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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL

Regulamento da Venda Ambulante
Preâmbulo

A regulamentação mU::1icipal sobre C exerc1cio da at:'vidade de venda
ambu:ante no M~nicip:o de ?enalva do Castelo, aprovada ao ab~igo de
Decreto-Lei D.o 122/79, de B de maio, remonta a 1993.
A existência de regras claras que definam
ob~igações

dos

vendedores

ambulantes

e

que

os direitos e as
garantam uma concorrência

saudável e leal entre os vários agentes económicos er.volvidos reveste
grande importância. a fin de garantir o exerciçio desta ati vidade em
cor.dições dignas e de igualdade.
A alteração agora introduzida ao regulament.o justif:'ca-se pela
alteração ao regime legal da venda ambu~ante operada pelo Decreto-Lei n.o
48/2011, de 1 de abril, que retirou do sel..: âmbito de aplicação a confeção
de ::-efeições ligeiras 0',.1 out.:::cs produtos cOIT,est.!.veis de ":·orTna tradic':"onal
em veículos autorr,6veis 0:1 reboques, tem como pela ent.:::ada er:; vigo::- do
Decreto-Lei n. -c 92/2010 1 de 26 de j'JIl':o, qL:e transpôs para a arder,].
jur':'dica ir.terna a Diretiva n, o 2C06/123/CE, do Parlarnen-r:o e do Cor:selho
E:urope·.] de 12 de dezembro, relativa à prestação de serviços r:c mercado
interno.
Des~aca-se
ainda,
na presente alteração,
a
atua:ização dos
:rr'.ontar:':es das coi:nas em ccr.form:'dade 20m as normas .:..egais em vigor.
Assim, ne exe.:::cicio da responsabí2.idade e cO:':lpetência que a lei
cemete à Câmara Municipal r.os termos previstos no artigo 241.° da
Consti tuição da República Portuguesa, na alinea a), do n. o 2, do a:::-t igo
53. 0 e a:inea a), do n.O 6, do artigo 64. 0 da Dei n." ::'69/99, de 18 de
setembro, com as alterações introdt.:z:idas
i.Jei n.
5-A/2002, de :.1 de
janeiro, pe~a Lei n.º 67/2007 r de 32. de dezembro e ainda ao abrigo do
d:'spostc no artigo 24. 0 , n. e 2 do Dec.:::eto-Lei n.o 122/79, de 8 de maio l
na atual redação, foi elaborada a presente proposta de alteração ao
Regul3.:nento da ve:l.da am!Julante no Municípic de Per:alva do Castelo, a qual
deverá ser st:bmetida a aprovação da Assembleia Municipal.
I,)

Artigo 1. o
Objeto e âmbito de aplicação

1 - O presente Regulamento aplica-se ao exercicio da atividade de
comércic a retalho de fcr:na não sedentária exe.:::cida por ver:dedo::es
ambulantes na área do concelho de Penalva do Castelo.
2
Sxcetuam-se do âmbito de aplicação de preser:::e Regularr,ento a
distribuição
domiciliária
efet·..:ada
por
cor.ta
de
comerciantes
com
estabelecimento fixo,
a ver:da de lotaria,
de jornais e de outras
publicações per iódicas I bem co:no o exercício da atividade de venda de
refeições lige~ras ou out:::-os produto.": comestiveis prepa::ados de forrr,a
tradicional, con:ecionados La via pública ou em locais para o efeitc
deter:uinados pel3. Câmara Municipal, utilizando veíct::.':.os automóveis ou
reboques.
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Artigo 2. o
Definição de vendedor ambulante

Para os fins e efeitos de presente

regula~e~to,

são

co~sideradQs

ver.dedores ambula:1tes os que exercem a atividade a comércio a retal:1o, de
forma :rão sedentária, pelos lugares do se:.:! trânsito 01..: zonas que :hes
sej am especialrr,ente destinadas I e que:
a) 'Transportem as mercadorias do seu corr,ércio, por si ou por
q-..lalque::- meio adequado, e as ver.dam ao público cor.sumidor pelos lugares
do seu trânsito;
bi Fora dos Tt.Brcados mur~icipais e em locais fixos, demarcados pela
Câmara r'<jt;.:ricipal( ver:dam as mercadorias que transportem, :.l"cilizando na
venda os set:s meios próp~ios 0',1 out:!:'os que à sua d:"sposição
am postos
pe::"a Cârr.ara Municipal;
c) 'Iranspo!"tem a sua mercadoria em veiculos e r.eles efet'..lem a
respetiva venda, quer pe18s luçares do seu trânst ':0, quer pelos locais
fixos, demarcados pela Câmara tvJunicipal, fora dos mercados municipa:"s.
Artigo 3.°
Exercicio da atividade de vendedor ambulante

