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EDITAL 
__ VICTOR MANUEL ALVES MENDES, NA QUALIDADE DE 

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA: -----
FAZ PUBLICO QUE, a Camara Municipal na reuniao de 20 de 

novembro de 2017, aprovou as Normas Gerais e de Participa9Ao dos Eventos 

"Em epoca Baixa, Ponte de Lima em Alta'' a realizar nas instala90es do 

Pavilhao de Feiras e Exposi9oes, promovidos pelo Municipio de Ponte de Lima, 

conforme melhor consta do anexo ao presente e se considera como fazendo 

parte integrante. --- --- ----- --- ----- --- 

- -- Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que 

v~o ser afixados nos lugares do estilo. --- --- ----- --- 

- --Pa9os do Concelho de Ponte de Lima, 28 de novembro de 2017. _ _ 

0 Presidente da Camara Municipal, 
. 
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NORMAS GERAIS E DE PARTICIPACAO 

As presentes normas visam regulamentar de uma forma geral ate a aprova9Ao do respetlvo regulamento, a 
realiza9ao dos eventos "Em Epoca Baixa. Ponte de Lima em Alta" nas lnstala¢es do Pavilhao de Felras e 
ExposiyOeS, promovidos pelo Municipio de Ponte de Lima. 

TITULO I o EXPOSITORES 
CAPiTULO I 

Artigo 1° 
Ambito 

1. A organlza9Ao dos eventos "Em ~poca Balxa, Ponte de Lima em Alta" e da exclusive responsabilldade do 
Municipio de Ponte de Lima. 

2. Os expositores ficarao sujeitos a observancia do dlsposto nas presentes e deverao ainda acatar as diretrizes 
veiculadas pelo Municipio de Ponte de Lima. 

Artlgo ~ 
Normas e contrato 

1. 0 disposto nas presentes normas deve ser aceite pelos Expositores. no ato da sua inscrlyao, aplicandoose as 
rela¢es estabelecidas entre aqueles (seu pessoal e entidades subcontratadas) e o Municipio de Ponte de 
Lima. 

2. Os Exposltores obrigam-se a cumprir, para alem do disposto nas presentes, todas as disposi¢es legals e 
regulamentares aplicaveis as sues atlvidades e aos produtos que comercializam. 

Artigo 3° 
Organiza~llo 

1. Os Eventos "Em Epoca Baixa, Ponte de Lima em Alta" sAo organlzados pelo Municipio de Ponte de Lima e por 
outras entldades com quem este venha a estabelecer acordos. 

2. Se quaisquer imprevlstos ou cases de forr;a maior impedirem a realizav~ dos Eventos "Em Epoca Baixa, 
Ponte de Lima em Alta". atrasarem a sua abertura, provocarem alteraQOes no seu horario ou obrigarem a 
altera¢es, os Expositores nao poderAo reclamar qualquer indemnizacao. 

3. Em case da nao reallzavAo de algum evento do "Em Epoca Balxa, Ponte de Lima em Alta", os Expositores s6 
terAo dlrelto ao reembolso das quantias ja pages. 

Artlgo 4° 
Ob)etlvos 

0 projeto "Em Epoca Baixa, Ponte de Lima em Alta" tern como objetivo contrariar as dinamicas da tend~ncla 
sazonalidade. Os eventos visam essencialmente a promoyao dos produtos, equlpamentos ou serviyos de Ponte de 
Lima. 

Artlgo 5° 
Local 

Os eventos "Em Epoca Baixa, Ponte de Lima em Alta" realizamose no Pavilhao de Feiras e Exposie¢es 0 Expollma. 

Artigo 6° 
Dura9110 

A dura9Ao e horario dos eventos sera definida em program as Individuals de cada evento. 

Artigo 'r 
Condi~Oes de Admlssio 
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1. Podem ser expositores. pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, cuja atividade se enquadre 
no Ambito dos eventos em causa. 

2. A aceitattao da particlpacao pertence ao Municipio de Ponte de Lima que podera recusar livremente qualquer 
inscr19ao que nao se ajuste ao ambito ou aos objetivos do "Em tpoca Baixa, Ponte de Lima em Alta" ou que, 
por qualquer motivo, possa ser prejudicial ou inconveniente. 

3. Excecionalmente poderao ser considerados expositores em regime de exclusividade, mediante fundamentacao 
apresentada ao Municipio de Ponte de Lima. 

