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Regulamento do Mercado Grossista1

   
TÍTULO I  

CAPÍTULO I 
ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO   

ARTIGO 1.º 
(Âmbito de Aplicação)  

1 – O presente Regulamento fixa as regras relativas à organização e funcionamento do 
MERCADO GROSSISTA DE SETÚBAL, adiante designado por M.G.S., bem como 
das suas instalações complementares e de apoio.  

2 - O presente Regulamento aplica-se no interior das instalações do M.G.S., a todos os 
seus utentes e ao conjunto de actividades económicas que nele se exercem.   

ARTIGO 2.º 
(Administração e Gestão do M. G. S.)  

1 - A gestão do M.G.S. é assegurada pela Câmara Municipal.  

2 - É da competência da Câmara a execução e aplicação do presente Regulamento.    

CAPÍTULO II 
DOS UTENTES DO M. G. S.   

ARTIGO 3.º 
(Os Utentes)  

1 - São utentes do M.G.S. as pessoas singulares ou colectivas ou colectivas com plena 
capacidade jurídica que, reunindo as condições exigidas por este Regulamento, 
obtenham a correspondente autorização da Câmara.  

2 - As pessoas que pretendam obter a qualidade de utente do M.G.S. deverão apresentar 
o seu pedido à Câmara, acompanhado da documentação exigível às várias categorias de 
utentes, nos termos fixados no presente Regulamento.  

                                                          

 

1 Aprovado pela Câmara Municipal por deliberação de 22/07/93, sancionada pela Assembleia Municipal 
em 23/07/93  
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3 - A todos os utentes do M.G.S. será entregue pela Câmara um documento 
comprovativo da qualidade em que opera no Mercado.  

O referido documento constitui um título de acesso às instalações do M. G. S., devendo 
sempre ser exibido à entrada do mesmo e quando for solicitado pelas autoridades 
competentes.   

ARTIGO 4.º 
(Categorias de Utentes)  

Os utentes podem operar no M.G.S. na qualidade de:  

a) OPERADORES DO MERCADO: vendedores e compradores;  

b) OUTROS UTENTES: autorizados a explorar ou a utilizar os serviços e instalações 
ao mercado ou existente nos seus limites.    

CAPÍTULO III  

OS VENDEDORES   

ARTIGO 5.º 
(Categorias de Vendedores)  

Podem operar como vendedores no M. G. S.:  

a) OS GROSSISTAS POR CONTA PRÓPRIA: São as pessoas singulares ou colectivas 
que obtenham autorização para realizar exclusivamente operações de venda por grosso 
de produtos adquiridos a terceiros em seu nome e por sua conta;  

b) GROSSISTAS COMISSIONISTAS: São pessoas singulares ou colectivas que 
obtenham autorização para realizar exclusivamente operações de venda por grosso de 
produtos que não são de sua produção, mas por cuja venda recebam uma comissão;  

c) GROSSISTAS DE ACTUAÇÃO MISTA: São as pessoas singulares ou colectivas 
que obtenham autorização para realizar simultaneamente operações de venda por grosso 
de produtos que adquiriram em seu próprio nome e por sua própria conta e de produtos 
de produção alheia em regime de comissão;  

d) PRODUTORES: Individuais ou agrupados em cooperativas, associações ou qualquer 
outra forma de associação colectiva que tenham o propósito de comercializar os 
produtos da sua própria produção.   

ARTIGO 6.º 
(Apresentação do Pedido de Vendedor) 
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1 – O pedido para operar como vendedor de um posto fixo de venda deverá integrar a 
seguinte documentação:  

a) Requerimento dirigido ao Presidente da Câmara  

b) Certidão do Registo Comercial  

c) Declaração comprovativa da inscrição nas Finanças, cartão de pessoas singular 
.ou colectiva, e documento comprovativo das obrigações fiscais.  

2 – O pedido para operar como produtor de uma zona ou espaço de venda deverá 
integrar a seguinte documentação:  

a) Requerimento dirigido ao Presidente da Câmara;  

b) Declaração passada pela direcção regional de Agricultura da área de produção 
do requerente onde se ateste a sua qualidade de produtor;  

c) Documento comprovativo do cumprimento das obrigações fiscais e cartão de 
pessoa singular ou colectiva.   

ARTIGO 7.º 
(Autorização de vendedor)  

1 – Uma vez formulado o pedido, compete à Câmara  emitir ou denegar a autorização 
de vendedor no Mercado.  

2 – A autorização comprova a qualidade de vendedor no M. G. S. na categoria 
respectiva.  

3 – A autorização só poderá ser emitida desde que se encontrem cumpridos os seguintes 
requisitos:  

a) Estarem preenchidas as condições exigidas no artigo 6.º deste Regulamento.  

b) Celebração de um protocolo entre a Câmara e o potencial vendedor onde conste 
a identificação do posto fixo de venda que lhe é atribuído, devendo o vendedor 
obrigar-se a cumprir as obrigações fixadas no presente Regulamento e demais 
legislação aplicável.  

No protocolo será ainda especificada qual a actividade a ser desenvolvida no 
posto fixo ou espaço de venda, produtos cuja venda será praticada, montante 
das taxas a pagar pela ocupação e utilização de serviços e prazo de vigência.  

c) A denegação de autorizada pela Câmara deverá ser fundamentada.   

