Câmara Municipal
|Registo n.º 7668

|Data 13/04/2022

DESPACHO
Considerando que:
Em 2020 e em 2021, por força da pandemia da COVID-19, o Município não realizou de forma
presencial a sua Festa do Município, optando por um modelo online;
Em 2022, em função do evoluir da pandemia e do processo de vacinação da população, o Município
está a retomar a organização de eventos presenciais, mas ainda com algumas restrições quanto à
dimensão dos mesmos;
O Executivo aprovou a proposta de realização da Festa do Município entre os dias 10 e 12 de junho
de 2022;
As circunstâncias provocadas pela pandemia e a indefinição das iniciativas que é possível realizar a
cada momento;
Nos termos do artigo 18.º do Regulamento de Participação na Festa do Município, os casos omissos
e as dúvidas resultantes da aplicação do mesmo serão resolvidos por despacho do Presidente da
Câmara.
Assim, determino:
Uma redução do número de expositores na Festa do Município 2022, limitando a inscrição apenas a
agentes económicos do concelho (empresas e associações) nos seguintes espaços disponíveis:
8 (oito) espaços de restauração;
4 (quatro) espaços para tasquinhas;
20 (vinte) espaços para venda de produtos gastronómicos e de artesanato.
Que o prazo das inscrições que terminaria no dia 29 de abril seja prolongado até ao dia 18 de maio de
2022.
Dê-se conhecimento à câmara municipal.

O Presidente da Câmara
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Diário da República, 2.ª série — N.º 94 — 15 de maio de 2015
alínea c), n.º 1, artigo 49.º, da LTFP, com o trabalhador José da Assunção
Paredes, para a categoria de Técnico Superior, 1.ª posição remuneratória,
nível 11.º, correspondente à remuneração de 995,51€, com efeitos a 1 de
novembro de 2014.
Durante o período experimental o referido trabalhador é acompanhado por um júri, especialmente constituído para o efeito, a saber:
Presidente — João Paulo Janes da Costa, Chefe da Unidade de Recursos
Operacionais; Vogais — Pedro Miguel da Costa Gonçalves Pinto, e
Heloísa Cristiana Cardoso Costa, Técnicos Superiores.
16 de abril de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel
Duarte Fernandes Moreno.
308577467

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

MUNICÍPIO DE PROENÇA-A-NOVA
Regulamento (extrato) n.º 255/2015
Alteração ao Regulamento de Participação
nas Festas do Município
João Paulo Marçal Lopes Catarino, Presidente da Câmara Municipal
de Proença-a-Nova, faz público que, por deliberação da Assembleia
Municipal de 24 de abril de 2015, sob proposta da Câmara Municipal
foi aprovada, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, a alteração ao Regulamento de Participação nas Festas do Município.
Para constar, se publica o presente edital, que vai ser afixado nos locais
de estilo e disponibilizado na página eletrónica do Município.
Artigo 1.º

Aviso n.º 5306/2015

Alteração ao Regulamento de Participação
nas Festas do Município

Conclusão do Período Experimental

Os artigos 7.º, 8.º e 14.º do Regulamento de Participação nas Festas
do Município passam a ter a seguinte redação:

Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008
de 27/02, conjugado com os artigos 73.º a 76.º da Lei n.º 59/2008 de
11/09, torno público que, por meu despacho de homologação, datado
de 14 de abril do corrente ano, da ata do júri responsável pela avaliação final, se comprova que foi concluído com sucesso o período
experimental do trabalhador, Amílcar de Assis Salomé Monteiro, na
Carreira e Categoria de Técnico Superior, na modalidade de Contrato de trabalho em funções públicas por Tempo Indeterminado, na
sequência de Procedimento Concursal comum para constituição de
Reservas de recrutamento, aberto por aviso n.º 2366/2011, publicado
na 2.ª série do D.R. n.º 15, de 21 de janeiro de 2011 — Técnico Superior de Turismo.
17 de abril de 2015. — O Presidente da Câmara, Francisco José
Mateus Albuquerque Guimarães.
308581857

