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PREÂMBULO

   

Ao abrigo da competência regulamentar das autarquias locais, 
consagrada no art.º 241.º da Constituição da Républica, tendo em 
conta as atribuições das Autarquias Locais e as competências da 
Câmara Municipal e da Assembbleia Municipal, definidas, 
respectivamente, no art.º 2.º e nos art.ºs 51.º, n.º 3, alínea a) e 39.º, n.º 2, 
alínea a) do Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, na redacção 
introduzida pela Lei n.º 18/91, de 12 de Junho, a Assembleia Municipal 
de Setúbal aprovou, em 19 de Dezembro de 1997, sob proposta da 
Câmara Municipal, de 14 de Outubro de 1997, o seguinte 
Regulamento:   

“REGULAMENTO MUNICIPAL, SOBRE A VENDA DE PÃO NÃO 

EMBALADO E PRODUTOS AFINS, EM ESTABELECIMENTOS 

ESPECIALIZADOS, UNIDADES MÓVEIS E OUTROS ESTABELECIMENTOS  

Capítulo I  

DA ABERTURA DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS, UNIDADES 
MÓVEIS E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE VENDA DE PÃO NÃO 
EMBALADO.  

O presente regulamento resulta das competências regulamentares do artigo 39.º, n.º 2, 
alínea a), do Decreto-Lei n.º 100/84 de 29 de Março e das competências atríbuidas nos 
artigos 5, alínea 1, artigo 14, alínea 1 e artigo 15 do Decreto-Lei n.º 268/86, de 6 de 
Setembro.  

Art.º 1.º – As pessoas singulares ou colectivas interessadas na abertura de 
estabelecimentos de venda de pão e produtos afins, na venda de pão em unidades 
móveis e na venda de pão em outros estabelecimentos do ramo alimentar, deverão 
requerer à Câmara Municipal autorização para o efeito.  
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No caso de unidades móveis esta só poderá ser requerida por pessoa singular e é 
obrigatória a indicação da zona ou local onde se pretende fazer a referida venda.  

Art.º 2.º – O requerente ao dirigir-se à Câmara Municipal será informado de que antes 
de ser elaborado o processo deve dirigir-se à Administração Regional de Saúde para o 
parecer sanitário da Autoridade de Saúde, após o qual poderá requerer na Câmara 
Municipal o alvará para a venda de pão e produtos afins não embalados.  

Art.º 3.º – A aprovação da venda de pão em unidades móveis só será autorizada quando 
se considere conveniente para o abastecimento público, depois de parecer favorável da 
Junta de Freguesia da zona, dos serviços municipais responsáveis e desde que cumpra 
os seguintes critérios:  

a) Não se realize a menos de 150 metros dos estabelecimentos licenciados para a venda 
de pão.  

b) Cumpra as normas estabelecidas no Capítulo III.    

c) Não é permitida a utilização a viaturas fixas, estacionadas na via pública com 
carácter de permanência, por não corresponder ao conceito de venda ambulante e 
por  razões higiénicas.  

d) Será dada prioridade aos vendedores ambulantes com residência fixa no Concelho.  

Art.º 4.º - A Câmara Municipal deverá, no prazo de 30 dias, a contar da data de entrada 
do requerimento, mandar proceder à vistoria final pelo Veterinário Municipal e pela 
autoridade sanitária e, quando for caso disso, emitir a respectiva autorização.  

# Único – A vistoria do Veterinário Municipal às unidades móveis deve ser efectuada 
de 6 em 6 meses. (a)  

Art.º 5.º - Após a vistoria final, a Câmara Municipal emitirá uma licença para os 
estabelecimentos especializados de venda de pão, para os estabelecimentos de produtos 
alimentares que requeiram autorização para a venda de pão e para as unidades móveis.  

# 1.º - A licença para os estabelecimentos especializados de venda de pão constará de 
um alvará próprio.  

# 2.º - A licença para os estabelecimentos de produtos alimentares que requeiram 
autorização para a venda de pão será titulada por averbamento ao alvará existente ou 
que seja emititido para a actividade principal.  