ARTIGO 8.º 
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(Direitos dos Vendedores)  

Os operadores do M.G.S. que operam na qualidade de vendedores têm os seguintes 
direitos:  

a) Utilizar o posto fixo ou local de venda que lhes tiver sido adjudicado, bem 
como outros serviços que a Câmara tiver colocado à sua disposição;  

b) Utilizar as instalações de carácter complementar nas condições estabelecidas 
neste Regulamento, e demais normas internas elaboradas pela Câmara.    

ARTIGO 9.º 
(Obrigações dos Vendedores)  

Os vendedores estão obrigados a:  

a) Manter os postos de venda que lhes foram adjudicados abertos e em actividade 
durante o horário de venda fixado para o Mercado;  

b) Explorar os postos fixos de venda sob sua responsabilidade pessoal de maneira 
permanente;  

c) Utilizar os postos fixos e espaços de venda para proceder a transacções que 
tiver declarado à Câmara estando rigorosamente interdita a utilização dos 
mesmos para outros fins, ainda que parcialmente, sendo-lhes também proibido 
permitir a terceiros efectuar quaisquer operações mesmo que a título gratuito.  

d) Prestar uma caução e realizar um seguro de responsabilidade civil nos termos 
fixados pela Câmara.  

e) Prestar aos Organismos Oficiais todas as informações relativas à actividade 
desenvolvida no Mercado.  

f) Ter em sua posse e facultar às autoridades competentes os documentos 
legalmente exigidos para o exercício da actividade.  

g) Pagar pontualmente as taxas relativas à ocupação dos postos fixos ou espaço de 
venda e à utilização dos diversos serviços complementares colocados à 
disposição do utente;  

h) Respeitar as regras fixadas pela Câmara relativas ao controlo da entrada e saída 
de mercadorias;  

i) Manter os postos fixos e espaços de venda que lhes tiverem sido adjudicados, 
em perfeitas condições de conservação, limpeza e higiene;  

j) Não realizar obras sem prévia autorização da Câmara;  
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l) Preencher a documentação relativa às transacções efectuadas nas condições 

exigidas na legislação em vigor e pela Câmara;  

m)  Cumprir as regras emanadas das autoridades competentes, referentes ao 
funcionamento do Mercado e instalações complementares com vista a uma melhor 
prestação de serviços e a uma maior transparência das transacções comerciais nele 
efectuadas.   

ARTIGO 10.º 
(Período Mínimo de Permanência)  

Os vendedores terão de utilizar mensalmente o posto fixo ou espaço de venda pelo 
período efectivo de 45 dias por trimestre, sob pena, no caso de não cumprimento, de 
perda da concessão.   

ARTIGO 11.º 
(Causas de exclusão do M. G. S.)  

A autorização de ocupação de um posto fixo ou espaço de venda pode ser retirada ao 
vendedor pela Câmara quando se verifica alguma das circunstâncias:  

a) Incumprimento do período mínimo de permanência fixado pela Câmara;  

b) Quando o posto de venda não seja utilizado pelo respectivo titular;  

c) Incumprimento das obrigações estabelecidas no protocolo a que se refere o artigo 7.º 
deste Regulamento;  

d) Pela superveniência de circunstâncias que, a terem-se verifica do à data da 
concessão do direito de utilização, obstariam a que este tivesse sido concedido;  

e) Realização de obras sem autorização da Câmara;  

f) Incumprimento reiterado das normas emanadas pela Câmara;  

g) Quando a posto fixo ou espaço comercial adjudicado permaneça encerrado por 
espaço de tempo superior a 30 dias;  

h) Incumprimento reiterado das obrigações legalmente fixadas em matéria de higiene e 
sanidade;  

i) Incumprimento reiterado das obrigações fixadas pela Câmara em matéria de higiene 
e limpeza do pessoal ao serviço do vendedor;  

j) Por renúncia voluntária expressa por escrito, do titular da autorização em exercer a 
actividade comercial;  

l) Por dissolução da pessoa colectiva titular da obrigação. 
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ARTIGO 12.º 

(Desocupação dos postos fixos ou postos de Venda)  

Quando nos termos do artigo anterior seja retirada a ocupação de um posto fixo de 
venda, o mesmo é considerado vago e será desocupado não tendo o seu titular direito a 
qualquer tipo de indemnização.   

TÍTULO II  

CAPÍTULO I  

OS COMPRADORES   

ARTIGO 13.º 
(Categoria de Compradores)  

Podem operar como compradores no M.G.S. os:  

a) Agentes que exerçam a actividade de comércio a retalho nos termos da alínea b) n.º1 
do art.º 1.º do D.L. n.º339/85, de 21 de Agosto e as cooperativas de retalhistas, os 
quais serão designados por “retalhistas”;  

b) Agentes que exerçam a actividade de comércio por grosso, tal como vem definida 
nos termos da alínea a) do n.º2 do art.º 1.º do D.L. n.º339/85 de 21 de Agosto, com a 
designação genérica de “explorador”;  

c) Agentes que exerçam a actividade de comércio por grosso tal como vem definida na 
alínea c) do n.º2 do art.º 1.º do D.L. 339/85 de 21 de Agosto e que serão designados 
por “grossistas”;  

d) Transformadores, utilizadores profissionais ou grandes utilizadores dos produtos 
transaccionados no Mercado e que serão designados por “utilizadores”.   

