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PROGRAMA DE SORTEIO PARA ATRIBUIÇÃO DO DIREITO À OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS DE VENDA 

 DA FEIRA RETALHISTA DE GUIMARÃES 

 

A Câmara Municipal de Guimarães vai realizar um sorteio destinado a conceder o direito de ocupação de 

espaços de venda na Feira Retalhista de Guimarães, sito na Rua do Mercado Municipal, a novos feirantes 

segundo a localização do lugar disponível, de acordo com o ponto 1, do artigo 13.º do Regulamento do Exercício 

de Atividades de Comércio a Retalho por Grosso, e de Restauração e Bebidas, com Carácter Não Sedentário do 

Município de Guimarães, que se regerá pelas seguintes normas: 

 

1. O sorteio tem como objetivo a atribuição de trinta e um espaços disponíveis na Feira Retalhista de 

Guimarães, distribuídos da seguinte forma:  

o Dois no setor do indiferenciado; 

o Nove no setor do vestuário;  

o Um no setor da marroquinaria e acessórios (onde estarão incluídos os comerciantes de 

bijuteria, guarda-chuvas e chapéus);  

o Quatro no setor de artigos para o lar (onde estarão incluídos os comerciantes de louça, 

cutelaria, artigos de decoração, plantas, têxteis lar e cestaria); 

o Dois no setor do calçado; 

o Treze no setor outros artigos (neste novo setor onde podem ser vendidos os vários produtos já 

existentes no recinto da Feira e outros novos que pretendam participar, exceto a venda de 

produtos frescos de frutas e legumes). 

2. O procedimento de atribuição dos espaços de venda é anunciado por edital, afixado nos lugares de 

estilo da autarquia, na página eletrónica do Município e no Balcão do Empreendedor, com a 

antecedência de dez dias. 

3. De acordo com a alínea h) do ponto 2 do artigo 16.º do Regulamento supramencionado, só serão 

admitidos ao sorteio os candidatos que apresentem Cartão de Cidadão e comprovativo de entrega da 

mera comunicação prévia de atividade de feirante. 

4. Todos os interessados em participar no ato do sorteio deverão efetuar a sua inscrição no Balcão Único 

de Atendimento do Município de Guimarães ou através do email geral@cm-guimaraes.pt, até ao dia 

24 de março de 2023, preenchendo o formulário ao anexo, com as seguintes informações: 

mailto:geral@cm-guimaraes.pt
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a. Referência ao setor que pretendem a inscrição; 

b. Mencionar os artigos que pretendem comercializar; 

c. Apresentar os documentos indicados no ponto 3.  

i. A falta de qualquer elemento na inscrição, impossibilita a participação no sorteio.  

5. Antes do início do sorteio serão prestados todos os esclarecimentos sobre o seu objeto e 

procedimentos. Porém, iniciado o mesmo, não serão dadas quaisquer outras explicações. 

6. Só poderá participar no sorteio o titular do requerimento de ocupação, ou um seu representante, 

desde que: 

a. Apresente a declaração, em anexo (DECLARAÇÃO), preenchida e assinada, conforme 

assinatura constante no documento de identificação. 

b. Apresente Cartão de cidadão. 

7. Apenas o/a candidato (a) ou o seu (sua) representante pode aceder ao local do sorteio. 

8. O direito de ocupação será atribuído sequencialmente aos números inscritos na planta. 

9. Os candidatos presentes no sorteio serão convidados, por ordem alfabética, a retirar de um saco ou 

pote, as bolas ou papéis, com a numeração dos lugares. 

10. Todos participam no sorteio, mas apenas têm direito à ocupação os que retirarem bola ou papel com 

o número do lugar. 

11. O lugar que sairá no sorteio é o lugar atribuído. 

12. Os sorteios serão efetuados por setores. 
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13. Os lugares a serem sorteados são: 

a. Indiferenciados (Dois lugares) 

Fila Lugar 

C 116 

F 205 

 

b. Vestuário (9 lugares) 

Fila Lugar 

A 025 

C 100; 101; 104; 106; 109;  

D 136; 147; 148 

 

c. Marroquinaria e acessórios (1 lugar) 

 

 

 

 

 

d. Artigos para o lar (4 lugares) 

Fila Lugar 

B 078 

C 086; 087; 090 

 

e. Calçado (2 lugares) 

Fila Lugar 

A 004; 034 

 

f. Outros (13 lugares) 

Fila Lugar 

D 142; 143; 144; 145 

E 173; 174 

F 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182 

 

Fila Lugar 

A 010 
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15. O sorteio decorrerá no Auditório da Biblioteca Municipal, sito no Largo Cónego José Maria Gomes, na 

União de Freguesias de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião, no dia 30 de março de 2023, de acordo com o setor nos 

seguintes horários: 

a. Indiferenciados – Pelas 15:00horas. 

b. Vestuário – Pelas 15h30min. 

c. Marroquinaria e acessórios – Pelas 15h50 min. 

d. Artigos para o Lar – Pelas 16h10 min. 

e. Calçado – Pelas 16h30min. 

f. Outros – Pelas 16h50min. 

 

16. O sorteio decorrerá perante uma Comissão nomeada pela Câmara Municipal, constituída por três elementos, 

sem prejuízo de, por questões logísticas ou de funcionalidade, poder ser prestado apoio por quaisquer outros 

trabalhadores municipais ou de, em caso de falta ou impedimento de qualquer dos membros efetivos, o 

Presidente da Câmara designar substituto. 

17. Concluído o procedimento será entregue uma declaração a cada feirante onde conste a sua identificação e o 

número do espaço de venda que lhe coube no sorteio, que será assinado por membro da comissão. 

18. A Comissão que dirigiu o sorteio elaborará uma ata. 

19.  Os feirantes com lugar atribuído deverão cumprir o Regulamento do Exercício de Atividades de Comércio a 

Retalho por Grosso, e de Restauração e Bebidas, com Carácter Não Sedentário do Município de Guimarães.  

20. Pela ocupação dos lugares de venda são devidas as taxas previstas na Tabela de Taxas e Outras Receitas 

Municipais. 

21. A atribuição de espaços de venda é efetuada pelo prazo de 15 anos, e mantém-se na titularidade do feirante 

enquanto este der cumprimento às obrigações decorrentes dessa titularidade. 

22. Todos os casos omissos de interpretação e integração de lacunas será decidido, à posteriori, pelo júri. 

 

 

 


