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EDITAL N.º 44/2017 

Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas 

 

EXTINÇÃO DE ZONA DEMARCADA DE VENDA AMBULANTE DO ALTO DO CRUZEIRO – 

AUDIÊNCIA DE INTERESSADOS 

 

Augusto Manuel Carapinha Pólvora, Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, 
FAZ PÚBLICO QUE, por deliberação da Câmara Municipal de 5 de Abril de 2017, se irá 
procederá à audiência prévia de interessados, ao abrigo dos artºs. 121º e 122º do D-L 
nº 04/2015, de 7 de janeiro, relativamente à Extinção de Zona Fixa Demarcada de 
Venda Ambulante do Alto do Cruzeiro,  nos termos e pelos motivos abaixo indicados.                         
 

A Câmara Municipal deliberou, na sua reunião de 17 de março de 2010, delimitar o 

Largo do Alto do Cruzeiro como zona fixa de venda ambulante, atribuindo-lhe uma 

periodicidade bimensal, às 1as e 3as sextas-feiras de cada mês, das 7 às 14 horas. 

 A Câmara Municipal deliberou, na sua reunião de 18 de dezembro de 2013, alterar a 

periodicidade para mensal, às 1as sextas-feiras de cada mês, atendendo a que o Largo 

do Alto do Cruzeiro encontra-se destinado a parque de estacionamento, 

concessionado a uma empresa privada, encontrando-se, também, destinado a 

estacionamento de todos aqueles que exercem a sua atividade profissional na vila de 

Sesimbra, constatando-se alguma dificuldade em conciliar as duas atividades, 

verificando-se a existência de alguns conflitos entre vendedores ambulantes e 

automobilistas. 

A conjuntura económica que o país atravessou tem levado a uma redução significativa 

na afluência de consumidores àquele espaço de venda, gerando progressivamente 

uma redução na assiduidade dos vendedores, tornando aquela zona fixa de venda a 

retalho não sedentária cada vez menos atrativa, verificando-se, no ano transato, em 

média por mês, a comparência de dois vendedores.  

Deste modo e, por deliberação da Câmara Municipal de 5 de abril de 2017, notificam-

se todos os eventuais interessados neste procedimento para que, ao abrigo dos Artº. 

121º e 122º, do D-L nº 04/2015, de 7 de janeiro (Código de Procedimento 

Administrativo), no prazo de 15 dias, contados da afixação do presente Edital, se 

pronunciem, por escrito, relativamente a intenção de extinção da zona fixa demarcada 

de venda ambulante do Alto do Cruzeiro.  
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O processo em causa poderá ser consultado no Gabinete de Comércio Local, sito no 

Largo Luís de Camões, nº 6 Loja, em Sesimbra, no seguinte horário: Das 10.00 H às 

12.00 H/Das 15.00 H às 17.00 H. 

 

E para se constar, se passou o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser 

afixados nos locais de estilo.  

 

Sesimbra, 18 de abril de 2017 

O Presidente da Câmara,   

 

 

Augusto Manuel Carapinha Pólvora, Arqtº.  