ARTIGO 14.º 
(Apresentação do pedido de Comprador)  

O pedido para comprador no M.G.S. deverá integrar a seguinte documentação:  

a) Requerimento dirigido ao Presidente da Câmara;  

b) Identificação;  

c) Documentação comprovativa da inscrição no Registo Nacional de Pessoas 
Colectivas.  
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ARTIGO 15.º 

(Autorização de Comprador)  

1 - Formulado o pedido compete à Câmara emitir ou denegar a autorização de 
comprador.  

2 - Esta autorização comprova a qualidade de utente do M.G.S. na categoria respectiva e 
só poderá ser emitida desde que se encontrem cumpridos os requisitos referidos no 
artigo anterior.   

ARTIGO 16.º 
(Direitos do Comprador)  

Os compradores do Mercado têm os seguintes direitos:  

a) Entrar e permanecer nas áreas de venda do Mercado dentro do horário fixado para as 
operações de venda;  

b) Entrar no recinto do Mercado com os veículos destinados à carga e transporte de 
mercadorias e utilizar o parque de estacionamento nos termos determinados pela 
Câmara.   

ARTIGO 17.º 
(Obrigações dos Compradores)  

São obrigações dos compradores:  

a) Cumprir as normas emanadas pela Câmara relativamente à entrada, quaisquer outros 
exigíveis para o bom funcionamento do Mercado;  

b) Pagar as taxas correspondentes à utilização dos diversos serviços e equipamentos de 
que o Mercado disponha;  

c) Prestar à Câmara e aos Organismos Oficiais competentes todas as informações que 
lhes sejam solicitadas, relacionadas com as operações comerciais efectuadas no 
Mercado;  

d) Exibir os documentos comprovativos das transacções efectuadas, sempre que os 
mesmos lhes sejam exigidos pelos funcionários da Câmara ou Organismos Oficiais 
competentes e submeter-se às inspecções necessárias à verificação do controlo da 
qualidade e do peso da mercadoria.    

TÍTULO III  

O FUNCIONAMENTO DO MERCADO 
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CAPÍTULO I  

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO E HORÁRIO   

ARTIGO 19.º 
(Horário e Período de Abertura)  

1 - O mercado está aberto todos os dias do ano à excepção dos domingos e certos dias 
feriados, cuja lista é estabelecida anualmente pela Câmara através de Edital.   

2 - Os serviços complementares do M.G.S. funcionarão de acordo com o horário 
estabelecido pela Câmara através de Edital.    

TÍTULO IV  

ENTRADA, PERMANÊNCIA E SAÍDA DO MERCADO  

SECÇÃO I - AS PESSOAS   

ARTIGO 20.º 
(Acesso ao Mercado)  

1 - A entrada no Mercado é reservada exclusivamente às pessoas que tenham um motivo 
profissional válido para aí se deslocarem.  

2 - Em qualquer caso, a entrada e saída de pessoas do M.G.S. far-se-á unicamente pelos 
acessos que a Câmara indicar.   

ARTIGO 21.º 
(Quem Tem Livre Acesso)  

1 - Dentro dos horários estabelecidos, têm livre acesso ao Mercado:  

a) Os utentes e os seus empregados;  

b) As autoridades competentes que, no recinto do Mercado asseguram a aplicação de 
medidas relativas a circulação de pessoas e veículos.  

O controlo veterinário e fitossanitário, a repressão das infracções anti-económicas e o 
controlo de qualidade e normalização; a recolha e difusão dos mercados agrícolas;  

c) As pessoas que forem expressamente autorizadas pela Câmara a entrar no Mercado.  
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2 - Os utentes do Mercado e seus empregados deverão possuir um documento de 
identificação que constitui um título de acesso ao Mercado. Os empregados dos utentes 
solicitarão tal documento à Câmara, através da pessoa ou entidade que os empregue.  

3 - Todas as pessoas habilitadas a entrar e permanecem no Mercado deverão exibir, em 
local bem visível o respectivo cartão de identificação ou a necessária autorização de 
entrada no recinto.    

SECÇÃO II - VEÍCULOS E ESTACIONAMENTO   

ARTIGO 22.º 
(Entrada e Saída de Veículos)  

A entrada e saída de veículos do M.G.S. está sujeita à apresentação de cartão de 
autorização emitida pela C.M.S..   

ARTIGO 23.º 
(Requisitos para o Transporte de Produtos)  

A entrada e saída de mercadorias no recinto do Mercado deve efectuar-se em veículos 
que reunam as condições higiénicas e técnicas legalmente exigidas para o transporte dos 
diversos tipos de produtos.   

ARTIGO 24.º 
(Código da Estrada)  

As disposições do código da estrada são aplicáveis no interior do recinto do Mercado, 
sem prejuízo da obrigatoriedade do cumprimento das normas de circulação, limite de 
velocidade e estacionamento fixadas no presente Regulamento e nas que vierem a ser 
estabelecidas posteriormente pela Câmara.   

ARTIGO 25.º 
(Circulação e Estacionamento)  

1 - O limite de velocidade de circulação no interior do Mercado é de 20 Km/hora.  

2- A circulação de veículos terá de obedecer à sinalização existente no Mercado.  

