Alteração ao Regulamento Municipal de Venda Ambulante do
Município de Mourão

Nota Justificativa
O presente projecto visa alterar o artigo 1.º e o artigo 2.º e revogar a alínea (d) do n.º 2 do art.º
3.º do Regulamento Municipal de Venda Ambulante no Município de Mourão, considerando as
alterações introduzidas ao Decreto-Lei n.º 122/79, de 8 de Maio, pelos Decretos-Lei n.º
48/2011, de 1 de Abril, n.º 92/2010, de 26 de Julho, que passam a ter a seguinte redacção:
Artigo 1.º
(…)
Ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição Portuguesa, em conjugação com a alínea
a) do n.º 2 do artigo 53.º e alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e tendo em vista o
estabelecimento Decreto-Lei n.º 122/79, de 8 de Maio, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Lei n.º 283/86, de 5 de Setembro, n.º 399/91, de 16 de Outubro, n.º 252/93, de 14 de
Junho, n.º 9/2002, de 24 de Janeiro, n.º 48/2011, de 1 de Abril, e n.º 92/2010, de 26 de Junho, é
aprovado o presente Regulamento.
Artigo 2.º
(…)
1-………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2 - Exceptuam-se do âmbito de aplicação do presente Regulamento a distribuição domiciliária
efectuada por conta de comerciantes com estabelecimento fixo, a venda de lotarias, jornais e
outras publicações periódicas, bem como o exercício da actividade de venda de refeições
ligeiras ou outros produtos comestíveis, preparados de forma tradicional, confeccionados na via
pública ou em locais para o efeito determinados pelas Câmaras Municipais, utilizando veículos
automóveis ou reboques.
Artigo 3.º
(…)
1-………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 -……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) (Revogada)
3-………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Artigo 3.º
(…)
1- Os vendedores ambulantes só poderão exercer a sua actividade no Concelho de Mourão
desde que sejam titulares e portadores do cartão de vendedor ambulante, emitido e actualizado
pela Câmara Municipal ou do documento válido a que se refere o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º
92/2010, de 26 de Julho.
2 -……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