1
Sem preju1.zo do estabelecido em legislação especial,
o
exercicio da venda ambulante é vedado às sociedades, aos mandatários e
aos que exerça!:': outra ativ:"dade profissional, não podendo air.da ser
p:!:'aticado por inte!'posta pessoa.
2 - É proibida, no exercic:"o da venda ambulante, a atividade de
comé~cio por grosso.
3
Pa:!:'a o exercício da atividade de venàedor ambular:te no
concelho PenalvÇi do Castelo é obrigatório possuir cartão própr~o, a
emitir pela Câmara Municipa':'.
4 - O cartão referido é pessoal, ir.trans:nissíve.l. e válido apenas
para a ârea do cor.ce.l.ho de Pena2.va do Castelo, pelo periodo de :.nn ano.
Artigo 4. o
Concessão de cartão

1 - Pa::=a a CO;1cess§o do cartão de ver.dedor arnbula::l1:e, deverão os
interessados apresentar,
no Serviço de Ate!'ldimento do tvluniclp:o de
Penalva do Castelo, requerimer.to elaborado nos termos da ~linuta existente
e disponivel !'lO referido serviço.
2
O req'Jerimento referido no r.Ú!:',ero anterior é d::'rigido ao
P~eside!'l:e da Câmara tvlunicipal de Penalva do Castelo.
3 - O cartão para o exerclcio da atividade de ve:."ldedo:::, ambular.te é
concedido após ex~bição, por par::e dos interessados f e!:'( conj unto corr, o
requerime:."l::o me:r.cionado no :r.ú!T,ero a::t::erior, dos seguir~tes documentos:
a) Autort zação prévia para o exercic,lo da a-t::i vidade come::-cial;
c) Bilhete de identidade ou cartão de cidadão.
4
Para a:ém dos
sitos apontados, os interessados deverão
ainda:
a:1 Entregar uzna fotografia de tipo passe;
b)
Preencher devidamente o inpressc de registo de vendedores
arcb... 1lantes da Direção-Seral das A::ividades Econ6micas, nos termos do
artigo 18. o, n. o la do Decreto-I!ei :1." 122/79, de 8de ::laio t na at':1al
redação.
5
A Cârr.a!'a Municipal deferi!:'á ou i!'ldeferirá o pedido de
concessão do carc:.ão :10 prazo de 30 dias,
6
O prazo :::-e:"erido no f':'J:mero anterior é interrompido pela
notificação
do
requerente,
para
s'Jprir
event:.lais
deficiê:1sias
do
requertmento ou da documentaçãQ junta, c01:leçando a contar novo pY.'azo a
partir da d2ta da ~eceçao, dos elementos solici~ados.
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Artigo 5.

o

RenovaQão de cartão
1
Caso o interessado pretenda cor:.tinuar a S'.la atividade de
ver:dedor 8I:',Dulante na área do cor.celhc de Penalva do Castelo podera
renovar I por periodos de 'J.m ano, o cartão de exercicic da at::.vidade de
venda amb~lante.
2 - A renovação deverá ser requerida até 30 dias antes de expirar

a validade.
3
artigo 4. G
alínea a).

