Gabinetes de Assessoria e Apoio Direto à Presidência
Gabinete de Apoio ao Presidente

EDITAL N.º 27-PCM/2020
Publicitação do procedimento administrativo para elaboração do
Regulamento do Mercado Municipal do Município de Figueira de Castelo
Rodrigo
-------- Paulo José Gomes Langrouva, Presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo
Rodrigo, vem, no uso das competências conferidas pelas alíneas b) e t) do n.º 1 do artigo 35º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL), em cumprimento e para os efeitos do
disposto no artigo 56º do mesmo diploma e no n.º 1 do artigo 98º do Novo Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (NCPA),
tornar público que, por deliberação tomada pela Câmara Municipal de Figueira de Castelo
Rodrigo, em sua reunião de 09 de junho de 2020, foi determinado dar início ao procedimento de
elaboração do Regulamento do Mercado Municipal do Município de Figueira de Castelo
Rodrigo, ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33º do RJAL; ----------------------------------------- O mencionado procedimento visa a elaboração do Regulamento do Mercado Municipal
do Município de Figueira de Castelo Rodrigo, considerando: ------------------------------------------------------------ A publicação do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, diploma que aprovou o
Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração,
doravante designado RJACSR, aplicável, designadamente à exploração de mercados
municipais, conforme estipula a alínea h) do n.º 1 do seu artigo 1.º; --------------------------------------------------- Que o RJACSR pretende constituir um instrumento facilitador do enquadramento legal do
acesso e exercício de algumas atividades económicas, oferecendo uma maior segurança
jurídica e um ambiente mais favorável ao acesso e exercício das atividades em causa, criando
ao mesmo tempo, condições para um desenvolvimento económico sustentado; ------------------------------ Que entrou, também, em vigor o Decreto-Lei n.º 85/2015, de 21 de maio, que veio regular
os mercados locais de produtores, que visam o escoamento de produtos locais e de produção
local; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que, perante a entrada em vigor dos diplomas referidos, a Câmara Municipal de Figueira
de Castelo Rodrigo obriga-se a regulamentar o Mercado Municipal ao abrigo do n.º 1 do artigo
70.º do RJACSR, que dispõe 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
segurança interior, impondo também a prévia audiência das entidades representativas dos
interesses em causa, nomeadamente das associações representativas do setor e dos
consumidores; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando ainda que, no regulamento devem constar as condições de admissão dos
operadores económicos que exercem atividades de comércio a retalho ou de prestação de
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serviços e os critérios para a atribuição dos espaços de venda, os quais devem assegurar a não
discriminação entre operadores económico nacionais e provenientes de outros Estadosmembros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, bem como as regras de
utilização dos espaços de venda, as normas de funcionamento, nomeadamente as que se
referem a horário de funcionamento, condições de acesso, documentação exigida para a
entrada e saída das mercadorias e sua comercialização, condições para as operações de
carga e descarga, circulação e estacionamento, as cauções ou outras formas de garantia
exigida aos titulares de espaços de venda, as regras de utilização das partes comuns, as taxas a
pagar pelos utentes, os direitos e obrigações dos utentes e as penalidades aplicáveis como
consequência do incumprimento do regulamento interno, em cumprimento com as alíneas a) a
h) do n.º 2 do artigo 70.º do RJACSR; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Atentas as alterações profundas que se impõem, nomeadamente, por força da
legislação em vigor, julga-se necessário proceder à elaboração de um novo Regulamento e
não apenas a alterar o que se encontra, atualmente, em vigor; ------------------------------------------------------- Mais torna público que os interessados (n.º 1 do artigo 68º do NCPA) podem constituir-se
como tal no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da presente publicitação e, no prazo de 15
(quinze) dias úteis a contar da mesma data, apresentar, por escrito, os seus contributos para a
elaboração do Regulamento do Mercado Municipal do Município de Figueira de Castelo
Rodrigo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Torna, ainda, público que a constituição de interessados e a apresentação de contributos
devem ser dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal, endereçados ou entregues
pessoalmente no edifício Sede do Município de Figueira de Castelo Rodrigo, Largo Dr. Vilhena,
n.º 1, 6440-100 Figueira de Castelo Rodrigo ou enviados através do endereço de correio
eletrónico cm-fcr@cm-fcr.pt e devem conter o nome completo, morada ou sede e número de
identificação fiscal e o respetivo endereço de correio eletrónico e dando consentimento para
que este seja utilizado para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 112º do NCPA. -------------- Para constar se lavrou o presente edital que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 98º
do NCPA, vai ser publicitado no sítio institucional do Município de Figueira de Castelo Rodrigo na
internet em www.cm-fcr.pt e afixado nos lugares de estilo; -----------------------------------------------Figueira de Castelo Rodrigo, 09 de junho de 2020.

O Presidente da Câmara,
Assinado de forma digital
por PAULO JOSÉ GOMES
LANGROUVA
Dados: 2020.06.09
19:27:27 +01'00'
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