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MUNICIPIO DE ALPIARCA
EDITAL N. g 13/2017

ALPIAGRA 2017 - 353 FEIRA AG RICO LA E COMERCIAL DE ALPIARCA

Mario Fernando A. Pereira, Presidente da Camara Municipal de Alpiarga, no uso da competencia propria
prevista na alinea t) do n . 9 l d o art.35 9 com referenda ao n 9 1 do art.56 9 da Lei 75/2013, de 12 de
Setembro, torna publico que a Camara Municipal de Alpiarga, em sua reuniao datada de 10 de Margo de
2017 deliberou aprovar as Normas e respetivos anexos para a 35® edigao da ALPIAGRA - Feira Agricola e
comercial de Alpiarga que decorrera entre os dias 02 e 10 de Setembro de 2017, nas seguintes condigoes:

NORMAS
Capitulo I
Disposigoes gerais
Artigo l 9
Objeto
1.

A presente Norma destina-se a definir o procedimento para a realizagao da 35§ Feira Agricola e
Comercial de Alpiarga - ALPIAGRA 2017, doravante designada apenas por Feira.
Artigo 2 9
Organ izagao da Feira

1.

A Organizagao da Feira e da responsabilidade do Municipio de Alpiarga, que podera contar, para o efeito,
com a colaboragao de outras associagoes ou entidades.

Artigo 3 9
Gestao da Feira
1.

A gestao da Feira compete a Comissao Coordenadora da Feira, doravante designada apenas por
Comissao, constitufda por elementos colaboradores do Municipio de Alpiarga.
Artigo 4 9
Competencias da Comissao

1.

Compete a Comissao:
a) Proceder a abertura e analise das inscrigoes;
b) Proceder a atribuigao dos lugares destinados a participagao na Feira, bem como a sua concreta
localizagao;
c) Informar sob re quaisquer outros assuntos que, relacionados com a Feira, Ihe sejam submetidos pela
Camara Municipal ou suas unidades organicas, para apreciagao.

Normas - Alpiagra2017 - PACOS DO CONCELHO

Artigo 5 9
Setores e Iugares da Feira
1.
2.
3.
4.

A Feira encontra-se organizada por setores de atividade, cuja localizagao se encontra prevista na planta
que constitui o Anexo I da presente Norma, que dele faz parte integrante.
Os setores da Feira estao divididos em Iugares, cujo numero, designagao e valor base para atribuigao se
encontram definidos no Anexo II da presente Norma, que dele faz parte integrante.
Os valores que se encontram definidos no anexo II nao tem IVA inclufdo a taxa legal em vigor.
A area dos setores de atividade referidos no n.9 1 pode ser ajustada em fungao dos Iugares atribufdos no
ambito do presente procedimento.

Capitulo II
Caracterizagao dos Espagos e Horarios
Artigo 6 9
Caracterizagao e quantificagao dos espagos
1. SALAO COMERCIAL
a) Espago destinado ao setor comercial.
b) Neste espago nao ha fornecimento de agua e esgoto.
c) A iluminagao consiste em 1 regua de 3 projetores em cada modulo de 9m2.
d) Cada modulo podera ter uma tomada monofasica conforme pedido efetuado na ficha de
inscrigao.
e) Nao podera ser alterada a estrutura existente no espago.
2. SALAO AUTOMOVEL
a) Este salao destina-se ao comercio automdvel e motociclos novos.
b) Neste espago nao ha fornecimento de agua e esgoto.
c) A iluminagao sera da competencia de cada expositor.
d) A eletricidade a disponibilizar tera uma potencia maxima fornecida pela organizagao e de 7SOW.
e) Os espagos disponiveis tem uma area minima de ocupagao de 120m2.
3. ESPACO ARTESANATO
a) Espago destinado a comercializagao de artesanato ou outras a avaliar pela comissao
b) Neste espago nao ha fornecimento de agua e esgoto.
c) A iluminagao consiste em 1 regua com uma lampada Fluorescente, e com uma tomada.
d) A potencia maxima fornecida pela organizagao e de 750W.
e) Estao disponiveis para este espago os seguintes stands (Ver planta em Anexo):
•

Stand's com area de 7,56m2 (2,75m X 2,75m)

•

Stand's com area de 15,13m2 (5,50m X 2,75m)

4. DOCARIA
a) Este espago destina-se a comercializagao de dogaria/pastelaria regional, bebidas espirituosas,
licores regionais e outros tipos de bebidas;
b) Nao e permitida a comercializagao de outro tipo de comida neste espago tais como petiscos,
tostas e sandes.
c) Cada Modulo tem uma area de 13,5 m2 (3,70m X 2,75m);
d) Os modulos serao de madeira, provides de uma lampada fluorescente, uma ou duas tomadas
monofasicas, agua, lava-louga e esgoto sendo que as instalagoes de aguas e saneamento terao
de ser solicitadas em ficha de inscrigao.
e) A intensidade da corrente eletrica fornecida pela organizagao para este espago e de 16A
(Amperes).
f) Caso necessite de mais potencia eletrica, o expositor tera de proceder a requisigao de urn
contador a EDP e sera da sua responsabilidade o respetivo contador e cabo.