Ao processo de rer:cvação do car-::ão aplica-se o disposto no
do presente Reg"Jlamentc, caIr, exceção do disposto no n. ti 4,

Artigo 6. o
Obrigações dos vendedores ambulantes

o
apresentação

ver.dedor
imediata às

ambula::1::e
entidades

devera

fazer-se

compe::entes

para

aconpar:har,
a

para

fiscalização,

do

cartão de ve::1dedor ambular.te devidamente atua:izado.
2
O vendedor ambulante deverá fazer-se acompanhar das faturas ou
documentos eg'.livalentes comprovativos da aquíslçao dos produtos para
ve~da ao p6blico, contendo os seguintes e:ementos:
a) NOJ:"e e domicíl':o do cOIT~pradOT;
b} Nome ou denominação social e a sede ou domicilio do p::codutor(
grossista,
retalhista,
leiloeiro,
serviço
alfandegário
ou
clltro
fOTnecedor aos quais
a sido feita a aquisição e r bem assim l a data em
que esta foi efetuada;
c) Especificação das mercadorias adquiridas, com indicação das
respetivas
quantidades,
preços
e
va'::"ores
ilíquidos,
desccr:::os,
abatimentos QU bém.:;s concediàos e ainda, quando for caso disso, das
correspondentes marcas f referências e nl;.!neros de série.
fruta, prodt;tos
3 - A venda ambu:'ante de art:gos de artesa:-lato
ho:::t:icolas ou quaisquer outros de fabrico cu prodllção próprios, fica
sujei ta ao precei::uado r:este Regula:uento, CO!H exceçãc do referiào no
número 2 deste artigc.
I

Artigo 7.

o

Deveres dos vendedores ambulantes
Constituem igualmente deveres dos vendedores ambulantes:
a) Mar:ter os 'Jtensilios, veiculas e animais I quando estes se~ am
utilizados nas vendas t assim corne os tabuleiros e todo o material de
arrumação, exposição e ver:da, erE :::igo:::-oso estado de asseio e higiene i
b) Conservar os produtos que transaciona::t nas condições higiênicas
i:npostas ao seu cOIT,ércio pela 2.egislação em vigor í
c; Deixar os locais onde efe't1.::.am o seu c0171ércio devidamente
limpos.

Al:tigo 8. o
Interdições aos vendedores
É

interdito

aos

vendedores

ambu~antQs

ambulantes,

~c

exercicio

da

s~a

atividade:
a) Ir:pedir Ou di ficul ta::: I por qualquer formal c trãr.si to nos
loca.:.s destinados à ci:cçulaçãc de ve':"culos e peces;
b) Impedir ou dificultar o acesso aos meios de transporte públ':'co
e às paragens dos respectivos veicu:osí
c) Impedir ou dif~cultar o acesso a mon:Jmentos e a edif':cios
públicos ou privados l bem corno o acesso cu expos':'ção dos es:abelecJ.mentos
comerciais ou
as de ve:lca ao pcJbli ço;
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d) Lançar no selo quaisquer desperdicios, restos, lixos ou outros
::nateria:s;
e) Danificar ruas 01..: passeios, nOl':Leadamente arrar.car pedras ou
:azer buracos.

Artigo 9.°
Material de exposição e venda

1
Na exposição e venda àos produtos do seu comércio, cada
vendedor ambu':'ante não poderá Jtilizar rna~s do que t:.:-:-:. tabuleiro com
dimensões não superiores a 1,00 met:ros x 1,20 IT.et:!:'os.
2 - O -::abuleiro deverá es;:ar co':'ocado a uma altura mínima de 0,40
metros do solo, salvo nos casos em que os meios para o efeito, postos à
disposição pela Câ!:lara ML.:dcipal ou o transporte utilizado just-ifiquem a
dispensa do seu ~so.
3
Os tab':.lleiros l bar:cadas, pavilhões, veículos, reboques ou
quaisquer o·utros meios uti lizados na ver.da deverão conte!:' afixada, em
local bem visível ao público, a indicação do nOlT.e l morada e :1úmero do
cartão do ~espetivo vendedor .
.; - Todo o ma;:eria: de exposição, ver:.da ou arrum.aç9.o de p~od,;:::os
alimentares deve ser cO:1stru~do de materia: resis:::ente a traços ou sulcos
facilmer.te laváveis.