3 - Os veículos que efectuarem o abastecimento só podem estacionar junto aos postos 
fixos e outros locais de venda durante o período de tempo estritamente necessário às 
operações de descarga. Uma vez efectuada tal operação, os veículos abandonarão tais 
locais e parquearão nos lugares determinados pela Câmara.  
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4 - Durante as horas de entrada dos compradores só os seus veículos estão autorizados a 
estacionar junto aos postos e outros locais de venda, mas só o tempo estritamente 
necessário às operações de carga.  

5 - A utilização dos lugares far-se-á de acordo com a sinalização existente e as 
instruções dadas pela Câmara ou pelas autoridades policiais.    

SECÇÃO III - ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIAS   

ARTIGO 26.º 
(Entrada de Mercadorias)  

1 - Tendo em vista a conhecimento das condições de abastecimento e de 
comercialização, todos e cada um dos lotes de produtos alimentares introduzidos no 
Mercado devem ser acompanhados de documento próprio, onde conste a quantidade dos 
produtos transportados, bem como a identificação do titular do posto ou espaço de 
venda a que os mesmos se destinam.  

2 - Uma cópia do referido documento será entregue no controle de entrada no recinto do 
Mercado e outra será entregue ao vendedor, o qual será obrigado a exibi-la sempre que 
solicitado pelo pessoal da Câmara e demais autoridades competentes.   

ARTIGO 27.º 
(Saída de mercadorias)   

1 – Todos os produtos vendidos no M.G.S. terão de ser acompanhados do documento 
referido no artigo 30.º deste Regulamento.  

2 – Uma cópia do documento acima referido, poderá ficar em poder da Câmara.   

ARTIGO 28.º 
(Exame da Carga dos Veículos)  

O pessoal da Câmara poderá examinar a carga dos veículos, a fim de confirmar a 
veracidade dos documentos comprovativos da entrada e saída dos veículos.   

ARTIGO 29.º 
(Cotações de Produtos)  

Os utentes do M.G.S. devem facultar ao Serviço de Informação de Mercados Agrícolas 
toda a informação necessária ao conhecimento e recolha das cotações dos produtos 
comercializados no M.G.S..  
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TÍTULO V  

OPERAÇÕES DE VENDA   

ARTIGO 30.º 
(Documento Comprovativo das Vendas)  

1 - Todas as vendas efectuadas no M.G.S. devem ser comprovadas através de um 
documento de venda, passado pelo vendedor e entregue por este ao comprador.  

2 - Do referido documento de venda, deverão constar os elementos exigíveis pela 
regulamentação em vigor para a comercialização de determinado tipo de produtos, 
quando a houver, sem prejuízo de deverem sempre conter a identificação do comprador 
e do vendedor, a data de transacção, o preço e a indicação da quantidade, espécie e 
variedade dos produtos. Considera-se como inexistente o documento de venda quando 
não contenha to dos os elementos anteriormente indicados.  

3 - O original do documento destina-se ao comprador e deverá ser sempre exibido 
quando solicitado pelo pessoal da Câmara ou pelas autoridades competentes.   

ARTIGO 31.º 
(Proibição das operações de Venda, Depósito de Vasilhames 

e Exposição de Produtos)  

1 - É proibido efectuar qualquer operação de venda nas vias de circulação, parques de 
estacionamento ou, em geral, em quaisquer outros locais do M.G.S. que não sejam 
postos fixos e espaços de venda reservados para tal efeito.  

2 - Os produtos para venda devem ser arrumados cuidadosamente, de forma a não 
impedir a circulação. Os produtos expostos não podem ultrapassar os limites do local de 
venda, devendo o seu empilhamento fazer-se em condições de absoluta segurança.  

3 - É absolutamente proibido depositar vasilhame vazio, taras recuperáveis ou não, em 
qualquer outro local que a Câmara não destinar especialmente para tal efeito.   

ARTIGO 32.º 
(Práticas Ilícitas)  

1 – São proibidas as seguintes operações:  

a) A venda a retalho;  

b) As vendas sucessivas entre vendedores, salvo quando ocorram sobre produtos 
que sofreram transformações que modifique o seu estado de apresentação e 
embalagem. 
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2 - Os grossistas e comissionistas não poderão em caso algum adquirir os produtos para 
os quais têm um mandato de venda.   

ARTIGO 33.º 
(Acondicionamento de Mercadorias)  

1 - Todas as mercadorias expostas para venda devem estar devidamente acondicionadas 
em caixas ou embalagens adequadas às diferentes qualidades de produtos.  

2 - Todas as taras deverão conter elementos que identifiquem o seu proprietário e 
apresentarem-se limpos e em bom estado conservação, de modo a garantir as 
necessárias condições higio-sanitárias dos produtos.   

ARTIGO 34.º 
(Requisitos de Produtos Transaccionados)  

Os produtos transaccionados no Mercado deverão obedecer às disposições legais em 
vigor, nomeadamente, no tocante ao acondicionamento, calibragem, normalização e 
rotulagem.    

TÍTULO VI  

OBRAS E INSTALAÇÕES DO MERCADO  

CAPÍTULO I   

ARTIGO 35.º 
(Instalações)  

A estrutura física do M. G. S. prevê a existência de postos fixos de venda destinados ao 
uso privativo dos vendedores seus titulares e zonas de circulação de pessoas e veículos e 
locais destinados a serviços complementares.    