«Artigo 7.º
[...]
1— ................................................
2— ................................................
3— ................................................
4— ................................................
5 — Para os restantes interessados os locais serão cedidos pelo
valor de € 80,00 (oitenta euros), que corresponde a um stand que
compreende o período das Festas do Município, cujo pagamento
deverá ser efetuado no ato de inscrição.
6— ................................................
7— ................................................
8— ................................................
9— ................................................
10 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MUNICÍPIO DE MOURA

Artigo 8.º

Aviso n.º 5307/2015

1 — As desistências das inscrições apresentadas deverão ser comunicadas por escrito até ao último dia útil do mês de maio, pelos
meios indicados no n.º 2 do artigo anterior.
2 — Não se verificando o previsto no número anterior, o interessado
ficará impedido de participar nas duas próximas edições do evento.

Para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, faz-se público que foi concluído com sucesso, o período experimental das trabalhadoras abaixo indicadas, contratadas na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado:
Período experimental de função: Maria Leonor Roque de Brito Carvalho Pelica, Técnica Superior, no dia 06 de março de 2014, com a
classificação de 17,70 valores;
Período experimental de vínculo: Dina do Carmo Teles Batarda e
Cláudia Francisca dos Santos Marujo, ambas, com a categoria de Técnica
Superior, no dia 28 de outubro de 2014, e com a classificação final de
17,55 valores.
7 de abril de 2015. — A Chefe da Divisão de Apoio ao Desenvolvimento, Gestão Financeira e Recursos Humanos, Maria de Jesus Pataca
Mendes.
308560107

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FRADES

[...]

Artigo 14.º
[...]
1— ................................................
2 — Apenas serão disponibilizados dois locais para ocupação por
roulottes, no valor de € 300,00 (trezentos euros), por local, a atribuir
por sorteio.
3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
Artigo 2.º
Entrada em vigor
As presentes alterações ao Regulamento de Participação nas Festas
do Município entram em vigor no dia seguinte ao da sua publicação na
2.ª série do Diário da República.
28 de abril de 2015. — O Presidente da Câmara, João Paulo Marçal
Lopes Catarino.
308601311

Aviso n.º 5308/2015
Em cumprimento do disposto na alínea d) do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20/06, torna-se público que cessou, por motivo de falecimento, a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado
o seguinte trabalhador:
Armando dos Santos Bizarro — Assistente Operacional, posição
remuneratória 1 — nível 1, desligado do serviço em 02/04/2015.
21 de abril de 2015. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Manuel
Martins de Vasconcelos.
308587746

MUNICÍPIO DE RIO MAIOR
Aviso (extrato) n.º 5309/2015
No uso da competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que me está delegada pelo Despacho
n.º 60/2013, de 24 de outubro, da Presidente da Câmara, torno público,
nos termos previstos no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
que por despacho de 4 de março de 2015, proferido pela Presidente
da Câmara Municipal de Rio Maior, e para os efeitos do disposto do

Republicação do Regulamento de Participação na Festa do Município
Preâmbulo
A Festa do Município, realizada anualmente, procura preservar e transmitir os costumes, as tradições
e as vivências locais. Inserida no espaço da festa surgem, inevitavelmente, as tasquinhas, que além
de contribuírem para dinamizar o associativismo permitem dar a conhecer a gastronomia local. Com
ementas que privilegiam os pratos e os sabores típicos da região, constituem-se como um espaço de
convívio e de participação das várias localidades, permitindo que as Festas sejam verdadeiramente
abrangentes e momento de revitalização da cultura popular.
Também o artesanato surge como um atrativo para os visitantes, mostrando de forma dinâmica
artes e saberes que se mantêm indeléveis ao longo do tempo.
Pretende-se, assim, presentear todos aqueles que procuram a Festa do Concelho com o que de mais
genuíno e autêntico este tem para oferecer, incutindo em quem nos visita a vontade de regressar.
Atendendo a que a procura de tasquinhas, stands e outras utilizações, por parte de associações, de
coletividades e de restaurantes, tem aumentado consideravelmente de ano para ano, torna-se
pertinente a elaboração de um conjunto de normas vertidas num regulamento que discipline a
participação dessas entidades, num assumir de responsabilidades conjuntas por parte de todos os
agentes envolvidos.
Assim, no uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18
de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, é elaborado o Regulamento
de Participação na Festa do Município.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1.º
Norma habilitante
O presente regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos do disposto no artigo 241.º da
Constituição da República Portuguesa, da alínea a) do n.º 7 e das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de janeiro.