Norroas - Alpiagra2017 - PAgOSDO C0NCEIH0

g) Estao disponiveis para este espago os seguintes mddulos (Ver planta em Anexo):
•

Stand's com area de 13,5 m2 (3,70m X 2,75m);

•
Stand's com area de 20,35m2 (5,50m X 3,70m)
5. TASQUINHAS
a) Este espago destina-se a restauragao e bebidas no qual sera tambem permitida a venda de
petiscos, tostas e outros salgados;
b) os modulos a adquirir podem ter as areas de 36 m2, 72m2 ou 108m2;
c) Cada conjunto de modulos/restaurante sera equipado com lava-louga, bancada, agua, luz
fluorescente e tomadas monofasicas com uma intensidade da corrente eletrica maxima de 25A
(Amperes)
d) Caso necessite de mais potencia eletrica, o expositor tera de proceder a requisigao de um
contador a EDP e sera da sua responsabilidade o respetivo contador e cabo.
e) As Ementas com pregos tem de estar afixadas em local visfvel.
f) Os abastecimentos poderao ser feitos, diariamente, ate as 12h no decorrer do certame.
6. BARES ESPACO JOVEM
a) Os modulos serao, provides de uma lampada fluorescente, uma ou duas tomadas monofasicas;
b) A intensidade da corrente eletrica fornecida pela organizagao para este espago e de 16A
(Amperes).
c) Caso necessite de mais potencia eletrica, o expositor tera de proceder a requisigao de um
contador a EDP e sera da sua responsabilidade o respetivo contador e cabo.
7. ESPACO EXTERIOR
7.1.
EQUIPAMENTOS DE VENDA MOVEIS/REBOCAVEIS
a) Para as viaturas de venda do setor da restauragao, comidas e bebidas vulgarmente conhecidas
como roulotes de farturas, pipocas, churros e seus derivados bem como de venda de pao com
chourigo ou outros tipos de comidas estao disponiveis os seguintes Iugares:
i.
3 Iugares para roulotes de farturas e seus derivados
ii.
1 Lugares para camioes de Pao com chourigo e seus derivados;
iii.
2 Locals para a venda de pipocas e algodao doce;
iv.
2 Locals para venda de Cachorros/hamburgueres/kebabs
v.
5 locals para a venda de produtos a avaliar pela comissao, com o valor a cobrar
mediante as dimensoes do equipamento.

1.

2.

7.2.

ESPACO DE DIVERSOES
a) O proprietario das diversoes tera de proceder a requisigao de um contador a EDP e sera da sua
responsabilidade o respetivo contador e cabo;
b) Estao disponiveis para este setor os seguintes espagos (Ver planta em Anexo):
i.
Pista de Carros de Choque com uma area de 15mX40m;
ii. Divertimento Aberto Eletromecanico (Canguru ou similar) com um diametro nao superior a
17metros;
iii. Carrossel Familiar ou outro Divertimento Familiar com um diametro nao superior a
17metros.
iv. Espago infant!I para colocagao de Insuflavel com a area de 8mX4m;

7.3.

VENDA AMBULANTE
a) Este espago sera ocupado em fungao das areas de terra do disponiveis na feira;
b) Nestes espagos terao areas de atividade, tais como marroquinaria, bijuteria, malas, baloes,
flores, serigrafia, madeiras, outros bens e equipamentos;
c) A intensidade da corrente eletrica fornecida pela organizagao para este espago e de 16A
(Amperes).
Artigo 7 9
Horarios

Horario do Secretariado
a) De 22 a 62 f e i r a - d a s 14h as 22h
b) Sabados e Domingos - lOh as 13h e das 14h as 22h
Horario de Funcionamento dos Pavilhoes
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a) De
a 6^ f e i r a - d a s 19h as 24h
b) Sabados e Domingos - das 14h as 24h
Horario de Funcionamento do Espago de Artesanato
a) De 22 a 52 feira - das 19h as 24h
b) A 62 feira - 19h as O l h
c) Sabados e Domingos-das 14h as Olh
Horario de Funcionamento das Tasquinhas
a) De 22 a Domingos - das 12h as 02h
Horario de Funcionamento da Dogaria
a) De 22 a 65 feira - das 19h as 02h
b) Sabados e Domingos-das 14h as 02h
Horario de Funcionamento do Espago Jovem
a) De 22 a Domingo - das 20h as 04h

3.

4.
5.

6.

Capitulo III
Procedimento para propostas
Artigo 8 9
Apresentagao de candidaturas para espagos de diversoes e
equipamentos de venda moveis/rebocaveis
1.

Podem apresentar candidature para participar na Feira, as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou
estrangeiras, que assumam total responsabilidade pela atividade que se propdem exercer, e desde que
esta se enquadre no ambito das iniciativas a realizar nesta Feira.
2. A candidatura/inscrigao a Feira implica a aceitagao da presente Norma.
3. As candidaturas devem ser apresentadas individualmente para um lugar/conjunto e por cada tipo de
atividade, e instruidas com os seguintes documentos:
a) Boletim de candidatura, a fornecer pela Comissao ou disponivel no sitio do Municipio de
Alpiarga em www.cm-alpiarca.pt:
b) Proposta de pagamento, a fornecer pela Comissao ou disponivel no sftio do Municipio de
Alpiarga em www.cm-alpiarca.pt para o lugar a que se candidata, devendo:
•

