
MUNICIPIO DO CARTAXO

EDITAL N.O I2II2O11

PAULO ALEXAÌ\IDRE FERNANDES VARELA SIMÕES CALDAS,
Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo:

FAZ PUBLICO que, nos termos do artigo 8l.o da Lei 169/99, de 18 de Setembro
na redacção actual e, na sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal,

em reunião ordinária, realizadano dia 27 de Setembro de 2011, foram aprovadas as
condições gerais da Feira dos Santos 2011.

FEIRA DOS SANTOS 2OII

CONDIÇÕNS GERAIS DO DIREITO DE ARREMATAÇÃO DO DIREITO
A OCUPAÇÃO DE TERRENO

A üadicional FEIRA DOS SANTOS, uma das mais importantes da região, é

organizada pelo Município do Cartaxo e este ano realuar-se-á entre os dias 28 de

Outubro e2 de Novembro de 2011, na Quinta dos Sousas, onde são admitidos

divertimentos de criança e adulto, bem como a participação de feirantes com

actiüdades diversas, sujeitas aos condicionamentos legais e ainda aos seguintes:

r - ORGANTZAÇÃ]O DA FEIRA
Artigo 1o
LOCAL

1. A Feira dos Santos tem lugar na Quinta dos Sousas, sendo o recinto ügiado pela

PSP e o acesso ao público, gratuito.

2. Denüo do recinto da Feira é expressamente proibido a montagem de roulottes ou

tendas que não se destinem exclusivamente à venda de artigos, bem como o

estacionamento de quaisquer viaturas.
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3. E proibida a instalação de tendas, bancadas ou oufios suportes de venda, nos
amramentos do recinto da feira e nras que lhe dão acesso.

4. E proibida a circulação e estacionamento de veículos dentro do recinto da feira
entre as 11.00 h e a I h da manhã do dia seguinte, com a excepção das üaturas dos
Bombeiros, das Forças de Segurança, de Entidades Oficiais e do Município do
Cartaxo.

Artigo 2o
HORÁRIO

Todos os feirantes, incluindo os divertimentos, poderão iniciar a sua actiüdade a
partfu das t h da manhã e deverão enceÍraÍ a sua actividade à I hora da manhã do
dia seguinte.

Artigo 3'
TERRADOS

l. A Feira dos Santos e objecto de um plano de organização do espaço, aprovado
pela Câmara Municipal e designado por anexo II (Planta), que faz parte integrante
das condições gerais.

2. O anexo II contempla os diferentes tipos de terrados:

a) Tenado para instalação de equipamentos de diversão (criança e adulto)
b) Tenado paÍa instalação de bares, farturas e divertimentos,
c) Terrado para calçado
d) Tenado paÍa fatos feitos,
e) Tenado para restaurantes,
f) Terrado para fruta,
g) Tenado para loiças, candeeiros e artesanato,
h) Terrado para móveis,
i) Terrado para tasquinhas,
j) Tenado para diversos.
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Aúigo 4"
TAxAS DE ocunnçÃo

As taxas de ocupação de terrado a cobrar durante o período da feira, conforme
previsto no artigo 20." da tabela de taxas, licenças e ouhas receitas do Município
do Carta:<o, são as seguintes:

a) Pistas de Automóveis eléctricos para adultos, por cada, por metro quadrado
€ 1.00

b) Carosséis para adultos e pistas, carosséis, comboios e similares infantis, por
cada, por metro quadrado,
até 100 mefios .. ...e 2,40
Superiores a 100 meüos. ... . . . .e1,20

c) Instalações para tabernas, restaurantes e semelhantes,
m2 ou fracção ..€2,05

d) Instalações para qualquer ouüo fim, por m2 ou fracção... .....e2,45

Artigo 5'
OBRTGAçÕES DOS FEIRANTES

1. Os feirantes ficam obrigados a depositaÍ os lixos nos contentores ou outros
recipientes existentes no recinto da feira, ou ainda em recipientes, bidões ou sacos

dos proprios, desde que adequados às operações de remoção.

2. Não é perrritida avaz,ão de lixos em valas naturais ou construídas para o efeito.

3. A cada feirante do ramo só será atribuído um espaço paÍa a exploração das

actiüdades de bar, farturas e afins.

4. O abastecimento das instalações dos feirantes deverá ser efectuado fora do

horiário de funcionamento da feira estabelecido no artigo 2'.