# 3.º - A licença para as unidades móveis será titulada por alvará com características e 
com definação dos condicionalismos específicos desta actividade.  
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Art.º 6.º - O procedimento subsequente de licenciamento, será idêntico ao existente 
para a concessão de alvará aos outros estabelecimentos do ramo alimentar, com 
excepção da afixação do edital.   

Capítulo II  

NORMAS HIGIÉNICAS E SANITÁRIAS A QUE DEVE OBEDECER A VENDA DE 
PÃO NÃO EMBALADO E PRODUTOS AFINS EM ESTABELECIMENTOS 
ESPECIALIZADOS, NOS SIMILARES DE HOTELARIA, OU EM OUTROS 
ESTABELECIMENTOS DO RAMO ALIMENTAR.   

Art.º 7.º - Estes estabelecimentos devem possuir os seguintes requisitos:  

a) Os especializados, devem ter uma separação da área de fabrico;  

b) Não comunicar com compartimentos que sirvam de habitação;  

c) Disporem de pavimentos de mármore, marmorito, mosaico ou material análogo e de 
paredes  e tectos lisos impermeáveis de fácil limpeza, devendo as paredes estarem 
revestidas de azulejos ou material similar até 2 metros de altura;  

d) Estarem equipados com balcão;  

e) Serem dotados de estantes, vitrinas ou prateleiras fechadas e fixas;   

(a) Redacção conforme deliberação camarária de 02/04/98.    

Nota – O balcão, as vitrinas e os armários terão de ser material duro totalmente liso e 
impermeável, não podem conter substâncias tóxicas contaminantes nem alterarem as 
características de composição nem os caracteres organolépticos do pão e produtos afins.  

Art.º 8.º - Os cestos ou outros recipientes, devem ser utilizados exclusivemente no 
transporte de pão e produtos afins, devendo apresentarem-se tapados e não podendo ser 
colocados sobre os balcões.  

Art.º 9.º - Não pode realizar-se em regime de auto-serviço, devendo o pão ser exposto 
fora do alcance do público.  

Art.º 10.º - Deve haver uma separação ou divisão entre os expositores de pão e os 
expositores dos produtos afins.  

Art.º 11.º - Os produtos de pastelaria com creme devem apresentar-se em expositores 
refrigerados, fechados e com termómetro visível, a uma temperatura de 5/6.º C.   
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Capítulo III  

NORMAS HIGIÉNICAS E SANITÁRIAS A QUE DEVE OBEDECER A VENDA DE 
PÃO NÃO EMBALADO E PRODUTOS AFINS EM UNIDADES MÓVEIS   

Art.º 12.º - As unidades móveis devem satisfazer os seguintes requisitos:  

a) Estarem equipadas de uma caixa de carga isolada da cabina de condução, deve ser 
metálica ou de material macromolecular duro, devendo ainda ser ventilada por um 
processo indirecto;  

b) Os veículos devem apresentar nos painéis laterais as inscrições “Transporte e venda 
de pão” ou “Transporte de pão” consoante os casos;  

c) Estarem equipados com balcão e estantes fechadas e fixas, apropriadas para o 
acondicionamento e exposição do produto;  

d) Serem dotados de estrado de material duro, facilmente lavável e desinfectáveis;  

e) Serem mantidos em perfeito estado de limpeza e serem submetidos a adequadas 
desinfecções;  

f) Os produtos de pastelaria secos só poderão ser comercializados, se embalados, 
devendo a embalagem ser rotulada.  

Art.º 13.º - Não é permitida a venda de produtos de pastelaria com cremes.   