o valor constante da mesma ser igual ou superior ao valor minimo definido na presente
Norma;
•
ser apresentada em envelope opaco e fechado, separado dos demais documentos e com a
indicagao, no exterior do mesmo, da expressao "PROPOSTA" e da identificagao do candidate
e do lugar a que se candidata.
c) Cartao de cidadao ou fotocdpia do bilhete de identidade e do cartao de contribuinte do
candidato;
d) Tratando-se de pessoa coletiva, cartao de identificagao de pessoa coletiva, cartao de
contribuinte;
e) Descrigao dos equipamentos a instalar;
f) Ultimo Certificado de Inspegao do Equipamento, emitido por entidade acreditada para o efeito,
de acordo com a legislagao em vigor (Decreto-Lei n.e 268/2009, de 29 setembro), (nas
candidaturas a Divertimentos);
g) Termo de Responsabilidade (documento a que se refere o n.e 2, do artigo 12.9 do Decreto-Lei
n.e 268/2009 de 29 de Setembro, minuta disponivel em www.cm-alpiarca.pt);
4. A nao entrega dos documentos referidos no numero anterior, por facto imputavel a outra entidade, deve
ser demonstrada mediante a apresentagao do respetivo comprovativo do requerimento e ser
obrigatoriamente suprido ate ao dia imediatamente anterior ao referido no numero 2 do artigo 9.e da
presente Norma.
5. Os documentos referidos no numero 3, que constituem a candidatura, devem ser encerrados em
involucro opaco e fechado, contendo no exterior a identificagao do candidato e do lugar a que se
candidata.
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6, Apenas e admitida uma unica proposta por cada entidade para o mesmo ramo de atividade;
7. Para usufruir do desconto/isengao do referido na alinea b) do ponto i e do artigo 169, o proponente tera
de apresentar um documento comprovativo de residencia e/ou de estabelecimento aberto no concelho
de Alpiarga
Artigo 9 9
Prazo de entrega de candidaturas
1.

4.

Os interessados devem entregar em mao as candidaturas no Municipio de Alpiarga, ou remeter as
mesmas por correio registado para "Municipio de Alpiarga, Apartado 25, 2094-909 Alpiarga", ate ao dia
16 de Junho de 2017, inclusive, e nelas deve constar como remetente "Candidatura a ALPIAGRA2017".
(Dentro deste envelope de candidatura deve estar noutro envelope fechado a proposta de pagamento,
conforme a alinea b, do ponto 3 do artigo anterior).
As candidaturas enviadas por correio serao consideradas, para os devidos efeitos, se tiverem sido
registadas nos CTT ate a data referida no numero anterior, e cuja recegao se processe nos tres dias uteis
seguintes.
A Camara Municipal nao se responsabilizara por eventuais extravios de documentos ocorridos antes da
sua entrada nos servigos municipals.
A inscrigao so sera considerada se der entrada nos servigos da Camara Municipal.

5.

Nao sao consideradas candidaturas enviadas por correio eletronico.

2.

3.

Artigo 10Apreciagao das candidaturas
1.
2.

3.

A Comissao procedera numa primeira fase e em sessao reservada, a analise dos documentos que
instruem as candidaturas.
A Comissao podera admitir condicionalmente os concorrentes cujas candidaturas sejam apresentadas
com falta de documentos ou com preterigao de quaisquer formalidades exigidas, fixando num prazo de
2 dias continuos o periodo para que os mesmos apresentem os documentos em falta, sendo para o
efeito notificados por via telefonica ou via email.
Audiencia Previa: Os candidates excluidos sao notificados, no prazo de 2 dias continuos para
apresentarem, querendo, reclamagao sobre a sua exclusao, por via eletronica para o email alpiagra(5)cmalpiarca.pt. A Comissao fara a apreciagao das eventuais alegagoes apresentadas e tomara a sua decisao
sobre as mesmas.

Capftulo IV
Procedimento para inscrigao
Artigoll9
Inscrigao para Pavilhoes, Dogaria, Tasquinhas/restaurantes,
Artesanato, Espago Jovem e venda Ambulante
1.

Podem apresentar inscrigao para participar na Feira, as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou
estrangeiras, que assumam total responsabilidade pela atividade que se propdem exercer, e desde que
esta se enquadre no ambito das iniciativas a realizar nesta Feira.
2. A inscrigao a Feira implica a aceitagao da presente Norma.
3. As candidaturas devem ser apresentadas individualmente para um lugar/conjunto e por cada tipo de
atividade, e instrufdas com os seguintes documentos:
a) Ficha de Inscrigao, a fornecer pela Comissao ou disponivel no sitio do Municipio de Alpiarga em
www.cm-alpiarca.pt;
b) Descrigao dos equipamentos a instalar;
c) Termo de Responsabilidade que se encontra em anexo e disponivel no Site do Municipio de
Alpiarga (www.cm-alpiarca.pt):
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4. Apenas e admitida uma unica proposta por cada entidade para o mesmo ramo de atividade;
5. Para usufruir da isengao do referido no ponto l 9 do artigo 179, o proponente tera de apresentar um
documento comprovativo de artesao e ou comerciante com estabelecimento aberto no concelho de
Alpiarga.
6. Os interessados devem entregar as inscrigoes por email (para alpiagra(a>cm-alpiarca.pt), por mao no
Municipio de Alpiarga ou remeter as mesmas por correio registado para "Municipio de Alpiarga,
Apartado 25, 2094-909 Alpiarga", ate ao dia 16 de Junho de 2017, inclusive.
7. As candidaturas enviadas por correio serao consideradas, para os devidos efeitos, se tiverem sido
registadas nos CTT ate a data referida no numero anterior, e cuja recegao se processe nos tres dias uteis
seguintes.
8. A Camara Municipal nao se responsabilizara por eventuais extravios de documentos ocorridos antes da
sua entrada nos servigos municipals.
9. A inscrigao so sera considerada se der entrada nos servigos da Camara Municipal.
Artigo 129
Causas de exclusao das candidaturas
1.

