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Art.º1º- Este Regulamento é aplicável à exploração de quiosques 
municipais situados na via pública. 

 
Art.º2º- Os quiosques apenas poderão destinar-se ao comércio de 

flores, jornais, revistas, tabacarias, lotarias, lembranças, 
artesanato regional, gelados e refrigerantes e outros artigos 
identificados com este tipo de comércio, permitidos por lei e 
autorizados pela Câmara Municipal. 

 Nos quiosques cujo comércio seja apenas de artesanato 
regional, a pessoa ou pessoas que contactam o público 
deverão usar traje regional tradicional. 

 
Art.º3º- 1. O prazo da adjudicação é fixado pela Câmara Municipal, 

o qual não poderá ser superior a um ano. 
 2. A adjudicação pode ser renovada, mediante deliberação 

da Câmara Municipal, pelo mesmo prazo, porém a 
adjudicação com as suas renovações nunca poderá 
ultrapassar três anos. 

  
Art.º4º- A adjudicação será feita em hasta pública, entre os 

interessados. 
 
Art.º5º- Feita a adjudicação, o adjudicatário ficará, desde logo, 

obrigado: 
 

1- No dia da praça, a efectuar o pagamento de 10% do valor da 
adjudicação na Tesouraria da Câmara Municipal.  

2- No prazo de oito dias, a efectuar o pagamento do 
remanescente da arrematação. 

 
        § único- A falta de cumprimento do disposto nos números um e dois 

do artigo anterior implica a perda a favor da Câmara das 
importâncias já pagas. 

 
Art.º6º- Além do preço da adjudicação o adjudicatário obriga-se a 

não trespassar, ou de qualquer modo ceder a terceiros a 
exploração dos quiosques. 

 
Art.º7º- A Câmara Municipal poderá revogar qualquer adjudicação 

nos casos em que os respectivos adjudicatários não 
cumpram as obrigações previstas no artigo anterior. 

 
Art.º8º- A adjudicação caduca se o adjudicatário: 



 
1- Não ocupar o quiosque imediatamente após a adjudicação; 
2- Não satisfizer o pagamento da taxa (ano/fracção), prevista na 

Tabela de Taxas e Licenças  pelo direito de ocupação; 
3- Não mantiver o quiosque, em bom estado de conservação e 

higiene; 
4- Os utilizar para fins diferentes daqueles que constarem da 

arrematação, que respeitará, sempre um ou mais dos 
produtos referidos no art.º 2; 

5- Não cumprir o horário de funcionamento. 
 

Art.º9º- O presente regulamento aplicar-se-á a todos os quiosques 
que a Câmara venha a possuir.  

 
Aprovado na reunião da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de 
07-06-99 e 29-06-99, respectivamente. 
1.ª alteração aprovada na reunião da Câmara Municipal e da Assembleia 
Municipal de 15-05-2002 e 22-05-2002, respectivamente. 
2.ª alteração aprovada na reunião da Câmara Municipal e da Assembleia 
Municipal de 02-02-2004 e 20-02-2004, respectivamente. 
3ª alteração aprovada na reunião da Câmara Municipal e da Assembleia 
Municipal de 17-04-2008 e 29-04-2008, respectivamente. 
4.ª alteração aprovada na reunião ordinária da Câmara Municipal e da 
Assembleia Municipal de 25-01-2010 e 24-02-2010, respectivamente. 
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