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GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
 

DESPACHO N.º 12474 / AP/2018   
 

Início de Procedimento e Participação Procedimental 

Regulamento do “Mercado Local de Produtores da Moagem de Sampaio” 

 

 

Considerando que: 

 

A - A Câmara Municipal nos últimos anos tem feito uma aposta continuada no apoio ao 

desenvolvimento das apetências rurais locais e da sua economia, através da 

promoção de distintas iniciativas de incentivo às pequenas explorações agrícolas 

e às cadeias curtas de abastecimento. 

 

B - Exemplo desse investimento foi a adesão ao projeto PROVE, do qual o município 

de Sesimbra foi um dos participantes pioneiros, e a criação de um espaço 

reservado aos produtores locais nos Mercados Municipais do Concelho.  

 

C- Na mesma senda, em 2013, após a recuperação do edifício da antiga moagem e da 

criação do núcleo museológico, prefigurou-se a intenção de desenvolver um 

projeto associado àquele espaço, que consistiu numa iniciativa denominada 

“Sabores da Nossa Terra”, realizada todos os sábados e domingos, a qual 

acolheu a venda de produtos produzidos, criados e confecionados por produtores 

locais. 

 

D - A concretização deste projeto constituiu um importante incentivo à participação dos 

pequenos produtores e estreitou os laços de proximidade destes com os 

consumidores, promovendo cadeias curtas de abastecimento, de venda e 

promoção de produtos locais.  

 

E - O sucesso desta iniciativa, a par de outras congéneres que se realizaram no lugar, 

foi ponderado pelo Município que, perante as caraterísticas que a iniciativa 
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evidenciava enquanto positivo potencial de Mercado Local de Produtores, se 

tornava pertinente prover a instalação desse tipo de valência ao abrigo da 

legislação entretanto publicada, o Decreto-Lei n.º 85/2015, de 21 de maio. 

 

F- Esta iniciativa, que começou por ser uma parceria entre a Câmara Municipal e um 

grupo de produtores locais de produtos representativos do mundo rural, 

transformou-se num importante polo de interação social entre a comunidade rural 

do Concelho e a urbana, favorecendo uma maior ligação da população local às 

suas origens, e hoje evidencia uma missão que beneficia todos os envolvidos, 

produtores e consumidores, constituindo um importante estímulo à economia 

local. 

 

G- Assim, após o crescente interesse deste evento e, na sequência das ações 

assertivas de valorização que o Município consolidou nesta iniciativa de promoção 

do mundo rural do Concelho que, de intenção exploratória se tornou um 

acontecimento de referência em termos locais e regionais, pretende-se agora 

dotar o espaço de melhores condições para acolher os produtores e os 

consumidores, consolidando-o como um verdadeiro e efetivo mercado local de 

produtores do Concelho. 

 

H- Face a este contexto é, pois, oportuno desencadear a elaboração de um 

regulamento que contenha a normas de acesso, gestão, organização e 

funcionamento do mercado local, dando cumprimento à legislação sobre esta 

matéria. 

 

Considerando ainda que: 

 

I - O Decreto-Lei n.º 85/2015 de 21 de maio, que define o regime juridico aplicável aos 

mercados locais de produtores, estabelece no artigo 6.º que o mercado deve 

dispor de um regulamento; 

J - A câmara municipal é o órgão com competência para elaborar os projetos de 

regulamentos do município, nos termos da al. k) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
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K - O Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro, estabelece o dever de publicitação do início do 

procedimento de elaboração do regulamento administrativo, na perspetiva dos 

interessados no procedimento constituírem-se como tal e apresentarem os seus 

contributos para a elaboração dos regulamentos municipais; 

 

L - A publicitação do início do procedimento, consagrada no n.º 1 do artigo 98.º do 

CPA, deve ser realizada através da internet, no sítio institucional da entidade 

pública, com a indicação do órgão que decidiu desencadear o procedimento, da 

data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma como se pode 

processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos para 

a elaboração do regulamento; 

 

M - A direção do procedimento cabe ao órgão competente para a decisão final, como 

estabelece o n.º 1 do artigo 55.º do CPA, no caso o órgão com competência para 

elaborar e aprovar o projeto de regulamento a submeter ao órgão deliberativo do 

município; 

 

 N - A direção do procedimento tem de ser delegada pelo órgão competente, que, no 

caso de um órgão colegial, pode ser num membro do referido órgão ou em agente 

dele dependente - artigo 55.º n.os 2 e 4 do CPA. 

 

Considerando ainda que a Câmara Municipal deliberou, ao abrigo das normas 

supracitadas: 

 

O - Desencadear o procedimento de elaboração do Regulamento do Mercado Local de 

Produtores da Moagem de Sampaio e proceder à sua publicitação, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 98.º do CPA; 

 

P- Fixar o prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação do início do 

procedimento no sítio institucional do Município de Sesimbra, para os 

interessados que pretendam constituir-se como tal no presente procedimento 
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apresentarem contributos para a elaboração do regulamento, devendo fazê-lo por 

escrito através de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara; 

 

Q - Delegar no Presidente da Câmara Municipal a direção do procedimento.  

 

DETERMINO, atentas as atribuições e competências supra elencadas e em 

cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 98.° do Código do Procedimento 

Administrativo, a publicitação do início do procedimento referente à  ” , no sítio 

institucional da Câmara Municipal de Sesimbra, com os seguintes elementos: 

 

a) ÓRGÃO QUE DESENCADEOU O PROCEDIMENTO: Câmara Municipal de 

Sesimbra; 

b) DATA DE INICIO DO PROCEDIMENTO: 4 de julho de 2018; 

c) OBJECTO DO PROCEDIMENTO: Elaboração do Regulamento do “Mercado Local 

de Produtores da Moagem de Sampaio”  

d) FORMA DE CONSTITUIÇÃO DE INTERESSADOS E APRESENTAÇÃO DE 

CONTRIBUTOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO: 

Nos termos do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, os 

interessados poderão, querendo, constituir-se como tal no procedimento e 

apresentar, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicitação do início do 

procedimento no sítio institucional da Câmara Municipal de Sesimbra, as suas 

sugestões para a elaboração do mencionado Regulamento do “Mercado Local de 

Produtores da Moagem de Sampaio”, as quais deverão ser formuladas, por 

escrito, até ao final do mencionado prazo, através de requerimento dirigido ao 

Presidente da Câmara. 

 

Sesimbra, 26 de julho de 2018 

 

O Presidente da Câmara,  

 

Francisco Manuel Firmino de Jesus. 