SECÇÃO I  

ZONAS E ESPAÇOS DE VENDA DESTINADOS AOS PRODUTORES   

ARTIGO 36.º 
(Locais Destinados aos Produtores)  
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1 - Os produtores que pretendam comercializar os seus produtos nas zonas destinadas 
aos produtores, devem requerer à Câmara a necessária autorização, nos termos dos 
artigos 3.º e 6.º do presente Regulamento.  

2 - A título excepcional, a Câmara pode autorizar a utilização em comum por vários 
vendedores, de uma zona ou espaço de venda, mas neste caso as pessoas autorizadas são 
responsáveis solidariamente perante a Câmara.   

ARTIGO 37.º 
(Delimitação dos Locais de Venda)  

Os locais de venda destinados aos produtores são delimitados por traços apostos no solo 
e numerados.   

ARTIGO 38.º 
(Taxas e Seguros)  

Para além das obrigações expressas neste Regulamento, o direito à utilização dos locais 
de venda está dependente do pagamento da taxa de ocupação definida pela Câmara e da 
existência de um seguro de responsabilidade civil que cubra os danos causados a 
terceiros nas instalações do M.G.S..   

ARTIGO 39.º 
(Horários)  

Os produtores que pretendam ocupar uma zona ou espaço de venda devem comparecer 
nos seus locais dentro dos horários estabelecidos pela Câmara para o efeito.   

ARTIGO 40.º 
(Intransmissibilidade das Autorizações)  

1- O direito à utilização dos espaços de venda é pessoal e intransmissível por qualquer 
título ou forma.  

2- Exceptuam-se do número anterior a transmissão a favor do cônjuge ou descendentes 
no 1.º grau da linha recta, do titular desde que este cesse a actividade.  

3- As transmissões realizadas em violação do disposto no número anterior são nulas e 
dão origem à revogação da autorização inicial.   

SECÇÃO II  

POSTOS FIXOS DE VENDA   
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ARTIGO 41.º 
(Os Postos Fixos)  

1 - Os postos fixos de venda do Mercado são destinados a utilização a título privativo 
por parte dos vendedores seus titulares.  

2 - Os produtores ou as suas organizações quando obtiverem a adjudicação de um posto 
fixo de venda estão sujeitos aos mesmos condicionalismos legais dos restantes 
vendedores.  

3 - A título excepcional, a Câmara pode autorizar a utilização em comum por vários 
vendedores de um posto fixo de venda, mas neste caso as pessoas autorizadas são 
responsáveis solidariamente perante a Câmara.   

ARTIGO 42.º 
(Autorizações)  

1 - O direito à utilização de um posto fixo de venda é obtido nos termos dos artigos 3.º e 
6.º e a sua adjudicação é sempre formalizada através de um protocolo escrito celebrado 
entre a Câmara e o vendedor.  

2 - Para além das obrigações constantes deste Regulamento, o direito à utilização dos 
postos fixos de venda, está dependente do pagamento da taxa de ocupação definida pela 
Câmara e da existência de um seguro de responsabilidade civil que cubra os danos 
causados a terceiros dentro do perímetro do M.G.S..   

ARTIGO 43.º 
(Intransmissibilidade das Autorizações)  

1 - O direito à utilização de um posto fixo de venda é pessoal e intransmissível por 
qualquer título ou forma.  

2 - Exceptuam-se do número anterior as transmissões a favor do cônjuge ou 
descendentes no 1.º grau em linha recta do titular, desde que haja substituição na 
actividade.  

3 - As transmissões realizadas em violação do disposto no número anterior consideram-
se nulas e dão origem à revogação da autorização inicial.   

ARTIGO 44.º 
(Dimensões dos Postos de Venda)  

1 - O Mercado disporá de postos fixos de venda adequados à natureza das diversas 
transacções e dimensão dos vendedores.  
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2 - Pode ser atribuído mais do que um posto fixo de venda ao mesmo vendedor do 
Mercado, desde que a sua dimensão económica o justifique e fiquem salvaguardadas as 
condições de concorrência e de abastecimento do M. G. S..   

ARTIGO 45.º 
(Transferências por Interesse do Serviço)  

1- A Câmara pode modificar a localização dos locais de venda, quer por motivos de 
higiene e salubridade, quer no interesse do serviço ou ainda com vista ao reagrupamento 
de vendedores que pretendam concertar as suas actividades ou associar as suas 
empresas.  

2- A transferência acima referida não dá direito ao pagamento de qualquer 
indemnização.   

ARTIGO 46.º 
(Lugares vagos)  

Os postos fixos de venda que ficarem livres, nomeadamente por se verificar alguma das 
situações previstas no artigo 11.º deste Regulamento serão declarados vagos e a Câmara 
desencadeará o processo para uma nova concessão.   

ARTIGO 47.º 
(Objectivos da Atribuição dos Postos Fixos de Venda)  

1 - A concessão dos postos fixos de venda, deverá contribuir para o planeamento e 
racionalização dos circuitos comerciais e para que o abastecimento público dos 
aglomerados populacionais se realize nas melhores condições de concorrência e 
transparência do Mercado.  

2 - A concessão dos postos fixos de venda deverá ter presente os seguintes aspectos: 
salvaguardar o equilíbrio entre os diversos tipos de vendedores; evitar o atomismo das 
transacções; manter a unicidade do Mercado; possibilitar a venda de novos produtos e o 
desenvolvimento de novas actividades.   