Artigo 10.·
Acondicionamento dos produtos
1- ~o transpor~e, arrumação, exposição e arrecadação dos produtos
é obrigatório sepa.:car os a~imen-::os de naturezas diferentes, be17" como, de
en::re cada um deles, os qae, de algum IT.odo, possam ser afe:::ados pela
proxir.:idade dcs outros.
2
Quando
!}ão
es:::ejam
expostos para
ver:da,
os
produ'::: os
a:'imentares devem ser guaràados em lugares adequadOS à preservação do seu
es:.ado e, bem assim I em cO:1dições higio sanitárias que os protejam de
poeiras, contaminações ou contac::os que de qualque~ modo possa::n afeta.:::: a
saúde dos consumidores.
3 - O vendedor, serc.pre que lhe seja exigido, terá de indicar às
en::idades compe:e:1tes para a fisca:"ízaç3.o, o lugar cn.de guarda a sua
r..ercado.::::ia, faculta:1do o acesso à mesma.
~
- Na e:nbalagem O;] acondicionamento de produtos alimentares só
pode ser usado papel ou outro material que ainda não tenha sido '...ltilizado
e q·Joe não conter:.~a deser..hos l pinturas ou dizeres impressos O'...l escritos na
parte interior.

Artigo 11. 0
l?ul:>licidad..
Não são perm.i tidas,
a tit:.üo de promo{;ão e publicidade dos
produtcs e corr,o meio de suges-::ionar aquisições pelo público/
fa':sas
descrições cu in::ormações sob~e ide::"Itidade, orige~1 na::.uyeza, composlçao,
qualidade, propriedade ou utilidade dos produtos expostos à venda.

Artigo 12.·
Preços

1
Os preços ::erão de ser p::::ãticados em cO:1form:.dade com a
2.egislação em vigor.
2
t obrigat6ria a afixação, por fo.::ma bem visível para o
público,
de letrei:::,os,
e"tiquetas ou lis::as indicando o p:::eço dos
prodGtos , gêneros e artigos expcstos.
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Artigo 13."
Locais de venda.

1 - No concelho de Penalva do Castelo é permitido c exercic~c da
ve!'lda a:nrn::lante com os segui::-rtes limites e restrições:
a) A venda ambulante não pode::;á ser efetuada a lV?DOS de 50 metros

de muset;s, igrejas, hospitai.s, escolas, parager.s de ::ra!1.spo::tes p:íbliccs,
monumer:tos ::lacionais, e estabelec':mentos :ixQS com o meS2Q ramo de
comércio;
b) Neutros locais onde, de a':gum :rtodo sej3. suscetíve:. de ca:..::.sar
alguma das situações previstas nas alíneas ai, b) e c) do artigo 8. o do

preser:te Regulamento.
2 ~:lnicipal

Sem prejuízo de disposto no r.úmero anterior, poderá a Câmara
reservar locais fixos pa:!:a neles ser exercida a atividade de

\"e::Lda ambGlante, após pUblicação de Editais.
3 - No caso previsto no número ante:::,lor, serão m.arcados tall:ões,
ser:do a sua oC'J.pação feita mediante ips::::rição, através de reque:ci:nento
dirigido ao P'!:"esidente da Cârr;ara e ao pagamento das tax3.S de ocupação
constantes do Regu.la:nento de 'I'axas e Licenças do ~<lunicipio de Per:alva do
Castelo que se encc~trar em vigor.
Artigo 14."
Horario de vendas

1 - O pe:-iodo de exerc':"cio da atividade de ve!1dedor a~bula"te te!'á
ce observar o disposto para aos estabelecimentos de art':'gos Ct; produtos
cor,géneres
previsto
:10
Regulame:1to
dos
pe'!:"íodos
de
abertlAra
e
encen:amento cios es~abeleciment.cs de venda ao públ.':co, em vigor para o
concelho de Pena'::'va do Castelo.
2 - Quanao se real':'zem espetácl:"""os desportivos e recreat~v8S fora
do período referido ::10 nú:nero B:lterior t é at:torizadc o exercíc2.o da
ativi.dade de venda ambular:.te de artigos e produtos que tradic:'onalmente
se vendem em ta~s circJ~stâr.ciasl r:a área adjacer.te ao :ocal e no período
da respetiva realização, sem p:::ejuízo do d:'sposto no artigo 8. G deste
Regt::amentc.
Artigo 15,0
Restrições à venda ambulante
~os te.:-mos do Decreto-Le:. n. o
122/79, de 8 de IT,aio, na
reda:;ão, é proib:'da a venda ambulante dos produtos constantes da
ar:exa a este RegulalT,ento (anexo :;: I •

