
  

Direcgao Municipal de Economia e Inovagao 
Departamento de Estruturas de Proximidade e Espace Publico 

Divisao de Promogao e Dinamizacao Local 

EDITAL n°48/2022 

SORTEIO N°1/DMEI/DEPEP/DPDL/2022 

ATRIBUICAO DE ESPAGOS DE VENDA FIXOS NA FEIRA DA LADRA - ARTIGOS USADOS 

1. OBJETO DO SORTEIO 

1.1. O presente Sorteio visa a atribuigao de espagos de venda fixos para venda de artigos usados (sem 

possibilidade de mudanga de ramo de actividade/produto) na Feira da Ladra. 

1.2. As inscrigdes para o Sorteio decorrem no periodo de 6 a 20 de maio de 2022 (inclusive), nas Lojas de 

Atendimento Municipal: Alcantara, Baixa e Marvila, mediante agendamento prévio através do link: 

https ://informacoeseservicos lisboa.pt/contactos/agendamento-de-atendimento/detalhe/feiras-caracter-ocasional 

1.3. Os espacgos de venda levados a sorteio sao os constantes do Anexo | do presente Edital: 

1.4. Os espacgos de venda sao disponibilizados nas condigées fisicas em que sao levados a sorteio; 

1.5. As licengas de ocupagao tém validade de 1 de junho de 2022 a 31 de maio de 2032; 

1.6. Por autorizagao previa e expressa dos servicos camararios, podera ser concedida a renovacao da licenca 

de ocupacao, desde que a mesma seja requerida pelo titular com a antecedéncia minima de um més (30 dias), 

relativamente ao seu termo. 

2, CONDIGOES DE VENDA 
2.1. A ocupagao do espaco de venda é circunscrita exclusivamente ao espaco objeto da licenga de ocupagao, 

sendo os limites maximos os previstos no Anexo | do presente Edital. 

2.2. O equipamento utilizado no exercicio da atividade devera ser mantido em bom estado de conservacao. 

2.3. O exercicio da actividade deve ser desenvolvido as tergas-feiras e sabados, de forma assidua, pelo titular 

da licenga de ocupacao do espaco de venda. 

2.4. O exercicio da actividade de modo permanente na Feira da Ladra obriga a titularidade de apenas 1 

dos seguintes documentos: 

a)Comprovativo de submissao da mera comunicagao previa de acesso a atividade de feirante nos termos do 

Decreto-lei n.° 10/2015 de 16 de Janeiro; 

b)Titulo de exercicio de atividade emitido pela Diregao Geral das Atividades Economicas (DGAE), valido nos 

termos da Lei n°27/2013, de 12 de abril: 

c)Cartao de Feirante, emitidos pela DGAE, com data de validade igual ou posterior a 12 de maio de 2013 (data 

da entrada em vigor da Lei n.° 27/2013, de 12 de abril). 
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CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 
Direcgdo Municipal de Economia e Inovacgao 

Departamento de Estruturas de Proximidade e Espago Publico 
Divisdo de Promogao e Dinamizagao Lacal 

3. REQUISITOS DE CANDIDATURA 

3.1. Podem candidatar-se todas as pessoas, singulares ou coletivas, nacionais, e estrangeiros, cuja situagao 

esteja regularizada. 

3.2. O Edital com a lista dos espagos de venda a sorteio, pode ser consultado nos seguintes locais: 

a) Sitio da internet - www_lisboa.pt: 

b) Nas Lojas de atendimento municipal - Lojas Lisboa: Alcantara - Rua da Cozinha Economica, 36-A, loja E 

(acesso tambem pela Rua de Cascais); Baixa - Largo de Sao Julido, 8; Entrecampos - Edificio Central do 

Municipio, Campo Grande, 25; Marvila - Loja do Cidaddo de Marvila, Av. Santo Condestavel, lote 8 — loja 34: 

3.3. Os candidatos podem obter fotocopias do Edital e do impresso de candidatura (Anexo II) no endereco 

eletronico acima referido ou nos balcdes de atendimento municipal, mediante o pagamento do valor previsto no 

artigo P1.1, da Tabela de Precos e Outras Receitas Municipais de 0,34 € cada fotocdpia (IVA incluido a taxa de 

23%). 