Capítulo IV  

NORMAS HIGIÉNICAS E SANITÁRIAS A QUE DEVE OBEDECER A VENDA DE 
PÃO NÃO EMBALADO EM MERCADOS PERIÓDICOS (MERCADO MENSAL 
DE AZEITÃO) E MERCADOS DE LEVANTE   

Art.º 14.º - A abertura de locais de venda de pão em mercados tradicionais, mercados 
periódicos ou lugares tradicionais de acordo com os usos e costumes locais, assim como 
em mercados de levante, está dependente dos critérios a definir pela Câmara Municipal 
relativamente ao comércio de pão e produtos afins.  

Art.º 15.º - A venda de pão não embalado nos locais acima referidos obedecerá às 
seguintes normas:  

1.º - Pode ser efectuada em unidades móveis, desde que devidamente licenciadas pela 
Câmara Municipal.  

2.º - Nos locais de venda que preencham as seguintes condições:  
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a) A mesa ou bancada de venda, deverá ser de metal ou de material duro liso de fácil 
limpeza e desinfecção e deverá estar colocada a uma altura mínima de 70 cm do 
solo.  

b) O pão só pode ser exposto em vitrinas, armários fechados ou em recipientes 
providos de tampa ( não em cestos);  

c) Toda a área de venda deverá ter cobertura e ser resguardada lateralmente com 
plástico ou similar.    

Capítulo V  

NORMAS DE HIGIÉNE PARA OS MANIPULADORES DE PÃO  

Art.º 16.º - É proibido ao pessoal afecto à distribuição e venda tomar refeições e fumar 
nos locais de distribuição e venda de pão.  

Art.º 17.º - Utilizar vestuário que não esteja limpo e que não seja adequado, sendo 
aconselhado o uso de uma cor clara.  

Art.º 18.º - O manuseamento do pão deve efectuar-se com instrumentos adequados ou 
envoltórios das mãos do manipulador.    

Capítulo VI  

FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES  

Art.º 19.º - A fiscalização do cumprimento do presente regulamento compete à 
fiscalização municipal, sem prejuízo da competência da Inspecção Geral das 
Actividades Económicas e outras entidades competentes.  

Art.º 20.º - O não cumprimento das normas previstas neste regulamento, bem como no 
D.L. 286/86, de 6 de Setembro, constitui contra-ordenação social punível nos termos 
dos artigos seguintes.  

Art.º 21.º - A actividade de venda de pão não embalado, exercida sem a licença prevista 
no art.º 5 deste regulamento, sujeita o proprietário do estabelecimento ou da  unidade 
móvel ao pagamento de uma coima de €49,88 / 10.000$00 a €399,04 / 80.000$00, para 
além do encerramento do estabelecimento e apreensão do veículo.    

Art.º 22.º - Os estabelecimentos especializados, bem como os outros estabelecimentos 
existentes, que não cumprirem o disposto no art.º 17.º do D.L. 286/86, de 6 de 
Setembro, não poderão exercer a actividade de venda de pão não embalado, sob pena da 
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aplicação de uma coima de €49,88 / 10.000$00 a €399,04 / 80.000$00, para além do 
encerramento do estabelecimento. (b)  

Art.º 23.º - A violação de qualquer das normas previstas nos artigos 7.º a 10.º, 12.º, 14.º 
a 18.º do presente regulamento sujeitará o propritário do estabelecimento ou de 
unidades móveis à aplicação da coima de €49,88 / 10.000$00 a €399,04 / 80.000$00, 
sem prejuízo do encerramento do estabelecimento, da apreensão da unidade móvel e 
eventual suspensão da actividade nos mercados, por períodos de dois meses a um ano, 
no caso de reincidência. (b)  

Art.º 24.º - A violação da norma prevista no art.º 11.º e no art.º 13.º sujeita o 
proprietário do estabelecimento ou da unidade móvel, à aplicação da coima de €99,76 / 
20.000$00 a €498,80 / 100.000$00, da apreensão da unidade móvel e eventual 
suspensão da actividade nos mercados, por períodos de dois meses a um ano no caso de 
reincidência. (b)                                  

(b) Texto de acordo com a deliberação camarária de 26/08/99  
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L.B. 