4. Na atribuiyao do regime de exclusividade serao ponderados os seguintes fatores analisados pela segulnte 
ordem: fundamentacao, o numero de participat{Oes nas edi¢es anteriores, o numero de espat(Os reservados e 
a data de recec;;ao da ficha de lnscrit(Ao. 

CAPITULO II 
CONDI~OES DE PARTICIPACAO E PEDIDO DE INSCRICAO 

Artlgo 8° 
lnscrl~io 

1. 0 pedido de inscric;ao sera felto mediante o envio ao Municipio de Ponte de Lima da FICHA DE INSCRIQAO 
devidamente preenchida. 

2. Os pedidos de inscrit{ao deverao ser efetuados ate as datas mencionadas nas respetivas flchas de inscric;ao. 
3. A inscrlt{Ao nos Eventos ''Em tpoca Baixa, Ponte de Lima em Alta" pressupOe a aceitayao integral das 

clausulas das normas gerais e de participactao. 
4. Ao Municipio de Ponte de Lima reserva-se o direlto de selecionar os inscritos. 
5. 0 Municipio de Ponte de Lima informara os inscritos selecionados da sua aceltattao como Expositores. e bem 

como do espat(O que os mesmos lrAo ocupar e da respetiva locallzat{Ao. 

Artigo 9° 
Pr~os 

1. A tarifa relative a partlcipacao nos eventos "Em Epoca Balxa, Ponte de Lima em Alta" consta da tabela anexa 
as presentes norrnas. 

2. Esta tabela podera ser revista e atualizada anualmente pelo Municipio de Ponte de Lima. 
3. A isenyao de pagamento do valor devido pela ocupat(Ao de espat(O e da compet~ncia excluslva do Municipio 

de Ponte de Lima. a quem cabe flxar os criterios de tal isenttao. 
4. Os expositores podem divldlr o stand com outros expositores desde que comuniquem ao Municipio de Ponte de 

Lima e nao ultrapassem os 2 expositores por stand. 
5. Uma vez selecionados t~m que efetuar pagamento da totalidade do valor ou solicitar o pagamento em 

prestat{ees. 
6. Efetuado o pagamento e obrigat6rio o envlo (via email) do respetivo comprovativo (em imagem JPEG, PNG ou 

PDF) ou uma notificayao do banco. 
7. S6 depols de enviado o comprovatlvo do pagamento e que a inscriyao fica conclulda e a reserva do Iugar 

garantida. 
8. 0 pagamento devera ser concluldo, ate 3 dias utels ap6s o envio do NIB. 
9. 0 valor da inscric;;ao, uma vez page, nao sera restituido, mesmo que o inscrito, por raz5es nao imputaveis ao 

Municipio de Ponte de Lima, nao chegue a ocupar o respetlvo stand. 
10. A falta de pagamento de qualquer uma das prestat(Oes no prazo fixado confere ao Municipio de Ponte de Lima 

o direlto de excluir o Expositor, sem dlreito, para este, a qualquer indemnizat(Ao. 

Artlgo 10° 
Desist6nclas 

1. Em caso de desistllncia, o Expositor devera obrigatoriamente apresentar uma justificattao escrita ao Municipio 
de Ponte de Lima com a anteced~ncia minima de 5 dias em relayao a data fixada para o inlcfo do evento. 
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2. Ap6s a rece<;ao do pedido de desistAncia apresentado nos terrnos do numero anterior, o Municipio de Ponte de 
Lima depols de apreciar a justlfica~o apresentada, lnformara, par escrito, o interessado da decisao tomada. 

3. No caso de considerar a justificagao como atendivel e imprevislvel, podera o Municipio devolver o valor pago. 

CAPITULO Ill 
SERVJCOS TECNICOS 

Artlgo 11° 
Servl~os gerais 

1. A iluminayao geral dos stands e assegurada pelo Municipio de Ponte de Lima. 
2. A energia eletrica e fornecida em corrente mediante a previa solicitagao. 
3. A vigiiAncia dos stands e da compet~ncia do Municipio de Ponte de Lima, bern como a limpeza das areas de 

transito dentro do Pavilhao. 

CAPITULO IV 
STANDS 

Artlgo 1~ 
Denomlna~Ao 

1. Designa-se por "Stand" o recinto reservado a cad a expositor em espayo livre. 
2. Os expositores que pretendam montar estruturas de stand, devem inforrnar o Municipio de Ponte de Lima 

enviando toda a documentayao tecnica necessaria para descrever a estrutura, que devera ser enviado por e· 
mail terra-eventos@cm-pontedelima.pt 

3. 0 Municipio de Ponte de Lima tern o direito e o dever de rejeitar a montagem de estruturas que possam estar 
mal dimensionadas e que representem perigo para o publico. 