4. DOCUMENTOS A APRESENTAR E/OU ENTREGAR NA FASE DE CANDIDATURA 

4.1. Impresso proprio disponibilizado pela CML (Anexo II), devidamente preenchido e assinado; 

4.2. Apresentacao do original do documento de identificagao pessoal e fiscal (entrega de fotocopia opcional); 

5, PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DAS CANDIDATURAS 

5.1. O prazo para entrega das candidaturas decorre no periodo de 6 a 20 de maio 2022 (inclusive), em dias 

Uteis, nas lojas de atendimento municipal: Loja Lisboa Alcantara, sita na Rua da Cozinha Economica, 36-A, loja 

E (acesso também pela Rua de Cascais), Loja Lisboa Baixa, sita no Largo de Sao Juliao, 8; em funcionamento 

todos os dias uteis, entre as 08h00 e as 20h00, e na Loja Lisboa Marvila, sita na Loja do Cidadao de Marvila, 

Av. Santo Condestavel, lote 8 — loja 34, em funcionamento todos os dias titeis, entre as O9h00 e as 19h00; 

5.2. As candidaturas, mediante preenchimento do respetivo impresso (Anexo Il), devem ser entregues, 

presencialmente e contra-recibo, até ao dia 20 de maio de 2022. 

6. ADMISSAO E EXCLUSAO DE CANDIDATURAS 

6.1. Sao admitidas as candidaturas que reunam todos os requisitos exigidos no presente Edital. 

6.2. Sao liminarmente rejeitadas as candidaturas apresentadas, cujos candidatos: 

a) Nao reuinam todos os requisitos exigidas no presente Aviso do Sorteio; 

b) Tenham dividas a Camara Municipal de Lisboa; 

c) Apresentem impresso de candidatura (anexo I!) incompleto ou incorreto. 

d) Sejam titulares de licenga de ocupacao permanente valida na Feira da Ladra. 

6.3. $6 é admitida uma candidatura por pessoa ao presente sorteio. 

7. LISTA DE CANDIDATOS 

A lista de candidatos sera divulgada no sitio da CML www lisboa pt e nas lojas de atendimento municipal, no dia 

24 de maio de 2022. 
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CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 
Direcgdo Municipal de Economia e Inovagao 

Departamento de Estruturas de Proximidade e Espago Publico 

Divisao de Promogado e Dinamizagao Local 

8. ATO DO SORTEIO 

8.1. O sorteio realiza-se nas instalagdes da Policia Municipal de Lisboa, sitas na Rua Cardeal Saraiva 1740-045 

Lisboa, no dia 26 de maio de 2022, as 11:00 horas, sorteando-se a ordem para escolha dos espagos de venda. 

8.2. Todos os candidatos admitidos e presentes no ato do sorteio sao sorteados. 

8.3. A falta de comparéncia do candidato habilitado na data, hora e local de realizagdo do sorteio (ou que 

nao se faca representar de modo legalmente admissivel) é considerada desisténcia, sendo o seu nome 

retirado da lista de sorteio. 

8.4. Durante o sorteio, devem os candidatos habilitados, sem falta e pela ordem sorteada, efetuar a escolha do 

espaco de venda. 

8.5. O pagamento da taxa de inscrigao (77,50€) e de ocupagao relativa ao primeiro més (taxa mensal conforme 

anexo |), nos termos previstos nos artigos 9.1.1 e 9.2.1 da Tabela de Taxas Municipais em vigor, 6 efetuado nas 

Lojas de atendimento municipal Alcantara, Baixa e Marvila, no dia indicado no documento de atribuigao do 

espaco de venda, emitido no ato publico do sorteio, sob pena de anulagao da atribuigdo do espago de venda. 

8.6. O recibo de pagamento constitui licenga de ocupagao do espaco de venda atribuido; 

8.7, As taxas de ocupacao sao atualizadas anualmente e constam da Tabela de Taxas do Municipio de Lisboa. 