Constituem causas de exclusao do procedimento as candidaturas:
a) Apresentadas depois do termo do prazo fixado no n 9 1 do artigo 9 9 da presente Norma;
b) Que nao se encontrem instrufdas de acordo com os n9 3 e 4 do artigo 89 da presente Norma;
c) Com proposta de valor inferior ao montante rmnimo fixado na presente Norma;
d) Apresentadas por candidates que se encontrem em situagao de dfvida perante o Municipio de
Alpiarga.
e) Cujo candidato se encontre suspense de participar na Feira, por decisao tomada pela Camara
Municipal e procure candidatar-se por interposta pessoa;
Artigo 139
Relatdrio Preliminar

1.

2.
3.

1.
2.

1.
2.

3.

Cumprido o disposto no artigo 109, a Comissao elabora um relatorio fundamentado, no qual pondera as
observagoes apresentadas pelos candidates ao abrigo do direito de audiencia previa, mantendo ou
modificando o teor e as conclusoes sobre os concorrentes admitidos.
O relatorio preliminar define os candidates admitidos abrangidos pelos artigos 8 9 e l l 9 da presente
norma.
As propostas de pagamento referidas no artigo 8 9 serao abertas na Sessao Publica com vista a atribuigao
dos Iugares de Feira a concurso.
Artigo 149
Abertura das Propostas de Pagamento
As Propostas de Pagamento dos candidates admitidos ao abrigo do artigo 89, serao abertas em sessao
publica no Auditorio do Edificio Pagos do Municipio, em Alpiarga, no dia 22 de Junho de 2017, as lOhOO.
Qualquer interessado pode assistir a sessao publica, mas apenas podem nela intervir os candidates
admitidos, os seus representantes legais ou aqueles que estiverem devidamente mandatados para o
efeito, atraves de procuragao.
Artigo 15 9
Criterios de atribuigao
A atribuigao de cada espago a concurso e efetuada a proposta de pagamento mais elevada.
Caso um lugar obtenha duas ou mais propostas de pagamento com o mesmo valor, a sua atribuigao sera
efetuada ao candidato que tenha apresentado a sua candidatura junto da Camara Municipal ou atraves
dos CTT em primeiro lugar.
Nos casos em que tenha sido apresentada apenas uma candidatura para um lugar, a atribuigao sera feita
ao unico candidato, desde que a proposta de pagamento cumpra o requisite de o valor constante da
mesma ser igual ou superior ao valor base definido na presente Norma.
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4.

A atribuigao tem carater pessoal, precario e oneroso e nao pode ser transmitida a tercelro, total ou
parcialmente, sob pena de expulsao do recinto da feira, sem restituigao de qualquer quantia paga e
podendo a Comissao efetuar nova atribuigao desse espago atraves de negociagao direta e mediante o
pagamento do valor base definido na presente Norma, a quaisquer entidades.
Artigo 16 9
Pagamento

1. Os candidatos a quem sejam atribuidos Iugares no relatorio preliminar, terao de efetuar o pagamento
dos respetivos valores de atribuigao junto da Tesouraria do Municipio de Alpiarga, ate as 16h00 do dia
23 de junho para pagamento da totalidade do valor da atribuigao;
2. O nao cumprimento do ponto anterior determina a caducidade da atribuigao e a exclusao do candidato,
podendo a Comissao convidar outros interessados a ocupagao dos Iugares atraves de negociagao direta
e cumprindo sempre o valor base de cada lugar expresso na presente Norma.
Artigo 11°
Isengoes
1. O Municipio de Alpiarga podera, em casos devidamente fundamentados, isentar os expositores do
Artesanato e do Salao Comercial do pagamento da taxa de ocupagao, nomeadamente:
a) As associagoes e coletividades sem fins lucrativos do concelho de Alpiarga, estao isentas de
pagamento, pedido a apresentar no ato da entrega da inscrigao;
b) Os Artesaos residentes no concelho de Alpiarga, com comprovativo de inicio de atividade, com
identificagao da CAE, assim como os comerciantes com estabelecimentos comerciais no
concelho de Alpiarga estao isentos em 35% do valor proposto.
Artigo 18 9
Desistencia
1.
2.

3.
4.
5.

Considera-se que o candidato desistiu da sua participagao na Feira se nao ocupar o lugar que Ihe foi
atribuido, ate as 12h do dia 02 de Setembro de 2017.
A desistencia implica a perda, a favor do Municipio de Alpiarga, de todas as quantias ja pagas ou
prestadas, salvo nas situagoes seguintes e desde que devidamente comprovadas:
a) Morte do candidato;
b) Falencia ou insolvencia do candidato;
c) Prisao;
Em caso de desistencia, os candidatos, por deliberagao tomada pelo Municipio de Alpiarga, podem ficar
impedidos de participar nas edigoes seguintes da Feira, ate ao maximo de 2 anos consecutivos.
O lugar do desistente pode ser atribuido a candidatura ordenada imediatamente a seguir.
O Municipio de Alpiarga reserva o direito de proceder a atribuigao dos Iugares onde tenha ocorrido a
desistencia a atividades diferentes do previsto no mapa de distribuigao, bem como a mudanga ou
atribuigao de um espago nao definido em planta, desde que se verifique a necessidade de
melhoramento do funcionamento da area destinada a Feira.
Artigo 19 9
Desergao

1.

2.