ARTIGO 48.º 
(Segurança e Higiene)  

Todos os postos de venda deverão obedecer às normas existentes em matéria de 
segurança, higiene e salubridade, podendo a Câmara mandar efectuar vistorias e se 
necessário impor aos respectivos titulares a realização de melhoramentos 
indispensáveis.    

TÍTULO VI 
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DAS OBRAS   

ARTIGO 49.º 
(Obras para melhoramentos)  

1 - Os titulares dos postos fixos de venda podem realizar no interior dos mesmos, por 
sua própria conta e com autorização da Câmara, as obras e melhoramentos que 
considerem necessários, desde que as mesmas não alterem as características dos locais e 
daí não resultem prejuízos para terceiros.  

2 - Se as obras ou melhoramentos efectuados não corresponderem ao projecto 
previamente aprovado pela Câmara, esta pode ordenar a sua demolição ou rectificação, 
sendo os trabalhos realizados à custa do utente sem direito a qualquer indemnização.   

ARTIGO 50.º 
(Regime de obras com Carácter Permanente)  

1 - As obras de instalação realizadas nos postos fixos de venda que fiquem ligados de 
forma permanente ao solo, paredes ou outros elementos integrantes dos mesmos, 
passarão a ser propriedade do M.G.S..  

2 - Entende-se que tais obras e instalações estão ligadas de forma permanente quando se 
não possam destacar das estruturas do Mercado sem quebra ou deterioração das 
mesmas.   

ARTIGO 51.º 
(Necessidade de Realização de Obras)  

1 - Os titulares dos postos fixos de venda são obrigados a consentir a realização nos 
mesmos das obras que sejam necessárias aos serviços comuns e rede viária bem como 
para o normal funcionamento do Mercado.  

2- Os titulares dos postos fixos de venda não têm direito a qualquer indemnização pela 
realização das obras acima referidas.  

3 - No entanto, se em consequência da realização de tais obras o vendedor se encontrar 
impossibilitado, total ou parcialmente de exercer a sua actividade:  

- ser-lhe-á, se possível assegurado que a mesma se exerça noutro local;  

- ser-lhe-ão reduzidas as taxas que o mesmo deveria pagar, de modo proporcional ao 
espaço e tempo de privação do exercício das suas actividades.   

ARTIGO 52.º 
(Obras de Responsabilidade dos Utentes) 
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1 - Os titulares dos postos de venda deverão efectuar nas mesmas as obras de 
conservação e reparação cuja necessidade decorra de uma má utilização das instalações.  

2 - Caso se verifique o incumprimento de tal obrigação, a Câmara substituir-se-á ao 
vendedor e mandará executar tais obras, sendo os respectivos custos suportados pelo 
utente.  

3 - Os utentes serão obrigados a reparar os estragos por si causados nas instalações do 
Mercado.  

Não o fazendo, a Câmara executará as mesmas a expensas dos responsáveis.    

TÍTULO VII  

SERVIÇOS GERAIS E COMPLEMENTARES   

ARTIGO 53.º 
(Serviços Gerais)  

É da responsabilidade da Câmara a distribuição de água, a limpeza e iluminação das 
zonas comuns e conservação corrente dos edifícios e vias de comunicação comuns.   

ARTIGO 54.º 
(Responsabilidade pelos Serviços Privados)  

Ficam a cargo dos utentes as despesas com os serviços privados que solicitem para seu 
uso exclusivo, nomeadamente, os de telefone.   

ARTIGO 55.º 
(Serviços Complementares)  

Consideram-se serviços complementares do Mercado todos aqueles que a Câmara 
considerar necessários ao bom funcionamento do Mercado, nomeadamente, os de 
cafetaria e restaurante.    

TÍTULO VIII  

DISPOSIÇÕES DIVERSAS   

ARTIGO 56.º 
(Bocas de Incêndio e Fontes de Calor) 
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1 - Os locais em redor das bocas de incêndio devem estar desocupados de modo a 
permitir o fácil acesso às mesmas.  

2 – É proibida a utilização das bocas de incêndio para qualquer outro fim que não seja o 
combate ao fogo.  

3 - Antes do encerramento dos postos de venda os utentes devem assegurar-se de que 
não fiquem fontes de calor ou aparelhos acesos que possam constituir riscos de 
incêndio.    

ARTTGO 57.º 
(Actividades proibidas)  

É expressamente proibido aos utentes do mercado:  

a) Utilizar materiais voláteis inflamáveis;  

b) Fazer lume ou queimar resíduos;  

c) Modificar as instalações eléctricas autorizadas.   

ARTIGO 58.º 
(Abandono de Objectos)  

É proibido o depósito e abandono de objectos em locais não destinados para o efeito.   

ARTIGO 59.º 
(Furto, Roubo e Deteriorações)  

A Câmara não se responsabiliza por furtos, roubos ou quaisquer deteriorações de 
mercadorias, veículos ou material pertencentes aos utentes.    

TÍTULO IX  

REGIME ECONÓMICO   

ARTIGO 60.º 
(Taxas)  

1 - A Câmara cobrará aos diferentes utentes do M.G.S. as taxas devidas pela ocupação e 
utilização do Mercado e seus equipamentos complementares, conforme o estabelecido 
na tabela de taxas a aprovar pela C.M.S.. 
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2 – Exceptuam-se do número anterior todos os serviços de telefone, água e luz que 
eventualmente venham a ser instalados.   