8.8. Verificando-se, no prazo maximo de 6 meses a contar do Ultimo dia de pagamento das taxas devidas no 

presente aviso, a desisténcia da atribuigao de espago de venda ou a anulacao da licencga de ocupac¢ao pelos 

motivos referidos no ponto 9 do presente aviso, todos espagos de venda que voltarem a situagao de “VAGO", 

serao atribuidos aos candidatos ja sorteados sem espaco de venda atribuido, seguindo a ordem exata pela qual 

foram sorteados. 

9, DOCUMENTOS A ENTREGAR APOS REALIZACAO DO SORTEIO 

9.1. No ato de pagamento das taxas devidas devem os titulares de licenga, entregar fotocopia de 1 dos 

seguintes documentos: 

a) Comprovativo de submissao da mera comunicagao previa de acesso a atividade de feirante nos termos 

do Decreto-lei n.° 10/2015 de 16 de Janeiro; 

b) Titulo de exercicio de atividade emitido pela Diregao Geral das Atividades Econdmicas (DGAE), valido 

nos termos da Lei n°27/2013, de 12 de abril; 

c) Cartao de feirante, valido nos termos do Regulamento Geral das Feiras do Concelho de Lisboa, emitido 

pela DGAE, com data de validade igual ou posterior a 12 de maio de 2013 (data da entrada em vigor da Lei 

n.° 27/2013, de 12 de abril). 

9.2. Fotografia actualizada a cores (tipo passe). 

9.3. Os documentos acima indicados devem ser entreques, obrigatoriamente, no acto de pagamento das 

taxas devidas pela ocupacgao do espaco de venda atribuido no sorteio. 

9.4, A falta de entrega dos documentos referidos no ponto 9 do presente Edital implica a caducidade da 

licenga de ocupacao atribuida no sorteio e impede o exercicio da actividade na Feira da Ladra, em 

consequéncia do disposto no artigo 3°, n°s 1 e 2, alinea b) do DL 10/2015, de 16 de janeiro, na sua redacao 

actual e, ainda, pode originar comunicagao do facto a DGAE. 
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CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 
Direcc¢ao Municipal de Economia e Inovagao 

Departamento de Estruturas de Proximidade e Espago Publico 
Divisao de Promocao e Dinamizagao Local 

LEGISLAGAO APLICAVEL 
O presente procedimento rege-se pelo Decreto-Lei n.° 10/2015, de 16 de janeiro e pelas disposigdes em vigor do 

Regulamento Geral das Feiras do Concelho de Lisboa. 

Para mais esclarecimentos, contactar a Divisao de Promocao e Dinamizacao Local, através do telefone 217 988 

000 ou do e-mail: dmei.depep.dpdi@cm-lisboa.pt. 

Lisboa, 2/€ [2622 

A Chefe de Divisdo 

fp 
Ooh Kensint= 
Sofia Pereira 
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ANEXO | 

SORTEIO N°1/DMEI/DEPEP/DPDL/2022 - LISTA DOS ESPAGOS DE VENDA VAGOS 

ARTIGOS USADOS - FEIRA DA LADRA 

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

SECTOR N° ESPACO DE VENDA een eae viene. ioaties 

| 4 2x2=4m2 13,12€ 

| 10 2x3=6m2 19,68€ 

1 46 4,5x3=13,5m2 44,28€ 

I 63 2x3=6m2 19,68€ 

I 73 3x2=6m2 19,68€ 

| 77 3x2=6m2 19,68€ 

! 93 3x3=9m2 29,52€ 

SECTOR _|_NFESPAGODE VENDA winaier mt bere care ten 
il 15 2x2=4m2 13,12€ 

NW 17 2x2=4m2 13,12€ 

il 18 2x2=4m2 13,12€ 

i 20 3x2=6m2 19,68€ 

| 45 2x2=4m2 13,12€ 

Il 46 2xl=2m2 6,56€ 

ll 47 2x2=4m2 13,12€ 

NW 48 2x2=4m?2 13,12€ 

i 49 3x2=6m2 19,68€ 

Il 50 2x2=4m2 13,12€ 

il 51 2x2=4m2 13,12€ 

i} 54 3X2=6m2 19,68€ 
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SECTOR N® ESPACO DE VENDA wrentt Aish nica sa. oe 