Se nao forem apresentadas candidaturas para um determinado lugar, este considera-se deserto,
podendo o Municipio de Alpiarga adjudica-lo a titulo ocasional, aplicando-se no demais o disposto na
presente Norma.
0 Municipio de Alpiarga reserva o direito de proceder a atribuigao dos Iugares desertos a atividades
diferentes do previsto no mapa de distribuigao, bem como a mudanga ou atribuigao de um espago nao
definido em planta, desde que se verifique a necessidade de melhoramento do funcionamento da area
destinada a Feira.
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Artigo 20 9
Distribuigao, ocupagao e montagem
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Os Iugares, sendo previamente do conhecimento de todos os concorrentes aquando da sua inscrigao,
sao distribuidos exclusivamente pela Comissao, cabendo a esta a plenitude de direito de mudanga caso
seja para o superior interesse da Feira, razao esta que constitui argumento valido para a nao invocagao
de razoes concorrenciais ou outras de caracter comercial, excluindo-se assim a possibilidade de
obtengao de indemnizagao ou devolugao de quantias pagas em tais motives.
A distribuigao dos Iugares tera lugar a partir das 10:00 do dia 02 de setembro de 2017.
A ocupagao e montagem so serao iniciadas apos boa cobranga do montante constante da proposta
vencedora, que devera ocorrer conforme expresso no artigo 169.
Caso o expositor nao finalize a montagem do stand ate as 12H do dia de inicio do certame, sera punido
em 10% do valor pago.
A montagem dos equipamentos de diversao apenas podera ocorrer apos a autorizagao de instalagao
prevista na alinea a) do n.e 1 do artigo 6.9 do Decreto-Lei n. 9 268/2009, de 29 de Setembro.
Apos a montagem dos equipamentos de diversao deve ser exibido o termo de responsabilidade durante
o periodo de funcionamento da Feira, nos termos do artigo 129 do Decreto-Lei n. 9 268/2009, de 29 de
Setembro.
O expositor nao podera ceder a qualquer titulo, oneroso ou gratuito, o direito de ocupagao do stand que
Ihe tenha sido atribuido, sob pena do mesmo ser encerrado, sem que o expositor tenha direito a
qualquer tipo de devolugao ou indemnizagao.
Artigo 21 9
Instalagoes sonoras

1.
2.

3.

As emissoes sonoras devem obedecer ao Regulamento Geral do Ruido, e so sao permitidas dentro do
horario de funcionamento da Feira, de acordo com o artigo 7 9 da presente Norma.
A comissao pode determinar a redugao do volume de som, a proibigao do funcionamento dos
equipamentos sonoros ou o termo da produgao sonora, quando verificar que nao e cumprido o disposto
no numero anterior, caso em que podera, ainda, ordenar a sua suspensao temporaria ou definitiva ate
ao termino da Feira e impedir a sua participagao em eventos futuros.
A Comissao pode determinar a redugao do volume de som nos divertimentos instalados na feira,
durante os espetaculos musicais que ocorram no recinto e que integrem a programagao.
Artigo 22.9
Energia eletrica

1.

2.
3.
4.

A disponibilizagao da instalagao de energia eletrica em todos os Iugares, sao efetuados mediante
requerimento em ficha de inscrigao dirigida a comissao ou diretamente a EDP para o Caso de potencias
superiores a 750W e instalagoes trifasicas, devendo possuir um quadra eletrico com protegao de
pessoas e bens, de acordo com a legislagao em vigor.
Os proprietaries destes equipamentos terao de se fazer acompanhar de cabos eletricos e fichas eletricas
para realizar a ligagao aos pimenteiros.
E proibida a derivagao de energia eletrica entre Iugares ou qualquer outra instalagao.
E proibida a ligagao a rede de iluminagao publica sem a devida autorizagao.
Artigo 23. 9
Agua

1.
2.

O fornecimento e ligagao de agua e esgotos no recinto da Feira e competencia do Municipio de Alpiarga.
O proponente tera de solicitar a ligagao destas na descrigao da ficha de inscrigao.
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Artigo 24.9
Responsabilidade pordanos ou acidentes
1.

2.

O Municipio de Alpiarga nao se responsabiliza por quaisquer danos ou prejuizos que venham a ocorrer
na Feira, com os agentes economicos, os seus colaboradores ou produtos, independentemente, da sua
natureza ou dos factos que Ihe derem origem, nomeadamente, cheias, incendio, furtos, danos corporals
e/ou materials, nao Ihe competindo, portanto, o pagamento de qualquer quantia a titulo de
indemnizagao.
O seguro dos produtos expostos e quaisquer outros seguros, nomeadamente o de responsabilidade civil
e acidentes pessoais, sao da responsabilidade dos participates na Feira.
Artigo 25. 9
Normas de seguranga

1.

Todos os participantes devem respeitar as seguintes disposigoes:
a) Nao ocupar as vias de acesso e circulagao interna, de modo a garantir o livre acesso de veiculos de
socorro, quando necessario;
b) Dispor de extintores de incendio nos respetivos Iugares, no caso de utilizarem sistemas de fogo ou
aquecimento.
Artigo 26.9
Circulagao no recinto da Feira

1.

2.

E expressamente proibida a permanencia, o estacionamento e a circulagao de quaisquer veiculos
automoveis no recinto da Feira, incluindo os reboques ou roulottes para dormitorio, a partir das 12H do
dia 02 de Setembro de 2017, salvo se encontrarem totalmente integrados nas proprias instalagoes.
O disposto no numero anterior nao e aplicavel as viaturas de emergencia ou outros veiculos
devidamente autorizadas pela Camara Municipal.
Artigo 27 9
Desmontagem

1.