Artlgo 13° 
Dlmensoes 

1. Os stands t~m 9m2 (3x3m) e 18m2 (6x3m). 
2. Cad a stand pode ter ate 2 expositores. 
3. Aiem dos stands mencionados no numero acima ainda terao disponivels: 

a. Uma banca com aproxlmadamente 1,60x0,80m; 
b. Um espayo exterior onde se poderao expor ate 3 maquinas dedicadas a tematica do respetivo 

even to. 

Artigo 14° 
Locallza~lo 

1. A distribui<;Ao dos stands, bem como a sua localiza~o. sao da competencia do Municipio de Ponte de Lima. 
2. Se assim o exigirem os lnteresses gerais do "Em Epoca Baixa, Ponte de Lima em Alta", o Municipio de Ponte 

de Lima pode alterar a localizacao, area ou disposi<;ao do stand concedido. 

Artigo 15° 
Escolha do stand 

A escolha do stand e da responsabilldade do Municipio de Ponte de Lima, mediante a ordem de inscri<;:ao no even to 
com o devido pagamento. 

Artlgo 16° 
Montagem e desmontagem 

1. A obrigayao de montar o stand incumbe ao expositor. 
2. 0 perlodo de montagem dos stands encontra-se definido na ficha de inscricao. 
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3. Se as datas tiverem de ser alteradas, o Municipio de Ponte de Lima informara o Expositor com a devida 
antecedencia. 

4. Durante os perfodos de montagem dos stands o recinto estara aberto. 
5. As autorizacOes especlals de trabalho, para horario extraordinano, serao acordadas caso a caso. 
6. Se o espavo reservado ao Expositor nao for ocupado 24horas antes da inauguracao do evento, o Municipio de 

Ponte de Lima tera direito a dispor do mesmo. 
7. Os stands deverao estar completamente montados ate 6 horas antes do inicio do respective evento. 
8. 0 stand devers estar em pleno funcionamento ate ao encerramento do evento 
9. A desmontagem dos stands pelos Expositores sera reallzada ap6s encerramento do evento. 
10. Decorrida essa data, o Municipio de Ponte de Lima mandan~ retirar e armazenar o material que ainda 

permaneya nos stands. 
11. Serao da conta e responsabilidade do Expositor as despesas ocaslonadas com a desmontagem, transports e 

armazenagem do material referido no numero anterior, sendo da inteira responsabilidade daquele os danos e 
prejuizos que porventura se verifiquem por roubo ou deteriora~o do material ou produtos em causa. 

Artigo 17° 
Decorac;ao e arrumo/Acondlclonamento 

1. A decoracao interior dos stands e o arrumo dos produtos a expor estao a cargo do Expositor, ficando contudo 
sob a fiscalizacao do Municipio de Ponte de Lima. 

2. A decorac~o e estrutura dos stands nao poderao: 
a) Prejudicar a visibilidade dos stands contlguos; 
b) Ultrapassar a altura de 2.50 m; 
c) Ser prolongada para alem dos limites da sua area; 
d) Utilizar cartazes luminosos de luz interrnitente, de flash ou animados de movlmento que prejudiquem os 
outros stands. 

3. 0 Municipio de Ponte de Lima pode mandar alterar as dimensoes das tabuletas e disticos que nao obedec;:am 
aos critenos do ponto anterior, bern como a decoracao que nao tenha sido efetuada de acordo com este. 

4. 0 Municipio de Ponte de Lima pode, em qualquer altura, impedir ou mandar retirar dos stands produtos que 
julguem deficientes, perigosos, inc6modos ou inoompativeis com os objetivos e/ou com o ambito do evento "Em 
t:poca Baixa, Ponte de Lima em Alta". 

5. A decorac;ao, boa apresentac;ao e qualldade dos artigos expostos sao um fator decisive para o Municipio de 
Ponte de Lima convidar o expositor para outros eventos de sua autoria. 

Artlgo 18° 
Limpeza 

1. E da responsabilidade do Expositor a limpeza e remo9ao do lixo do seu stand, depositando-o nos locals de 
recolha seletiva disponibilizados para o efeito pelo Municipio de Ponte de Lima. 

