do Código da Estrada e do Regulamento da
Sinalização do Trânsito.
CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO
Artigo19º
Agentes de fiscalização
A fiscalização do cumprimento das disposições do presente regulamento será exercida
por agentes de fiscalização devidamente identificados, nos termos da legislação vigente.
Artigo 20º
Atribuições
Compete especialmente aos agentes de fiscalização, dentro das zonas de estacionamento
de duração limitada:
a) Esclarecer os utilizadores sobre as normas estabelecidas no presente regulamento geral
ou outros normativos legais aplicáveis como do funcionamento dos equipamentos
instalados;
b) Promover o correto estacionamento;
c) Participar aos agentes da autoridade policial as situações de incumprimento;
d) Desencadear as ações necessárias á eventual remoção dos veículos em transgressão;

e) Levantar auto de notícia, nos termos do disposto no artigo 170º do Código da Estrada;
f) Proceder às intimações e notificações previstas nos artigos 175º e 176º do Código da
Estrada.
CAPÍTULO V
DAS INFRACÇÕES
Artigo 21º
Estacionamento proibido
É proibido o estacionamento:
a) De veículos de classe ou tipo diferente daquele para o qual o espaço tenha sido
exclusivamente autorizado;
b) Por tempo superior ao permitido no regulamento específico da zona;
c) De veículo que não exibir o título comprovativo do pagamento da taxa;
d) De veículos destinados á venda de quaisquer artigos ou a publicidade de qualquer
natureza;
e) De veículos utilizados para transportes públicos;
f) De veículos cuja utilização do cartão de estacionamento de residente esteja fora do prazo de
validade;
g) De veículos cuja utilização do cartão de estacionamento de residente seja feita e estejam alterados
os pressupostos sobre os quais assentou a decisão da sua emissão.
Artigo 22º
Estacionamento abusivo
Considera-se estacionamento abusivo o disposto no artigo 163º do Código da Estrada.

CAPÍTULO VII
SANÇÕES

Artigo 23º
Regime aplicável
Sem prejuízo da responsabilidade civil e, ou penal que ao caso couber, as infrações ao
disposto no presente regulamento são sancionadas nos termos do presente capítulo.
Artigo 24º
Contraordenações
1.

As contraordenações a aplicar pelo incumprimento do presente Regulamento seguem o
regime sancionatório previsto no Código da Estrada, quando aplicável, designadamente:
a. Estacionar por tempo superior ao permitido ou sem o pagamento da taxa fixada nos
termos do presente regulamento;
b. Estacionar nas zonas de estacionamento de duração limitada sem exibir de forma
visível o título comprovativo do pagamento da taxa ou da sua isenção, nos termos dos
do presente regulamento;
c. Estacionar veículos de classe ou tipo diferente do estabelecido no artigo 6.º;
d. Estacionar o veículo de modo a que não fique completamente contido dentro do
espaço que lhe é destinado, quando devidamente assinalado;

2.

Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal que ao caso couber, constitui
contraordenação punível com coima de (euro) 120,00:
a. Estacionar veículos destinados à venda de quaisquer artigos ou a publicidade de
qualquer natureza, exceto nos períodos, locais e condições expressamente autorizados
pela Câmara;
b. A utilização do cartão de estacionamento de residente fora do prazo de validade;
c. A utilização do cartão de estacionamento de residente quando alterados os
pressupostos sobre os quais assentou a decisão da sua emissão.
Artigo 25.º
Bloqueamento e remoção de veículos
1. Podem ser removidos os veículos que se encontrem estacionados abusivamente, nos
termos do Código da Estrada e legislação complementar.

2. Verificada a situação prevista no número anterior, as autoridades competentes para a
fiscalização podem bloquear o veículo através de dispositivo adequado, impedindo a
sua deslocação até que se possa proceder à remoção.
3. As taxas devidas pelo bloqueamento, remoção e depósito de veículos são as previstas
na legislação em vigor.
CAPÍTULO VIII
DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Artigo 26.º
Delegação de competências

1. A Câmara Municipal da Lourinhã poderá contratar a terceiras entidades, os serviços de
gestão e manutenção dos meios humanos e materiais afetos ao funcionamento das
Zonas Condicionadas, nos termos do presente Regulamento.
2. A fiscalização do presente Regulamento, por força do disposto no artigo 1.º do
Decreto-Lei n.º 327/98, de 2 de Novembro, alterado pela Lei n.º 99/99, de 26 de Julho,
poderá, também, ser exercida por agentes de entidades terceiras, devidamente
recrutados para o efeito.
CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 27.º
Dúvidas e omissões

Os casos omissos e as dúvidas ou esclarecimentos à aplicação das disposições do presente
Regulamento serão resolvidas pela lei geral em vigor sobre a matéria a que esta se refere e,
na falta desta, por deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 28.º
Revogação

O presente Regulamento revoga o Regulamento das Zonas de Estacionamento de Duração
Limitada aprovado por deliberação camarária de ______ ____ _____ e da Assembleia
Municipal de ____ ___ ____ , bem como todas as disposições regulamentares que
contrariem o preceituado no presente Regulamento.

Artigo 29.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação no Diário da
República.