No decurso da Feira os participantes nao podem abandonar os Iugares que Ihe foram atribuidos nem
proceder a desmontagem das instalagoes e/ou divertimentos antes do final da feira, salvo por motivo de
forga maior, devidamente comprovada e aceite pela Comissao.
2. O incumprimento do ponto anterior impede a participagao do infrator nos 2 anos seguintes da Feira de
Alpiagra.
3. A desmontagem das instalagoes e/ou divertimentos deve ocorrer nas 20 (vinte) horas subsequentes ao
terminus da Feira.
4. O Municipio de Alpiarga nao se responsabiliza por quaisquer danos ou prejuizos que venham a ocorrer
com os agentes economicos, seus colaboradores ou produtos, na sequencia da desmontagem das
instalagoes e/ou divertimentos, nao Ihe competindo, porta nto, o pagamento de qualquer quantia a
titulo de indemnizagao.
5. Findo o prazo referido no numero 1, sem que se proceda a desmontagem das instalagoes e/ou
divertimentos por parte do participante, pode o Municipio de Alpiarga proceder a sua remogao do lugar
e armazena-los a ordem do seu proprietario.
6. No caso previsto no numero anterior, O Municipio de Alpiarga notifica o proprietario das instalagoes
e/ou divertimentos para a morada indicada no Boletim de Candidatura, no sentido deste, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias, proceder ao levantamento dos bens removidos, sob a pena dos mesmos
serem considerados abandonados e adquiridos pelo Municipio de Alpiarga.
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Artigo 28 9
Obrigagoes dos participantes na Feira
1.

Constituem obrigagoes dos participantes:
a) Cumprir as normas legais e regulamentares em vigor referentes a atividade desenvolvida;
b) Respeitar o disposto na presente Norma;
c) Respeitar os Ii mites legais de ruido, de acordo com o disposto no Regulamento Geral do Ruido;
d) Executar atempadamente os trabalhos necessarios a instalagao dos equipamentos, de forma a
permitir a abertura da feira na data prevista;
e) Proceder a abertura e ao encerramento das instalagoes diariamente, de acordo com o horario fixado
para o efeito;
f) Nao ocupar o espago publico ou outros Iugares para alem daquele que Ihe tenha sido atribuido.
g) Manter limpo e arrumado o lugar atribuido, bem como o espago circundante;
h) Tratar de forma educada e respeitosa todos aqueles com quem se relacionem no decorrer da Feira,
nomeadamente, outros participantes, clientes, colaboradores, membros da Comissao e agentes da
autoridade;
i)
Zelar pelo bom comportamento dos seus colaboradores;
j) Dar conhecimento de qualquer anomalia verificada no recinto da feira;
k) Colaborar com as entidades policiais, ASAE, funcionarios do Municipio de Alpiarga, sempre que tal se
mostre necessario, cumprindo o que Ihe for determinado;
I) Depositar os lixos nos contentores ou outros recipientes existentes no recinto da feira;
m) Nao abandonar o lugar atribuido no decorrer da Feira;
n) Nao ceder, subalugar ou partilhar o direito de ocupagao do respetivo lugar.
o) Os Participantes devem afixar, de modo legivel e visivel ao publico em geral, os pregos dos produtos
expostos, nos termos do Decreto-lei n. 9 138/90, de 26 de Abril, alterado, e da Lei n. 9 27/2013, de 12 de
Abril.
p) Registar todas as observagoes e informagoes na memoria descritiva;
q) O arranjo e decoragao do stand com os materiais que entender, sem contudo causar qualquer dano
ou prejuizo no material e estrutura base (Colagens, Perfuragoes e outros danos);
r) Efetuar cargas e descargas fora do horario de funcionamento do certame, salvo com autorizagao da
organizagao.
s) Nao depositar ou expor nos stands e instalagoes da Feira materiais perigosos, inflamaveis, explosives,
que depredam maus cheiros, deteriorem o pavimento e/ou construgoes e que possam molestar os
outros expositores e publico visitante.
t) As instalagoes deverao ser entregues a organizagao no mesmo estado em que foram colocadas a
disposigao dos Expositores. A reparagao dos estragos ocasionados por falta de cuidado ou exigencies
de montagem dos stands e da total responsabilidade do expositor.
u) Para entrar no Parque de Estacionamento reservado aos expositores, deverao estes fazer-se
acompanhar do respetivo "livre transito".
v) O espago da Feira tem servigo de seguranga, contudo, a protegao dos valores expostos, para todos os
efeitos e para qualquer dano e da responsabilidade dos expositores.
w) O Expositor e responsavel por providenciar o fecho do stand.
Artigo 29 9
Obrigagoes e responsabilidades da organizagao
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

E da responsabilidade da Organizagao:
A montagem de iluminagao nos stands na area do Artesanato, Salao Comercial, Dogaria e Tasquinhas;
A limpeza de areas comuns;
A vigilancia do certame;
A divulgagao e promogao da certame nos orgaos de comunicagao nacional e regional;
Apoio de Secretaria e Servigos Gerais ao expositor;
A colocagao de uma Caixa Multibanco na area da feira;
A entrega a cada expositor de uma placa de identificagao do stand, 1 Cartao de Livre Transito e 1 Cartao
de Identificagao Pessoal;
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Artigo 309
Proibigoes
1.
2.

3.

Sao proibidas as praticas comerciais desleais, enganosas ou agressivas, nos termos da legislagao em
vigor.
Sao proibidas a comercializagao de bebidas em garrafa e/ou servida em copos de vidro (Salvo as servidas
no servigo de restauragao para consumo no mesmo) bem como nas provas de vinhos promovidas pela
comissao.
Tendo em conta que a feira podera ter um regime de exclusividade para a comercializagao de produtos
das principals marcas patrocinadoras, fica proibida a venda de outros produtos que nao os da marca de
exclusividade.
Artigo 31 s
Infragoes

1.

2.

Sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, sempre que se verifiquem infragoes as disposigoes
contidas na presente Norma, o Municipio de Alpiarga, pode determinar:
a) 0 encerramento e retirada das instalagoes pelo infrator;
b) A proibigao de participar diretamente ou por interposta pessoa, durante determinado perfodo, em
eventos cuja organizagao dependa da autarquia.
A decisao de encerramento de instalagoes e de desocupagao de espagos/lugares, quando tomada nos
termos do numero anterior, nao confere direito a qualquer indemnizagao por parte do Municipio de
Alpiarga.
Artigo 32 9
Fiscalizagao

1.

A fiscalizagao do cumprimento do disposto na presente Norma, assim como todas as normas de
seguranga inerentes a organizagao e funcionamento da Feira compete ao Servigo de Fiscalizagao do
Municipio de Alpiarga, sem prejuizo das competencias atribuidas a outras entidades.
Artigo 33 9
Vigilancia e limpeza

1.
2.

Compete aos participantes a vigilancia dos seus proprios espagos, sendo da sua inteira responsabilidade
a seguranga dos materiais e produtos expostos.
A limpeza das areas de transito dentro do recinto da Feira e da responsabilidade do Municipio de
Alpiarga.

Capftulo V
Disposigoes finais
Artigo 349
Casos omissos
1.

As duvidas, erros e omissoes suscitadas pela presente Norma serao resolvidas e integradas por decisao
da Comissao.
Artigo 359
Responsabilidade

1.

Cada participante e responsavel perante as entidades fiscalizadoras e pelo exercicio da respetiva
atividade, em conformidade com todas as normas legais e regulamentares que Ihe sejam aplicadas,
nomeadamente, em materia de higiene, seguranga e saude publicas, nao podendo ser imputada
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2.

qualquer responsabilidade a Camara pelo eventual incumprimento levado a cabo pelos participantes.
O participate e responsavel pelo pagamento da area ocupada pelo material por si exposto fora do lugar
que Ihe foi atribuido, nas condigdes seguintes:
a) Quando o material exposto se situa junto da instalagao, com uma importancia igual a paga pela
instalagao;
b) Quando o material exposto se situa em zona nao confinante com a instalagao, a importancia sera
igual ao dobro da quantia paga, por aquela, por cada dia de utilizagao.
Artigo 36 9
Consulta da Norma

1.

Esta Norma pode ser consultado no edificio sede do Municipio de Alpiarga ou no seu site, em www.cmalpiarca.pt.
Artigo 37 9
Publicidade

1.

A presente Norma sera publicitada atraves de Edital a afixar no ediffcio sede do Municipio de Alpiarga e
no seu site, em www.cm-alpiarca.pt.
Artigo 38 9
Anexos a Norma

Fazem parte integrante da Norma, como seus anexos, a planta com a organizagao dos setores da Feira e os
Iugares existentes, Tabelas de valores base para atribuigao dos Iugares, Ficha de Candidatura, Ficha de Inscrigao e
Termo de Responsabilidade.

Pagos do Municipio de Alpiarga, aos 17 dias do mes de Margo de 2017

A

Mario Fernando A. Pereira
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ANEXO II
Tabelas de valores base para atribuigao dos Iugares

Designagao

Dimensoes

Valor Base*

Espago destinado ao setor comercial

9 m 2 (3mX3m)

50,00 €

Designagao

Dimensoes

Valor Base*

120m

2

420,00 €

Espago destinado a comercio a u to m o ve l e motociclos novos

Dimensoes

Designagao
z

7 , 5 6 m ( 2 , 7 5 m X 2,75m)
Espago destinado a comercializagao de artesanato ou outras a avaliar pela comissao

2

Valor Base
50,00 €

15,13m (5,50mX 2,75m)

100,00 €

Designagao

Dimensoes

Valor Base*

Espago destinado a comercializagao d e dogaria/pastelaria regional, bebidas espirituosas,

3,7m x 2 , 7 5 m

50,00 €

3,7m x 5 , 5 m

100,00 €

Dimensoes

Valor Base*

36 m 2

150,00 €

72 m 2

200,00 €

licores regionais e o u t r o s tipos de bebidas

Designagao

Espago destinado a restauragao e bebidas no qual sera t a m b e m permitida a venda de
petiscos, tostas e o u t r o s salgados

108 m

2

250,00 €

Designagao

Dimensoes

Valor Base*

Bar Espago Jovem

3,7m x 2 , 7 5 m

150,00 €

Espago n . 9

Designagao

Dimensoes

Valor Base*

F, G, H

Roulotes de farturas e seus derivados

9mX3m

280,00 €

B, D

Cachorros /Hamburgueres/Kebabs

5mX2m

280,00 €

A

Pao com chourigo e seus derivados

8mX4m

280,00 €

C, E

Pipocas e algodao doce

3mX2m

50,00 €

Espago n.s

Designagao

Dimensoes

Valor Base*

1

Pista d e Garros Choque

40mX15m

5.500,00 €

2

Divertimento A b e r t o Electromecanico (Kanguro o u similar)

17m (Diametro)

1.500,00 €

3

Carrossel Familiar o u o u t r o D i v e r t i m e n t o Familiar

17m (Diametro)

400,00 €

4

Espago destinado a utilizagao de insuflaveis

8mX4m

200,00 €

Espagos destinados a comercializagao d e marroquinaria, bijuteria, malas, baloes, flores, serigrafia, madeiras, outros bens e
e q u i p a m e n t o s nao abrangidos n o u t r o s sectores.

O"
A estes participantes cuja instalagao seja devidamente autorlzada, sera cobrado e m fungao do espago ocupado o seguinte valor

Espago de maquinaria agrfcola
Unidade de M e d id a

- Valores sem IVA

M2

Valor* (€)

1,00 €

ALPIAGRA 2017
INSCRIQAOI PROPOSTA DE DE LiCITAQAO DE ESPAQO
IDENTIFICAQAO
Nome:
: Morada:

Codigo Postal:

-

Localidade

NIF:

E-mail:

Telefone:

Telemovel:

D e s i g n a g a o da A t i v i d a d e :
PROPOSTA DE VALOR (S/IVA) / LUGAR
Proponho o valor de
Valor Por Extenso:

.