atual
lista

Artigo 16. 0
Fiscalização
1
A p1::'evenção e ação co::r:retiva sobre as ir:.frações às r:.or:nas
CO:1star.tes do preset:te Reglüame:1ê:o e ao p::::evisto nas normas legais
aplicáveis sào da competência da Autoridade de Seg1Jrança Alimentar e
Econômica,
da :Inspeçl1o Geral do Trabalho,
da Policia de Seg'Jrança
públ:'ca,
da
Guarda
Nacional
Rep"L;blicana,
da
Guarda
Fi,scal,
das
At:toridades Sa!lltá!:ias e deI!',ais entidades policiais, adm.ir.istra::':vas e
fiscais.
2
Sempre que, no exercício das ft:r.ções referidas r.o ponto
an~e!:iorl
agente fiscalizador to:ne cOf.hecime:1to de infrações c'Jja
f':scalização
a da competência especi:ica de outra autoridade, deverá
participar a esta, com a brevidade possível, a respe::iva ocorré~cia.
3
Cabe às er.tidades refer':"das :'lO número 1 deste artigo exercer
~a
ação educativa e esclarecedora dos ~nteressados,
podenao, para
reg~larizaçao de situações ar.6malas, fixar prazo nêo superior a 3J dias,
sem p:::::eJuízo do disposto em legislação especial.

°
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4
Considera-se regularizada a qualquer situação anérna:a qua!1do,
der:.tro do prazo fixadc pe:!..a entidade fIscalizadora l o interessado faça
prova, mediar:te apresent2ção à en::idade fiscalizadora dos dOC:L:lT.entos ou
obje:.os en conforr.üdade com a ::1orma violada.
Artigo 17. 0
Penalidades

1 -De acordo com o disposto no presente regulamente r cO:J.sti tu em
cODtra-ordenação:
a) O e:x:erc~cio da venda arnbu2.ante( com c:arácter de perf:'_anêncla em
lo:::al flxo, fora dos locais para tal autorizados pela Câmara Municipal;
b}
O
exercício da
ve:1da a::tDulante a
distâr:.cia
i!1ferior à
estipulada no n.
1, do art. o 9 0-:,1 co interior de mercados, pavilhões ou
outros espaços cober:cs do dominio municipal;
c) C exercic:io da venda ambulante sem que o ve:r:dedor seja, nesse
momento portador do cartão de vendedor arnbulante;
d) O exercicio da venda a::tbula::l.t:e seu: a competen::e autorização da
Câmara Municipa::
e, O exercício da venda ambulante sem a fixação em local bem
\7:i.sível dos e1eme:r:tos iderltificativos estat-:.1ídos no artigo 6. o;
f) A exposição e venda de produtos sem a utilização de tabuleiro
0-:,1
cor.. a u:ilização des::es de dimerlsões saperiores a 1 metro x 1,20
met~os Ou colocado a a::ura iGferio~ a 0,'8 metros do solo;
g}
O exercício da venda
arr.bulante r
em locais destinados à
circulação de veiculos e peôes, i,Ir,pedindo ou dific:Jltando o t.râr.sito
nesses locais;
h) O exercicio da venda aml>.llante impedindo CY,j dific.ll tar:do o
acesso a ;1eios de tra:::1sportes púb:icos e às parage:::1s coa ::.:-espectivos
veiculos;
i) O exercício da ve::lda a!1tbl~lante impedindc ou dificul tar.do o
acesso a rnonurne:1tos e a edificioa públicos ou privados e, bem assim,
impedindo 01.1 dificultando o acesso 0·..1 a exposiçê.o dos estabe:ecime:l-::os
comerciais ou lojas de venda ao púb:icOi
lixo ou
j}
Lar.çar no solo quai squer despe!:dícios,
restos I
materiais susceptíveis de sujar a via pública;
k) A venda àe bens, proibidos nos te:cr.:os da lei e do presente
!:egulacento da venda arrb~:ante.
2 -.r.~s cor:tra-ordenações previstas nas alíneas a) a k}, do n,"
a:Jt:erio:!:.", são puníveis com ccÍT:-,a g::.:-aduada de 24,94 12 até ao máximo
2.493,99 € .
3 - Em caso de negligência os lim~tes máximos refer!dos no n." 2,
do presente artigo são red-~zidos a metade.
4 - Às regras process~ais aplica-se o dis?osto no Decreto-Lei n.o
433/82, de 27 de out'.lbro, na atual redação.
5 - Compe::e ao Presidente àa Câacara OI; ao Vereador com competência
delegada ceterm'::':-xar a instauração e decidi::.:- sobre os processos contra
o:::denacionais que, por le:",
arE da sua compe<:êr:cia.
6 - Em casos de infrações que ponhalfc em risco; de alg-.lma forma, a
saúde do público consumido::.:- ou que lesem gl::'avemen::e os seus d-=- rei tos,
poderá o f'.1unicipio apreender, a seu favor, os ir:.str:..nr~en·tos, móveis,
semcventes, ve~culos e mercadorias utilizados aquando da infração, ass:c
como aplicar a legislação em vigor sob=e _infrações econ6m~:::as.
Q