2. Os contentores cedidos ao Expositor para o efeito deverao ser mantidos limpos e em boas condicOes. 
3. 0 Regulamento (CE) n°. 852/2004, de 29 de Abril de 2004, relative a hlgiene dos generos aiimentlcios devera 

ser seguido e aplicado. 
4. As boas praticas de Higiene Coletiva devem ser aplicadas com correta llmpeza e desinfeyao de todos os 

equipamentos e outros utilizados. 

Artlgo 19° 
Seguran~a e prot~io contra incAndios 

1. Nao e permitido, sob qualquer forma, obstruir total ou parcialmente as saidas de emerglmcia ou impedir a 
visibilidade e acesso a extintores, torneiras de in~ndio e pontos de agua. 

2. Salvo autorlzac;ao previa do Municipio de Ponte de Lima, nao e perrnitldo ao Expositor reallzar demonstrac;oes 
com a utilizac;ao de qualquer tipo de aparelhos ou equipamentos a fogo aberto. 
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3. Salvo a autorlza~ao previa do Municipio de Ponte de Lima, nAo e permitido ao Expositor apresentar 
equipamentos que emitam raios ionizantes ou radioativos. cabendo ao Municipio de Ponte de Lima a definicao 
das condi¢es em que tais equipamentos poderao ser expostos. 

Artigo 20° 
lnfra~Oes 

Em caso de infrac;ao as normas regulamentares sobre construc;ao e decorac;ao de stands, bem como sobre 
seguranc;a e proteyao contra incendios. o Municipio de Ponte de Lima podera tomar as providencias que entender 
adequadas, designadamente ordenar o encerramento do stand. 

Artlgo 21° 
CedAncla de local 

1. Os Expositores nao podem ceder a qualquer titulo, todo ou parte do espaQO atribuido, sem previa autorizac;:ao 
do pelo Municipio de Ponte de Lima. 

2. !: igualmente proibido expor material de outros produtores que nao se)am apresentados pelo titular do stand. 
3. Em caso de infrac;ao ao disposto nos numeros anteriores, o Municipio de Ponte de Lima podera tamar as 

providencias adequadas. nomeadamente mandando retirar do local os produtos indevidamente expostos. 

CAPiTULOV 
RESPONSABILIDADE CIVIL, SEGUROS E RECLAMAC0ES 

Artlgo 22° 
Responsabilldade e obriga~Oes do Expositor 

1. Embora sejam tomadas pelo Municipio de Ponte de Lima as precauc;:oes normalmente necessaries para a 
protec;:ao dos produtos expostos, estes consideram-se sempre sob responsabllldade e guarda do Expositor. 

2. Os Expositores instaiados no recinto sao responsaveis pelos danos ou pre)uizos que causem, direta ou 
indiretamente, no recinto, nos stands, no publico ou nos produtos de outros Expositores. 

3. De acordo com o estabelecido no numero anterior, os Expositores devem, ap6s o encerramento da Feira, 
entregar os stands e pavimentos respetivos no mesmo estado de conservac;ao em que lhes foram cedidos, 
salvaguardando o uso normal destes. 

4. Caso tal nao se verifique, o Municipio de Ponte de Lima procedera as repara¢es necessaries, cujo custo sera 
lmputado ao ocupante do local ou stand danificado. 

5. De acordo com os pontos anteriores. deve o Expositor declarar ao Municipio de Ponte de Lima no momenta em 
que tenha acesso ao espac;o que lhe for reservado os danos ja existentes nesse espac;o, sob pena de ser 
responsablllzado posteriormente. 

6. Compete aos Expositores a vigilancia dos seus pr6prios stands, sendo da sua inteira responsabilidade a 
seguranc;;a dos materials e produtos expostos. 

Artlgo 23° 
Abandono de bens pelos Expositores 

Os bens abandonados pelos Expositores no espac;;o dos eventos ap6s a desmontagem implica renuncia irrevogavel. 
quer a todos os direitos sobre os bens em causa, quer a reclamac;ao de quaisquer responsabllldades do Municipio 
de Ponte de Lima, a esse titulo. 