5. O levantamento das instalações deverá estar concluído ate ao dia 4 de Novembro

devendo o terreno ficar nas mesmas condições aquando a sua atribuição.
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6. Os altifalantes instalados em tendas, pistas, carrosséis ou em qualquer outro
recinto de divertimentos, devem ter o som regulado por forma a não prejudicar os
outos feirantes nem provocar mal-estar no público.

7. Os feirantes e titulares de divertimentos e ouffos equipamentos serão
responsáveis pela requisição de luz junto da EDP Distribuição de Energia S.A.

PROCEDIMENTOS

ARTIGO 6"
DISTRIBUIÇÃO DOS ESPAÇOS

l. Os terrados da Feira dos Santos serão atribuídos da forma descrita no Anexo II.
sendo que:

a) A pista de automóvel, carrosséis e congéneres - a sua ocupação está sujeita
ao previsto nas condições especiais:

Para adultos - uma pista de automóveis e um divertimento diferente;
Para Infantis - cinco divertimentos.

b) A marcação e entrega dos terrenos, será feita às th 30m, nos seguintes dias:

18 de Outubro - Divertimentos, Restaurantes, Tabernas, Hotelaria,
Ferramentas e cutelaria;

19 de Outubro - Fato Feito, Loiças, Frutas e mobílias;
20 de Outubro - Qúnquilharias e malhas
2l de Outubro - Calçado

l. A atribuição dos terrados mencionados na alínea b) e realizada de acordo com os
seguintes critérios: área pretendida, localização do espaço pretendido, natureza dos
produtos a expor, participação em anteriores feiras, a enfrada do pedido e a

harmonia dos espaços.

2. Não serão respeitadas marcações de terrenos distribúdos por ocasião dos
mercados mensais.
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3. Os terrenos distribuídos não ocupados pelos interessados até às 12 horas do dia
28 inclusive, considerar-se-ão disponíveis e serão cedidos a quem os solicitar, pela
ordem de prioridade da requisição, não havendo lugar a restituição de deposito.

4. Não serão permitidas instalações que, pela natureza ou aspecto, possam
prejudicar o interesse da feira ou que se reconheçam imorais.

5. Não é permitido às tendas de calçado irem além de l0 metros lineares, assim
como as de fato feito irem alem de 15 metros lineares.

6. Os terrados são atribuídos independentemente das localizações de anos
anteriores.

7. Será interdito o exercício da venda a todos os vendedores aos quais não lhes foi
atribuído terreno aquando das datas estabelecidas por este Município paÍa
marcação dos mesmos, nem estejam munidos de cartão de feirante.

ARTIGO 7"
LICENCIAMENTO DOS CARROSSEIS, DIVERTIMEI\TOS

MECANIZADOS E CIRCO

Nos termos da Decreto-Leí n' 26812009 de 29 de Setembro, são necessários vários
condicionalismos para estes licenciamentos, sendo de destacar a obrigatoriedade de
apresentação de fotocópias autenticadas dos respectivos seguros de
responsabilidade civil e de acidentes pessoais e do certificado de inspecção que
ateste que o empreendimento cumpre os requisitos essenciais de qualidade,
designadamente requisitos de segurança.

ARTIGO 8"
SANÇÕES

1. Ao Município do Cartaxo é reconhecido o direito de excluir do procedimento os
feirantes e candidatos que, pela natureza do negócio explorado, pelo seu
comportamento anterior, tipo de instalação, desrespeito pelas condições gerais ou
oufros motivos ponderosos, contrariem os objectivos da feira.
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2. O Município do Cartaxo reserva-se o direito de mandar reduzir o volume do

som ou proibir o funcionamento das instalações sonoras e desligá-las quando

verificar que não e cumprido o disposto no número 6 do artigo 5'.

3. Os feirantes que peÍmaneçÍÌm em funcionamento fora do período oficial da Feira

dos Santos pagarão por cada dia o terrado colrespondente ao valor fixado no artigo

4o destas condições gerais, a dividir pelo número de dias da feira, com excepção

dos circos.

E eu, Luís Miguel da Silva Benavente, técnico superior, o subscrevi, e faço
autenticar com o selo branco em uso neste Município.

Câmara Municipal do Cartaxo ,28 de Setembro de 201 I

(Paulo Caldas)