Artigo 18, o
Norma supleti va

Em t'-ldo o que for or..:'sso :r:este Regula:T',ento,
aplicar-se-á a
leg'::'slação em vigor; r:omeadaIT.ente o disposto no Decreto-Lei r.. o 122/79,
de 8 de maio, na atual redação, no Decreto-Lei ::1. o 419/83, de 29 de
:1overrbro e r:.o Decreto-Le:" n. o 48/2011, de 1 de abril.
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Artigo 19."
Entrada em Vigor
o
presente
Regulamer.to,
q~e
anteriores,
entra em vigor,
após a
República".

revoga
todas
S:la pUblicação

as

no

dispos~ç5es

IlDiário

da

Anexo I (Lista a que se refere o artigo 15")
1 -

Car:1€ s

verdes,

salgadas e

e::1 salmo:lra t

er.sacacas,

f:1madas

e

enlatadas e miudezas comestíveis.
2 - 3ebidas, com exceÇao de refrigerantes e águas ::nine=ais quando
nas suas embalagens de origem, da água e dos preparados com
à base
de xaropes.
3
!'-1edicame:1tos e espec':alidades farmacêut':cas.
4
Desinfetantes,
inse::icidas,
fc.ngicictas,
herbic':'das,

parasiticidas, raticidas e semelha:1tes.
5 - Sementes, plantas e ervas medicinais e respetivos preparados.
6 - M6veis, artigos de mobiliário, co:choaria e

a~tiguidades.

7 - Tapeçarias, alcatifas, carpetes, passadeiras, tapetes, o:'eados
e artigos de estofador.
a - Apa!:"elhagem radioelétrica, máquinas e u:::ensílios elé:::ricos ou
a gás, cal1deeiros t
lustres, seus acessórios ou pz:rtes separaàas e
material para inst.alações elé::rl.cas.
9
Ir:strume:ttos If,usica.:s,
discos
If,usicais, seus acessórios e partes separaàas,

la -

11
acessórios.
12

~a~eriais

de

e

afi::1s,

metais e ferragens.
reboques, velocípedes com

O:ltros

ar,:igos

constr~çãor

VeícJlos a"J:::omóveis,

011

sem reator e

Combustíveis líquidos, sólidos e gascsos, COTl1. exceção do
eo, á:'cool desnat·:.1rado, carvão e lenha.
Ir:st.rume3t:os profissionais e cie~tificos e aparelhos de
13
e
t:;tercsil~os
ve::·í:ficação l
com
exceção
das
ferrame!1tas
eedida
e

semelhantes de uso doméstico 0'.1 arlesa:lal.
14
Material para fotog.:::a:ia e cinema e artigos de 6tica,
oC'J.lista,
oar ia e respeli vas peças separadas ou acessórios.
15 - Bo:rracha e plásticos er!1 fo2.ha, tt:bos ou acessórios.
16
Armas e ITc1.::.r:ições, pólvora e quaisquer oCltros materiais

explosivos ou detonantes.
17 - Moedas e notas de banco.
:8
Peixe fyesco, nas localidades onde exista Mercado, antes das
11 . ac horas.

18