ll 59 2x2=4m2 13,12€ 

ll 70 2x1=2m2 6,56€ 

T 73 2x2=4m2 13,12€ 

ll 78 3x2=6m2 19,68€ 

il 80 2x2=4m2 13,12€ 

il 89 2x2=4m2 13,12€ 

ll 90 2x2=4m2 13,12€ 

T 91 2x2=4m2 13,12€ 

1 93 2x2=4m2 13,12€ 

Tl 94 2x2=4m2 13,12€ 

Nl 95 3x2=6m2 19,68€ 

T 96 3x2=6m2 19,68€ 

" 97 2x2=4m2 13,12€ 

T 98 2x2=4m2 13,12€ 

Tl 99 3x2=6m2 19,68€ 

ul 100 3x2=6m2 19,68€ 

ul 101 3x2=6m2 19,68€ 

il 112 2x2=4m2 13,12€ 

il 121 2x2=4m2 13,12€ 

T 125 4x2=8m2 26,24€ 

il 128 3x2=6m2 19,68€ 

TT 129 2x2,5=5m2 16,40€ 

Ul 130 1,5x2,5=3,75m2 12,13€ 

il 131 2x2,5=5m2 16,40€ 

T 138 3x2=6m2 19,68€ 
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SECTOR _| NF ESPAGO DE VENDA tenets etm SURmni ee 
HH 1 4x2=8m2 26,24€ 

SECTOR | _NPESPACO.DE VENDA ean nn Wineoaertiaaon 
Vv 4 4x2=8m2 26,24€ 

Vv 15 3X2=6m2 19,68€ 

SECTOR | NP ESPAGODE VENDA (renrTe FUND) eer 
vl 2 3x2=6m2 19,68€ 

vl 7 3X3=9m2 29,52€ 

vl 9 4X2,5=10m2 32,80€ 

vi 10 3X2=6m2 19,68€ 

SECTOR —_|_NPESPAGODDE VENDA wath ncn Noo 
vil 1A 2x3=6m2 19,68€ 

vil 17 3X2=6m2 19,68€ 

vil 20 4X2=8m2 26,24€ 
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SECTOR | NFESPAGODEVENDA | pent xFUNDO) Mario 92.71 2020) 
Ix 25 2x2=4m2 13,12€ 

Ix 28 3X2= 6m2 19,68€ 

IX 31 2x2=4m2 13,12€ 

IX 39 3X2=6m2 19,68€ 

IX 46 3X2=6m2 19,68€ 

SECTOR | NESPAGODEVENDA | newex FUND) “iano 92.1 12020) 
x 2 3x2=6m2 19,68€ 

X 3 2x2=4m2 13,12€ 
  

SORTEIO N° 1/DMEI/DEPEP/DPOL/2022 - ARTIGOS USADOS - FEIRA DALADRA 

  

 



CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 
Direcgao Municipal de Economia e Inovagao 

Departamento de Estruturas de Proximidade e Espaco Publico 
Diviséo de Promogao e Dinamizagao Local 

ANEXO Il 

IMPRESSO DE CANDIDATURA AO SORTEIO N.° 1/DMEl/DEPEP/DPDL/2022 

ATRIBUIGAO DE ESPAGOS DE VENDA FIXOS NA FEIRA DA LADRA - ARTIGOS USADOS 
  

  

    VENDA DE ARTIGOS USADOS NA 

FEIRA DA LADRA 

  

    (Registo de entrada) 
  

E OBRIGATORIO O PREENCHIMENTO LEGIVEL DE TODOS OS CAMPOS DO IMPRESSO DE CANDIDATURA SOB PENA DE EXCLUSAO DA MESMA 

  

  

  

  

NOME: 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACGAO N.° NIF: 

MORADA: 

LOCALIDADE: CODIGO POSTAL. 

TELEFONE: E-MAIL 
    

  

  

LILi 0 Edital do sorteio n° 1/DMEVDEPEP/DPDL/2022 e aceito todas as condigdes nele determinado. 

([1Declaro por minha honra que tenho a situagao de permanéncia em Portugal regularizada (quando aplicavel). 