,

Para o Espago n. e

€

JUNTE A SEGUINTE DOCUMENTAQAO OBRIGATORIA (VD. ANEXO AO REGULAMENTO)
• Fotocopia do documento de identificagao (Cartao de Cidadao ou Bilhete de Identidade e cartao de
contribuintejdo concorrente;
| • Tratando-se de pessoa coletiva, cartao de contribuinte de pessoa coletiva, certidao de registo comercial ou
codigo de acesso a certidao permanente e documento de identificagao do representante legal da empresa;
• Titulo de propriedade dos equipamentos sujeitos a registo;
• Memoria Descritiva dos equipamentos, devidamente assinada por tecnico credenciado para o efeito.

,

• Fotocopia da apdlice de seguro de responsabilidade civil bem como o correspondente comprovativo de
I pagamento;
! • No caso do setor das Diversoes, ultimo certificado de inspegao do equipamento, emitido por entidade
acreditada para o efeito, de acordo com a legislagao em vigor (Decreto-Lei n9 268/09, de 29 Setembro);

:
I

; • No caso de Espagos de comidas e bebidas, documento de vistoria higio-sanitaria da unidade movel
(atualizado, emitido ha menos de um ano);
• Termo de Responsabilidade.

Data Limite de Recegao das Propostas: 16 de Junho de 2017
Tendo tornado conhecimento do conteudo das Normas da Feira Agricola e comercial de Alpiarga ALPIAGRA e outras manifestagdes com designagao propria, e respetivo anexo, declaro aceitar todas as
condigdes.
|
Data:

/

/

Assinatura:
(CONFORME DOCUMENTO DE IDENTIFICAGAO)

RESERVADO AOS SERVIQOS
Valor Total
Cheque n.°
! Forma de
I Pagamento

Transf. Banc.
Numerario

j

Banco:

Fatura n.°

Banco:

, Data:

Sim

Nao:
Guia Recebimento n.°

Recebido Por:

V

!

'

A Preencher pela Organizagao)
Entrada n°

ALPIAGRA 2017

Classificador:
Data de Entrada

INSCRIQAO

Recebido via:
Por:

IDENTIFICAQAO
Nome:
Morada:
Codigo Postal:,

Localidade_

NIF:

E-mail:

Telefone\Telemovel:

Tipo de Atividade:
(Artigo 11° das Normas)

Identificagao do STAND

.

(20 Dfgitos)

i

;

i

;

.

;

j

:

.

;

;

!

:

Descrigao dos equipamentos a instalar/ Necessidades de eletricidade e saneamento;

JUNTE A SEGUINTE DOCUMENTAQAO OBRIGATORIA (VD. ANEXO AO REGULAMENTO)
• documento comprovativo de inicio de atividade como artesao, com identificagao do CAE e ou comprovativo
de comerciante com estabelecimento aberto no concelho de Alpiarga.
• Termo de Responsabilidade.

Data Limite de Recegao das Inscrigdes: 16 de Junho de 2017

j

Tendo tornado conhecimento do conteudo das Normas da Feira Agricola e Comercial de Alpiarga ALPIAGRA e outras manifestagoes com designagao propria, e respetivo anexo, declaro aceitar todas as;
condigdes.

i

j Data:

/

/

Assinatura:

|

(CONFORME DOCUMENTO DE IDENTIFICAGAO)

RESERVADO AOS SERVIQOS
Valor Total
Cheque n.°
Forma de
Pagamento

. Banco:
Banco:

Transf. Banc.
Numerario :

Fatura n.°

Data:
Nao:

Sim
Guia Recebimento n.°

Recebido Por:

® e | L
9 ® ® I f f
"

/ < k

"

/_

j

ALPIAGRA2017
Termo de Responsabilidade
I - Requerente
1. Pessoa Singular
BI/CC

NIF:

Emissao/Validade

Morada:
Codigo Postal:_
2. Pessoa Coletiva:
NIPC:

Capital Social:

Matriculada na Conservatoria d o Registo Comercial de :
Sede:
Codigo Postal:
3. Representante legal:
NIF:

BI/CC

Emissao/Validade

Morada:
Codigo Postal:
II- Termo de responsabilidade
Declaro

(amos)

que

o

stand/expositor/estabelecimento

cumpre

os

requisites

legais

e

administrativos exigidos para o exercicio da respetiva atividade, nomeadamente em materia d e
instalagoes, equipamentos, condigoes higiene-sanitarias e seguranga.
Mais declaro (amos) que o stand/expositor/estabelecimento se destina a ser utilizado no Recinto
da Feira, no periodo de 02/09/2017 a 10/09/2017, assumindo toda a responsabilidade contratual e
extra-contratual pelos danos pessoais e materiais emergentes dessa utilizagao, incluindo as d a
sua instalagao, colocagao e desenvolvimento da atividade, fabrico e preparagao de produtos
alimentares.
Declaro

(amos)

ainda

que

o

espago

destinado

a

colocagao

e

instalagao

do

stand/expositor/estabelecimento satisfaz plenamente as necessidades inerentes a sua atividade e
que m e (nos) incumbe em exclusivo prover pela sua seguranga contra os riscos de furto, roubo,
incendio ou qualquer outro evento, ainda que fortuito.
Data:

/

I

Assinatura:
(Assinatura conforme documento de identificagao)

