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 Aviso n.º 8520/2013
Para os devidos efeitos torna -se público que, por despacho da Diretora 

de Departamento com delegação da gestão de recursos humanos datado 
de 6 de Maio de 2013, foi deferido regresso antecipado da situação de 
licença sem remuneração a: Maria Celeste Valente, coordenadora técnica, 
com efeitos a 1 de junho de 2013.

27 de maio de 2013. — O Vice -Presidente, Pedro Miguel dos Santos 
Farromba.

307020653 

 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 8521/2013
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado 

de 11 de junho de 2013, foi concedida à assistente operacional da carreira 
de assistente operacional Elsa do Livramento Rocha Mendes licença sem 
remuneração, com início em 8 de agosto de 2013 e termo em 12 de abril 
de 2014, ao abrigo e nos termos do disposto nos artigos 234.º e 235.º da 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.

18 de junho de 2013. — Por delegação do Presidente da Câmara, a 
Vereadora, Maria Teresa Francisco Menalha.

307064889 

 MUNICÍPIO DE MANGUALDE

Aviso n.º 8522/2013
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meu despacho 

de 27 de maio de 2013, e usando da competência que me confere a 
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, no seu artigo 68.º, n.º 2, alínea a), 
com a redação que lhe é dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, 
conjugado com os artigos 179.º, 234.º e 235.º do RCTFP, aprovado 
pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, foi autorizado, o regresso 
antecipado em gozo de licença sem remuneração por 12 meses, do 
trabalhador José Manuel Silva Gonçalves, com efeitos a partir de 03 
de junho de 2013.

14 de junho de 2013. — O Presidente da Câmara, João Nuno Ferreira 
Gonçalves de Azevedo.

307045456 

 MUNICÍPIO DA MOITA

Aviso n.º 8523/2013
Carla Alexandra Coelho Pereira Mestre, Chefe de Divisão de Admi-

nistração Geral, no uso dos poderes que me foram subdelegados pelo 
Exmo. Senhor Diretor de Departamento de Administração e Finanças, 
através do seu Despacho n.º 01/DDAF/09, de 10 de novembro de 
2009, e para os efeitos do disposto no artigo 91.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 
11 de janeiro, torno público que por deliberação da Câmara Municipal 
da Moita tomada na reunião ordinária de 26 de junho, foi aprovado 
submeter a apreciação pública, para recolha de sugestões, pelo prazo 
de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da publicação do presente 
Aviso em 2.ª série de Diário da República, o Projeto de Regulamento 
da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária do Município da 
Moita, nos termos e para os efeitos do estatuído no artigo 118.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-
-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro.

Assim, torna -se público que o Projeto acima referido e que inte-
gra o presente aviso para todos os efeitos legais, se encontra também 
disponível ao público através de edital afixado nos locais públicos do 
costume e no sítio da Internet da Câmara Municipal da Moita em www.
cm -moita.pt.

Os eventuais contributos podem ser endereçados ou entregues na 
Divisão de Atividades Económicas e Turismo, Pavilhão Municipal de 
Exposições, Largo Dr. Joaquim Marques Elias, 2860 -418 Moita, atra-
vés do fax n.º 210816919 ou através do endereço de correio eletrónico 
cmmoita@mail.cm -moita.pt

26 de junho de 2013. — A Chefe de Divisão de Administração Geral, 
Carla Alexandra Coelho Pereira Mestre.

Projeto de Regulamento da Atividade de Comércio
a Retalho não Sedentária do Município da Moita

Nota justificativa
O Regulamento das Feiras e Mercados Tradicionais e Venda Ambu-

lante do Concelho da Moita foi aprovado por deliberação da Assembleia 
Municipal de 27 de abril de 2007.

Em 28 de dezembro de 2012, o Regulamento das Feiras e Mercados 
Tradicionais e Venda Ambulante do Concelho da Moita foi objeto de 
alterações, decorrentes umas de alteração de diplomas legais aplicáveis 
e outras da publicação do Decreto -Lei n.º 42/2008, de 10 de março, que 
estabeleceu o regime jurídico a que fica sujeita a atividade de comércio 
a retalho não sedentário exercida por feirantes, bem como o regime 
aplicável às feiras e aos recintos onde as mesmas se realizam, e outras 
que se prendem com a publicação do Decreto -Lei n.º 48/2011, de 1 de 
abril, que veio dar concretização à iniciativa «Licenciamento zero».

