DESPACHO
Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado, Dr., na qualidade de Presidente da Câmara
Municipal da Chamusca, e no uso da competência conferida nos termos do disposto nas alíneas
a) do nº 1 e f) do nº 2 do artigo 35º do RJAL, aprovado em Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro, na sua atual redação;
Considerando que:
No âmbito das atribuições cometidas aos Municípios, no domínio do equipamento rural e
urbano, e face ao disposto na alínea ee) do nº 1 do artigo 33º do RJAL, aprovado em Anexo I à
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete aos órgãos municipais a gestão dos mercados;
Os mercados municipais são infraestruturas que tendem a ficar em vias de extinção,
principalmente devido ao aparecimento das grandes superfícies de zonas comerciais e
alterações do ritmo de vida das populações;
É premente incentivar os produtores e comerciantes, e também os consumidores a voltar ao
comércio tradicional, promovendo a economia local;
A requalificação do mercado municipal da Chamusca visa assegurar a modernização do seu
funcionamento, compaginando-o com os atuais conceitos e modelos de comércio;
O mercado municipal da Chamusca está organizado em lugares de venda independentes, os
quais podem assumir as formas de lojas e de bancas, sendo que a atribuição das lojas é
efetuada por arrematação em hasta pública, nos termos do artigo 14º do Regulamento do
Mercado Municipal da Chamusca;
Na sequência do meu despacho, datado de 09/10/2020, ratificado na reunião da Câmara
Municipal, realizada a 20/10/2020, determinei que as lojas do mercado municipal da
Chamusca, fossem adjudicadas, mediante procedimento de hasta pública, para atribuição do
direito de ocupação a título precário, pelo período de 2 (dois) anos, automaticamente
renovável.
No âmbito do ato público da hasta pública nº 02/2020, que se realizou a 04 de novembro de
2020, pelas 10h30, no edifício do Cineteatro da Chamusca, foi adjudicada a loja nº 15 do
mercado municipal da Chamusca, não tendo sido realizadas outras licitações.
______________________________________________________________________________________________

As restantes doze lojas não ocupadas, e existentes no mercado municipal da Chamusca, não
foram objeto de arrematação nessa hasta pública.
De acordo com o artigo 15º, nº 1 do Regulamento do Mercado Municipal da Chamusca,
quando não se tenham apresentado proponentes em hasta pública ou quando os lugares não
tenham sido atribuídos, o Presidente da Câmara pode atribuir a sua ocupação, a requerimento
do interessado e com dispensa de arrematação, pelo valor base de licitação.
Contudo, devido à situação epidemiológica provocada pelo Coronavírus Covid-19 e na
sequência do Estado de Emergência e respetivas renovações, decretados pelo Sr. Presidente da
República, pela atribuição do direito de ocupação das lojas, os proponentes/adjudicatários
ficam isentos do pagamento do valor base de licitação e da taxa mensal devida, até ao dia 31 de
dezembro de 2021, nos termos do meu Despacho nº 01/2021, datado de 11 de janeiro de 2021.
O referido direito à ocupação é feito a título precário, pessoal e gratuito, até ao final do ano
de 2021, podendo os adjudicatários exercerem direito de preferência, num futuro
procedimento, para ocupação precária de lugares nas bancas ou nas lojas no Mercado
Municipal da Chamusca.
Face ao supra exposto, DETERMINO atribuir o direito de ocupação a título precário da loja nº
1 do Mercado Municipal da Chamusca a Maria Isabel Marques Soares, para o exercício da
atividade de engomadoria/costureira.
APROVO a minuta do contrato de ocupação a título precário da loja nº 1 do mercado
municipal da Chamusca, nos termos e condições previstas no mesmo.

Paços do Concelho da Chamusca, 25 de maio de 2021

O Presidente da Câmara Municipal de Chamusca,

(Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado, Dr.)

______________________________________________________________________________________________