Artigo 2.º
Objeto e Âmbito
O presente regulamento visa definir o procedimento de inscrição a observar pelos interessados em
participar na Festa do Município, bem como normas orientadoras e de utilização a observar pela
organização e pelos participantes na mesma.

Artigo 3.º
Objetivos
Constituem objetivos da Festa do Município:
a) Promover e divulgar os produtos e as atividades locais, elegendo, em cada ano, uma temática
específica;
b) Dinamizar a atividade económica;
c) Criar oportunidades de negócios e potenciar novos espaços de comercialização;
d) Incentivar a criatividade das gentes locais.

Artigo 4.º
Norma de enquadramento regulamentar
1. Por despacho do Presidente da Câmara Municipal será determinado em cada ano:
a) A data de realização da Festa do Município e a respetiva temática;
b) A atribuição dos stands, tasquinhas e outras utilizações e, sendo o caso, a data e a forma de
realização dos sorteios referidos nos números 3 e 4 do artigo 6.º;
c) Os horários de abertura e encerramento dos stands, tasquinhas e outras utilizações.
2. A decisão sobre a atribuição dos locais a atribuir compete exclusivamente ao Presidente da
Câmara, sendo na sua atribuição tidos em conta os seguintes fatores:
a) Enquadramento por setores de atividade;
b) Antiguidade como participante;
c) Considerações de ordem social, económica, técnica ou outra;
d) Harmonia entre os diversos espaços disponibilizados.
3. Os despachos a que se refere o número 1 são publicados no site do Município, acessível através
da hiperligação: www.cm-proencanova.pt.

Artigo 5.º
Organização
1. A organização da Festa do Município é da inteira responsabilidade do Município de Proença-aNova.
2. A organização manterá em funcionamento um secretariado de apoio e informação no recinto da
Festa.
3. É da responsabilidade da organização elaborar o programa da Festa e proceder à sua divulgação
pelos meios julgados adequados.
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CAPÍTULO II
PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO
Artigo 6.º
Participação
1. Podem participar na Festa do Município todas as pessoas singulares ou coletivas que para tal
apresentem inscrição nos termos do artigo 7.º.
2. Caso o número de inscrições seja superior aos locais a atribuir, será dada a preferência aos
interessados sedeados no Concelho.
3. Caso o número de inscrições de interessados sedeados no Concelho seja superior aos locais a
atribuir, estes serão entregues por via de sorteio a realizar para o efeito.
4. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os restantes locais serão igualmente entregues
por via de sorteio a realizar para o efeito.

Artigo 7.º
Inscrição
1. As inscrições devem ser formalizadas através do formulário anexo ao presente Regulamento e
cuja entrega constitui formalidade de cumprimento obrigatório.
2. As inscrições poderão ser enviadas por carta registada com aviso de receção para a Câmara
Municipal de Proença-a-Nova, Avenida do Colégio 6150-401 Proença-a-Nova, ou entregues
pessoalmente no Balcão Único de Atendimento ou remetidas por correio eletrónico para o
seguinte endereço: postodeturismo@cm-proencanova.pt, até às 17h30 do último dia útil do mês
de abril.
3. A inscrição obriga o participante a respeitar e a cumprir as normas constantes do presente
regulamento.
4. Os locais serão cedidos a título gratuito aos interessados com sede social no Concelho de
Proença-a-Nova e/ou que tenham atividade na área temática do evento.
5. Para os restantes interessados os locais serão cedidos pelo valor de € 80,00 (oitenta euros), que
corresponde a um stand que compreende o período da Festa do Município, cujo pagamento
deverá ser efetuado no ato de inscrição.
6. No que se refere à ocupação de espaço público os locais serão cedidos pelo valor que resultar da
aplicação da taxa prevista no Regulamento de Cobrança e Tabela de Taxas, Licenças e Outras
Receitas Municipais, acessível através da hiperligação www.cm-proencanova.pt.
7. O pagamento poderá ser efetuado na tesouraria municipal, das 9h00 às 16h30, ou através de
cheque emitido à ordem de Município de Proença-a-Nova ou ainda por transferência bancária
para o NIB 003506720000010973065 com envio do respetivo comprovativo.
8. Por despacho do Presidente da Câmara serão definidos os participantes, devendo tal decisão ser
comunicada por escrito a todos os interessados inscritos.
9. No caso de a inscrição não ser selecionada, o montante pago nos termos do n.º 5 será devolvido
juntamente com a comunicação escrita referida no número anterior.
10.O desrespeito do presente Regulamento sujeitará o participante à perda dos respetivos direitos,
não sendo admissível qualquer pedido a título de indeminização.
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Artigo 8.º
Desistência
1. As desistências das inscrições apresentadas deverão ser comunicadas por escrito até ao último dia
útil do mês de maio, pelos meios indicados no número 2 do artigo anterior.
2. Não se verificando o previsto no número anterior, o interessado ficará impedido de participar nas
duas próximas edições do evento.