Em 12 de abril de 2013, foi publicada a Lei n.º 27/2013, que esta-
belece o regime jurídico a que fica sujeita a atividade de comércio a 
retalho não sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes, 
bem como o regime aplicável às feiras e aos recintos onde as mesmas 
se realizam, revogando os Decretos -Leis n.os 122/79, de 8 de maio e 
n.º 42/2008, de 10 de março.

Esta lei vem proceder à unificação das regras aplicáveis aos feirantes 
e aos vendedores ambulantes, abrangendo os agentes económicos que 
exercem de forma habitual a atividade de comércio a retalho em feiras 
ou de modo itinerante, em instalações móveis ou amovíveis.

A lei estabelece que o exercício desta atividade apenas é permitido 
aos feirantes com espaço de venda atribuído em feiras previamente 
autorizadas e aos vendedores ambulantes, nas zonas e locais em que as 
respetivas autarquias autorizem o exercício da venda ambulante.

A supra identificada lei prevê a substituição os cartões de vende-
dor ambulante e de feirante por um título de exercício da atividade, 
sem custos, que identifica o feirante ou vendedor ambulante e os seus 
colaboradores, o qual é emitido com a apresentação no balcão único 
eletrónico dos serviços de uma mera comunicação prévia, devidamente 
instruída.

Com a regular submissão da mera comunicação prévia é também 
disponibilizado, no balcão único, o letreiro identificativo que deve ser 
afixado nos locais de venda, de forma visível e facilmente legível pelo 
público.

Caso pretendam ser portadores de documentos em suporte duradouro, 
os agentes económicos em causa poderão requerer, facultativamente, 
o cartão de feirante e de vendedor ambulante e o respetivo letreiro 
identificativo, para si ou para os seus colaboradores.

Os cartões de feirante emitidos pela Direção -Geral das Atividades 
Económicas (DGAE) ao abrigo do Decreto -Lei n.º 42/2008, de 10 de 
março, que se encontrem válidos à data da entrada em vigor do novo 
regime, o que ocorreu em 12 de maio de 2013, permanecem válidos.

Os cartões de vendedor ambulante que se encontrem válidos à data 
da entrada em vigor da Lei n.º 27/2013, poderão também continuar a ser 
utilizados até ao termo da sua validade, devendo os respetivos titulares 
proceder à apresentação da mera comunicação prévia até 30 dias antes 
da data da primeira caducidade.

Atendendo à necessidade de proceder a desenvolvimentos nos sistemas 
informáticos para disponibilização do formulário eletrónico no balcão 
único, enquanto estes não se encontrarem adaptados para esse efeito, as 
meras comunicações prévias serão efetuadas através do preenchimento 
do formulário convencional que a DGAE disponibilizará no seu sítio na 
Internet a partir do dia 12 de maio.

Além do título de exercício da atividade, os feirantes e vendedores 
ambulantes deverão ter atribuído pelo Município da Moita, o espaço de 
venda na feira ou o direito de uso do espaço público, respetivamente.

A Lei n.º 27/2013, prevê igualmente que as regras de funcionamento 
das feiras, nomeadamente as condições de admissão dos feirantes, os 
critérios para a atribuição dos espaços de venda, entre outros, e as con-
dições para o exercício da venda ambulante deverão ser previstas nos 
regulamentos do comércio não sedentário, a elaborar pelos municípios 
no prazo de 180 dias após a entrada em vigor da mesma.

Nesta conformidade, e visando proceder à transposição de tais novas 
regras substantivas consagradas pela Lei n.º 27/2013, de 12 de abril, e 
atenta a obrigatoriedade ínsita no artigo 20.º da mencionada lei, de os 
municípios aprovarem o regulamento do comércio a retalho não seden-
tário do qual devem constar as regras de funcionamento das feiras do 
município, e as condições para o exercício da venda ambulante, bem 
como a identificação dos direitos e obrigações dos feirantes e vendedores 
ambulantes e a listagem dos produtos proibidos ou cuja comercialização 
depende de condições específicas de venda, procede -se agora à apro-
vação do novo Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não 
Sedentária do Município da Moita.