  

RESERVADO AOS SERVICOS 

[-] APRESENTAGCAO do original do documento de identificagao 
pessoal e fiscal e CONFIRMACAO dos respectivos dados no Impresso 
de candidatura. 

  

Recebido por: 

CO CONFIRMAGAO da assinatura do candidato na Informaco sobre 
proteccdo de dados.       
  

Assinatura do candidato: Data: 
(Conforme Documento de Identificagao) 

SORTEIO N° 1/DMENDEPEP/DPDL/2022 - ARTIGOS USADOS - FEIRA DA LADRA 
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Informagao sobre protecao de dados pessoais 

O MUNICIPIO DE LISBOA respeita as regras da privacidade e protecdo de dados pessoais constantes do Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo a protecdo das pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e 4 circulagéo desses dados, bem come da legislagao nacional aplicavel. 

Responsavel pelo tratamento - OQ MUNICIPIO DE LISBOA, através da Divisio de Promogado e Dinamizacao Local, Campo Grande, 7°. 

Piso, Bloco B, 1749-099, Contactos: dmei.depep,dpdl@cm-lisboa.pt 

Encarregado de Protegao de Dados — Para 0 exercicio dos direitos dos titulares dos dados previstos na regulamentagdo comunitaria e 

legislacdo nacional em matéria de proteciio de dados pessoais, o MUNICIPIO DE LISBOA designou um Encarregado de Protecao de 

Dados (Data Protection Oficcer), cujo endereco eletronico e morada sao, respetivamente, os seguintes: dpo@cm-lisboa.pt e Campo 

Grande, 25, 2.° piso, Bloco E, 1749-099 Lisboa. 

Finalidade e licitude do tratamento — A recolha e 0 tratamento dos dados pessoais sdo os estritamente necessdrios para a instrucao e 

andlise da candidatura, bem como, para a verificagdo da conformidade com os requisitos legais & selecgao dos candidatos no ambito do 

presente sorteio. A recolha e tratamento dos dados sdo necessarios para a execucgdo de fungdes de interesse publico e de obrigacgées 

contratuais. 

Categorias de dados pessoais - Os dados pessoais recolhidos sda de identificagéo e natureza fiscal. Os sorteados deverdo entregar 

posteriormente fotografia actualizada a cores, tipo-passe, e fotocdpia do documento de acesso 4 actividade econémica a desenvolver 

para arquivo no processo individual e verificagdo dos requisitos legais de exercicio da mesma, 

Destinatario(s) dos dados — Os dados pessoais recolhidos destinam-se a ser utilizados pelo MUNICIPIO DE LISBOA — Divisio de 

Promogao e Dinamizagdo Local, para efeitos da tramitagao do sorteio e posterior fiscalizagao/ monitorizagao do exercicio da actividade, 

Conservagdo dos dados pessoais — Os dados recolhidos s40 conservados pelo prazo de 5 anos apdés o periodo de vigéncia da licenga. No 

caso dos candidatos a quem nao for atribuida licenga serdo conservados pelo prazo de S anos pos a data de realizagdo do sorteio. 

Direitos dos titulares dos dados pessoais - Os titulares dos dados pessoais tém direito a aceder a informacgdo sobre o(s) tratamento(s) 

dos seus dados, a retificd-la se ndo estiver correta, ou até apaga-la. 

Além destes direitos, designados e protegidos no RGPD como Direito de Informagao, Direito de Acesso, Direito de Retificagdo e Direito 

de Apagamento, os requerentes tem ainda Direito a Limitagdo de Finalidades, a Minimizagao dos Dados, a Portabilidade e a Nao 

Sujeigdo a Decisdes Individuais Automatizadas, os quais podem ser exercidas junto do Responsavel pelo Tratamento, au entdo objeto 

de exposigéo ao Encarregado de Protegdo de Dados ou reclamagdo a Autoridade Nacional de Controlo, bem como eventuais violagdes 

podem ser fundamento de pedido de indemnizagao junto das instancias jurisdicionais campetentes. 

LiSbOw, sicasccdficaciacspal aaieees 

  

(Assinatura do candidato conforme Documento de Identificagdo) 
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