CAPÍTULO III
NORMAS ORIENTADORAS E DE UTILIZAÇÃO
Artigo 9.º
Dos Participantes
1. No âmbito do presente regulamento, são deveres dos participantes:
a) Zelar pela limpeza e embelezamento do local atribuído;
b) Não ceder, a qualquer título, o direito de ocupação do local atribuído, bem como promover
produtos ou atividades distintas daquelas em que se inscreveu, sem prévia autorização da
organização;
c) Não modificar ou alterar a estrutura do local atribuído;
d) Utilizar única e exclusivamente o local atribuído, não podendo usufruir dos corredores para
colocação de material;
e) Salvaguardar o local atribuído, nomeadamente por danos decorrentes de marcações de tinta,
perfurações, etc.;
f) Possuir todo o material necessário para exploração do local atribuído;
g) Respeitar o respetivo período de funcionamento.
2. Está vedada a permuta dos locais atribuídos, sem prévia autorização da organização.
3. As licenças, seguros e outros previstos na lei para a comercialização e venda de produtos, bebidas
e comidas serão da responsabilidade dos participantes, fazendo a organização fé de que todos
estão de acordo com as exigências legais no momento da sua inscrição.
4. A decoração do local atribuído é da inteira responsabilidade do participante, sendo que em cada
ano a mesma deverá englobar características que a relacionem com a temática do evento.
5. Não é permitida a exposição ou distribuição de produtos que, pelas suas características, sejam
fator de perturbação para os outros participantes ou visitantes ou que possam deteriorar as
instalações.
6. O participante não poderá retirar o seu material antes do término oficial da Festa, salvo prévia
autorização da organização, sob pena de ficar impedido de voltar a participar nas edições
seguintes do evento.
7. As cargas e descargas deverão ser efetuadas até uma hora antes da hora fixada para abertura da
Festa, salvo situações devidamente autorizadas pela organização.
8. Não podem ser obstruídos quaisquer percursos de evacuação ou saídas, nem a sinalização de
segurança e meios de intervenção, tais como extintores e boca-de-incêndio;
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9. Os participantes são responsáveis por entregar os locais atribuídos no seu estado original, sob
pena de cobrar ao participante os danos ocorridos, de acordo com o valor de mercado.
10.Não é permitido danificar as estruturas ou o pavimento, nem a utilização de produtos tóxicos ou
inflamáveis, assim como qualquer tipo de colagem ou fixação às paredes dos locais atribuídos.

Artigo 10.º
Stand
1. Cada stand será identificado por uma placa contendo o nome do participante, conforme indicado
no formulário de inscrição.
2. É proibida a aplicação de tintas, pregos, parafusos, materiais inflamáveis e/ou tóxicos nos
elementos de construção e decoração aplicáveis nos painéis dos stands.

Artigo 11.º
Tasquinhas
1. As tasquinhas deverão apresentar nas suas ementas um ou mais pratos relacionados com a
temática da Festa.
2. A limpeza e a manutenção das condições de salubridade no interior das tasquinhas é da
responsabilidade dos participantes que deverão, de acordo com a legislação em vigor, assegurar a
segurança e a salubridade dos géneros alimentícios, meios adequados para a lavagem e
desinfeção dos utensílios e equipamentos de trabalho, assim como para a lavagem dos géneros
alimentícios, e equipamentos apropriados para a manutenção e o controlo das temperaturas de
conservação dos alimentos.
3. Deverá ser mantido um elevado grau de higiene pessoal, devendo qualquer pessoa que trabalhe
no local em que sejam manipulados os alimentos possuir vestuário adequado às tarefas a
desempenhar.
4. São da responsabilidade do participante quaisquer danos causados por obras executadas, ou em
resultado do funcionamento das tasquinhas.