ARTIGO 6l.º 
(Caução)  

1 - Os titulares de uma autorização de ocupação a título privativo constituirão uma 
caução a favor da Câmara, a qual servirá de garantia de pagamento dos montantes 
devidos.  

O montante da caução será fixado por tipo de local ocupado, sendo igual ao valor da 
taxa de três mensalidades, estabelecida de acordo com o número anterior.  

2 - A caução a que se refere o número anterior será constituída no prazo máximo de um 
mês após a notificação da concessão do local, devendo ser reconstituída em iguais 
períodos sempre que sobre a mesma forem deduzidos montantes devidos à Câmara.   

ARTIGO 62.º 
(Seguros)  

Independentemente de outros requisitos impostos aos vendedores em matéria de 
seguros, cada um deles deverá possuir o seguro de responsabilidade civil que cubra os 
danos causados a terceiros no recinto do M.G.S..   

ARTIGO 63.º 
(Consequências da Falta de Pagamento)  

Sem prejuízo de outras obrigações definidas neste Regulamento a falta de pagamento 
das taxas e da caução fixadas nos termos dos artigos anteriores, leva à anulação da 
autorização do titular do posto de venda, sendo o mesmo considerado vago.    

TÍTULO X  

INSPECÇÃO SANITÁRIA   

ARTIGO 64.º 
(Obrigatoriedade da Inspecção Sanitária)  

Estão sujeitos à inspecção sanitária todos os géneros alimentícios armazenados, 
manipulados ou vendidos na mercado ou serviços complementares.   

ARTIGO 65.º 



Regulamento do Mercado Grossista - Câmara Municipal de Setúbal    

21

(Realização de Inspecção Sanitária)  

1 - Os vendedores não poderão de forma alguma opor-se à realização de inspecções 
sanitárias e, caso seja necessário, a que seja retirada mercadoria para esse fim.  

2 – Não poderão ser objecto de venda os produtos que a inspecção determine não 
estarem aptos para o consumo.    

TÍTULO XI  

DISCIPLINA DO MERCADO  

SECÇÃO I  

DOS PRINCÍPIOS   

ARTIGO 66.º 
(Responsabilidade Disciplinar)  

1 – Os utentes do Mercado estão obrigados a cumprir as leis e demais normas 
regulamentares relativas a mercados abastecedores.   

ARTIGO 67.º 
(Infracção Disciplinar)  

Considera-se infracção disciplinar o facto, ainda que meramente culposo, praticado 
pelos utentes, seus familiares ou assalariados que violem algum dos normativos 
previstos no n.º1 do artigo 67.º.   

ARTIGO 68.º 
(Prescrição do Procedimento Disciplinar)  

1 - O direito de instaurar procedimento disciplinar prescreve passado um ano sobre a 
data em que a falta houver sido cometida.   

2 - Prescreverá igualmente se, conhecida a falta pela Câmara, não for instaurado o 
competente processo disciplinar no prazo de seis meses.  

3 - O prazo prescricional suspende-se com a instauração do processo de averiguações ou 
inquérito.   

ARTIGO 69.º 
(Factos Passíveis de Serem Considerados Infracção Penal)  
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Quando os factos forem passíveis de serem considerados infracção penal, a Câmara 
participará, obrigatoriamente, a ocorrência ao representante do Ministério Público 
competente para promover o respectivo processo com vista à instauração de 
procedimento criminal.    

SECÇÃO II  

PENAS DISCIPLINARES E SEUS EFEITOS   

ARTIGO 70.º 
(Sanções)  

As sanções aplicadas aos utentes do Mercado são as seguintes:  

a) Repreensão escrita;  

b) Coima;  

c) Suspensão;  

d) Exclusão;  

2 - As penas serão deliberadas pela Câmara e sempre registadas em processo individual 
do utente.   

ARTIGO 71.º 
(Caracterização das Penas)  

1 - A pena de repreensão escrita consiste em mero reparo pela irregularidade cometida.  

2 - A pena de coima consiste numa sanção pecuniária aplicada após a elaboração do 
respectivo processo de contra-ordenação.  

3 - A pena de suspensão consiste no afastamento do utente do Mercado durante um 
determinado período de tempo.  

4 - A pena de exclusão consiste no afastamento definitivo do Mercado do utente 
infractor.   

ARTIGO 72.º 
(Efeitos das penas)  

1 - A pena de suspensão implica o não exercício da actividade do utente no M.G.S. 
durante o período em que a mesma durar.  
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2 - A pena de exclusão determina a anulação do protocolo de concessão.  

3 – A quem haja sido aplicada a pena de exclusão do M.G.S. é vedado candidatar-se a 
utente do mesmo durante um período de cinco anos que se começam a contar desde a 
data do início da execução da pena.    

SECÇÃO III  

FACTOS A QUE SÃO APLICÁVEIS AS DIFERENTES PENAS 
DISCIPLINARES   

ARTIGO 73.º 
(Advertência)  

A pena de repreensão registada será aplicável por infracção do presente Regulamento.   

ARTIGO 74.º 
(Coima)  

1 - A pena da coima será aplicável a casos de negligência e incumprimento dos deveres 
do utente previstos neste Regulamento.  

2 - Esta pena será, nomeadamente, aplicável aos utentes que incorrerem nos seguintes 
comportamentos:  

a) Cedência a terceiros de qualquer tipo de documento para acesso ao Mercado;  

b) Incumprimento das normas de entrada e saída de veículos, bem como das de carga e 
descarga;  

c) Violação das normas de exposição e acondicionamento dos produtos nos postos de 
venda;  

d) Não realização de obras indispensáveis à conservação e reparação dos postos de 
venda;  

e) Violação das instruções de limpeza;  

f) Deterioração em mercadorias, veículos e materiais pertencentes aos utentes.   

ARTIGO 75.º 
(Suspensão)  

1 - A pena de suspensão será aplicada em casos de negligência grave ou de grave 
desinteresse pelo cumprimento dos deveres de utente, nomeadamente, quando: 
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a) Não pagamento das taxas devidas à Câmara;  

b) Inexistência de seguro de responsabilidade civil;  

c) Incumprimento dos períodos de abertura;  

d) Infracção das normas respeitantes às operações de venda;  

e) Recusa de prestação das informações a organismos oficiais e à Câmara previstas 
no Regulamento e legislação em vigor;  

f) Incumprimento das normas de higiene e técnicas, quer quanto aos produtos e 
pessoal, quer quando da sua entrada e saída do Mercado.  

2 - Nas hipóteses referidas nas alíneas b), c), d) e f) do número anterior a pena aplicável 
será fixada entre 10 a 30 dias.  

3 - Nos restantes casos previstos no número 1 a pena será de 45 a 90 dias.   

ARTIGO 76.º 
(Exclusão)  

A pena de exclusão será aplicável às infracções previstas no artigo 11.º deste 
Regulamento e àquelas que inviabilizem a manutenção da categoria de utente do 
M.G.S..   

ARTIGO 77.º 
(Circunstâncias Atenuantes e Agravantes Especiais)  

1 - São circunstâncias atenuantes especiais:  

a) A inexistência de infracção anterior durante um período não inferior a um ano;  

b) A confissão espontânea da infracção;  

c) A pronta diligência em repor a situação, cumprindo as normas aplicáveis.  

2 - São circunstâncias agravantes especiais:  

a) A vontade determinada de prossecução dos resultados previstos com a infracção;  

b) A reincidência;  

c) A premeditação;  

d) A acumulação de infracções.  
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ARTIGO 78.º 
(Reincidência)  

Existe reincidência quando a infracção é cometida antes de decorrido um ano sobre o 
dia em que tiver findado o cumprimento de pena em virtude de infracção anterior.   

ARTIGO 79.º 
(Acumulação de Infracções)  

Existe acumulação quando duas ou mais infracções são cometidas na mesma ocasião ou 
quando uma é cometida antes de ser punida a anterior.   

ARTIGO 80.º 
(Determinação da Medida da Coima)  

1 - A determinação da medida da coima far-se-á em função da gravidade da contra- 
ordenação praticada, da culpa e da situação económica do agente.  

2 - Dentro dos critérios referidos no número anterior, as coimas a aplicar variarão entre 
um mínimo de €9,98 / 2 mil e um máximo de €2493,99 / 500 000 escudos, em relação 
às contra-ordenações praticadas por pessoas singulares.  

3 - As contra-ordenações praticadas por pessoas colectivas poderão elevar-se até aos 
montantes máximos de:  

a) €9975,96 / 2000 000$00 em caso de dolo;  

b) €4987,98 / 1000 000$00 em caso de negligência.  

Sendo os mínimos a aplicar os previstos no número anterior.  

4 - Para aplicação de uma coima seguir-se-á o procedimento previsto no Dec.-Lei 
n.º433/82, de 27 de Outubro.    

SECÇÃO IV  

PROCESSO DISCIPLINAR  

ARTIGO 81.º 
(Aplicação das Penas)  

1 - As penas de suspensão e exclusão serão sempre aplicadas após prévia instauração de 
processo disciplinar a instaurar pelos serviços competentes da Câmara.  
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2 - A pena de repreensão registada é aplicada sem dependência de processo disciplinar 
devendo, porém, proceder-se sempre à audiência do infractor.   

ARTIGO 82.º 
(Medidas Preventivas)  

A Câmara pode, durante o decurso do processo, sob proposta favorável do instrutor, 
aplicar aos utentes do M.G.S. medidas de suspensão preventiva da actividade, sempre 
que a presença destes no Mercado ponha em causa o normal funcionamento do mesmo 
ou o próprio desenrolar do processo.   

ARTIGO 83.º 
(Revisão)  

1 - Os utentes-arguidos poderão requerer a revisão do processo, a todo o tempo, quando 
se verificarem circunstâncias ou meios de prova susceptíveis de demonstrar a 
inexistência das infracções que determinaram a condenação e que não puderam ser 
utilizados no processo pelo arguido.  

2 - Julgando-se procedente a revisão será revogada ou alterada a decisão proferida no 
processo revisto, cancelando-se o registo da pena e anulando-se os seus efeitos, a partir 
da decisão que considerou procedente a revisão.    

TÍTULO XII  

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS   

ARTIGO 84.º  

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação deste Regulamento serão 
resolvidos pela Câmara.   

ARTIGO 85.º 
(Preferência)  

Têm preferência a ocupar lugares do M.G.S. as categorias de utentes que tenham a sua 
residência no concelho de Setúbal.   

ARTIGO 86.º 
(Entrada em Vigor)  
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O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação em edital a afixar 
nos locais do costume pela Câmara Municipal de Setúbal, depois da sua aprovação pela 
Assembleia Municipal.  