Artigo 12.º
Dos materiais a utilizar
1. As superfícies destinadas a contactar com os alimentos devem ser construídas em materiais lisos,
laváveis e não tóxicos, ser facilmente limpas e desinfetadas sempre que necessário para assegurar
a segurança e higiene dos géneros alimentícios.
2. Os materiais, utensílios e equipamentos que entrem em contacto com os alimentos devem ser
mantidos limpos, em boas condições de arrumação, em bom estado de conservação e instalados
de modo a permitir a limpeza da área circundante.

Artigo 13.º
Montagem e desmontagem
1. Os locais atribuídos deverão estar devidamente montados até às 14h30 do dia de início da Festa
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do Município.
2. A desmontagem dos locais atribuídos deverá ser efetuada no prazo máximo de 48 horas a contar
da data de encerramento da Festa do Município.

Artigo 14.º
Outras utilizações
1. A presença de vendedores ambulantes só é permitida desde que devidamente autorizada por
despacho do Presidente da Câmara, nos locais próprios disponibilizados para o efeito.
2. Apenas serão disponibilizados dois locais para ocupação por roulottes, no valor de € 300,00
(trezentos euros), por local, a atribuir por sorteio.
3. A ocupação de espaço público com outras utilizações será igualmente atribuída por sorteio nos
termos do artigo 6.º.

Artigo 15.º
Serviços Técnicos Básicos
1. A iluminação geral do recinto e a eletrificação dos stands e tasquinhas é da responsabilidade da
organização.
2. A limpeza dos espaços públicos do recinto é da responsabilidade da organização.
3. A limpeza dos locais atribuídos é da responsabilidade dos participantes, devendo ser realizada
após o encerramento diário da Festa.

Artigo 16.º
Vigilância e Segurança
1. A organização assegurará a vigilância dos locais atribuídos durante os períodos de encerramento
ao público.
2. É da responsabilidade dos participantes a segurança dos equipamentos e bens no período de
abertura ao público.
3. A organização não se responsabiliza por danos que possam ocorrer no interior de cada local
atribuído.
4. Salvo autorização expressa da organização, não é permitida a permanência de pessoas nos locais
atribuídos após a hora de encerramento diário da Festa.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 17.º
Responsabilidade
1. Não será devida qualquer indemnização se algum acontecimento imprevisto, independente da
responsabilidade da organização, obrigar à alteração do programa, seu horário ou atraso na sua
realização.

5

2. Qualquer reclamação deve ser apresentada por escrito no Secretariado da organização no prazo
máximo de 24 horas após a ocorrência do facto que a origina, sendo que o não cumprimento do
prazo acarreta a declinação da eventual responsabilidade da organização.

Artigo 18.º
Dúvidas e omissões
Os casos omissos e as dúvidas resultantes da aplicação do presente regulamento serão resolvidos por
despacho do Presidente da Câmara.

Artigo 19.º
Entrada em vigor
As presentes alterações ao Regulamento de Participação na Festa do Município entram em vigor no
dia seguinte à sua publicação na 2.ª Série do Diário da República.
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FESTA DO MUNICÍPIO
- Ficha de Inscrição 1 - Identificação
Nome
NIF

Email

Responsável
Endereço

Telefone

Telemóvel

2 - Designação pretendida para constar no local a atribuir

3 - Pretende:
Stand

Outras utilizações

4 - Materiais ou produtos que pretende comercializar

OBSERVAÇÕES:

• O interessado declara conhecer e compromete-se a cumprir o regulamento de participação na
Festa do Município, às quais se pretende associar.
• Mais declara aceitar que todas as notificações a efetuar sejam realizadas pelo endereço de correio
eletrónico acima mencionado.
,

de

de

Assinatura, __________________________________________________