Artigo 24° 
Seguros 

1. Os seguros dos produtos e materials expostos sao de caracter obrigat6rio e sao da responsabilldade dos 
Expositores. 

2. 0 Municipio de Ponte de Lima efetuara um Segura de Responsabilidade Civil desUnado a cobertura de danos 
patrlmoniais e/ou nao patrimoniais, resultantes de lesoes materials e/ou corporals, causadas acidentalmente a 
terceiros, pelos Expositores, durante os eventos montagem e desmontagem. 
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Artlgo 25° 
Llcen~as e dlreltos de propriedade intelectual 

1. Os Expositores sAo os IJnicos responsaveis pela obten9ao de licenyas que sejam necessaries para o exerclcio 
da atlvidade, bern como de autorizayOes relatlvas a direltos de autor, direitos conexos, direitos de imagem e de 
outros direitos de propriedade intelectual que se revelem necessaries a exposi9ao, comercializa9ao ou 
ulilizayao de bens ou servi9os apresentados na exposi91!o. 

2. Se a atua9Ao dos Expositores der Iugar a aplica9ao de medidas judiciais ou pollciais decorrentes da infra9ao de 
direitos de propriedade intelectual, o Municipio de Ponte de Lima reserva-se o direito de fazer cessar a 
respetiva participa9Ao, com efeitos imediatos, independentemente do fundamento dessas medidas. 

CAPITULO VI 
PUBLICIDADE 

Artlgo 26° 
Publicidade 

1. Os Exposltores devem limitar a sua atividade ao espayo atrlbuldo, s6 al lhes sendo permitldo realizar a 
publlcidade dos seus produtos. 

2. Os expositores estao autorizados a divulgar o evento nas redes socials e restantes meios de comunica9ao 
social. 

3. 0 Municipio de Ponte de Lima compromete-se a divulgar o evento e os exposltores atraves dos meios de 
comunicayao e marketing que achar apropriados. 

4. 0 Municipio de Ponte de Lima reserva-se o direito de mandar fotografar, tirar croquis e filmar as objetos 
expostos com vista a documenta9ao com fins de publicidade. 

5. Se o Expositor pretender convidar algum 6rgao de comunicayao social a estar presente no seu stand ou no 
evento, qualquer que seja o meio, devera previamente solicitar a credenciayao ao Municipio de Ponte de Lima. 

TITULO II - DISPOSICOES FINAlS 
Artigo 27° 

Ruidos inc6modos 
1. sao proibldos quaisquer sistemas de ampllfica9ao sonora nos stands, para alem dos ja existentes no recinto, 

bern como todos os ruidos lnc6modos, ou que par qualquer forma possam perturbar o normal funcionamento do 
reclnto e do evento. 

2. E expressamente proibido aos exposltores afixarem ou utillzarem pregos, parafusos, agrafos, tintas e colas, nas 
paredes, tetos, pavimentos e balcOes do pavllhao. 

Artlgo 28° 
lnfra~6es ao Regulamento 

1. Em caso de infrayao a este regulamento o Municipio de Ponte de Lima podera tamar as medidas que julgar 
convenlentes, inclusive o cancelamento dos direitos do expositor, sem que este possa exiglr qualquer 
lndemnizayao ou reembolso das quantias pagas. 

2. Em caso de infracao o Municipio de Ponte de Lima podera ordenar o encerramento do stand e mesmo impedlr 
temporarlamente o transgressor de participar em eventos futuros. 

Artigo 29° 
Normatlvo a observar 

0 disposto no presente regulamento nao afasta o cumprlmento do estabelecido na lei geral e nos regulamentos 
municipals em vigor. 

Artlgo 30° 
Casas omlssos 

Os casos omissos serao resolvidos, caso a caso, pela Cflmara Municipal de Ponte de Lima. 
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Artigo 16.0 

Entrada em vigor 
As presentes Normas entram em vigor no dla segulnte ao da sua aprova<;ao pela Camara Municipal. 
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"Em Epoca Baixa, Ponte de Lima em Alta" 

Feira do Ambiente e Energia 
Stand 9m2 (3x3) • 200€ 
Stand 18m2 (6x3) . 300€ 

Verde Nolvos 
Stand 9m2 (3x3) - 200€ 
Stand 18m2 (6x3) • 300€ 

Festa da Gente Miuda e do Livro lnfantil 
Stand 9m2 (3x3) • 50€ 
Stand 18m2 (6x3) • 1 00€ 

Expo Saude/Desporto/Saude/Juventude 
Stand 9m2 (3x3) • 50€ 
Stand 18m2 (6x3) - 100€ 

Felra 100% Agrollmlano 
Banca (1 ,60x0,80m) - 10€ 
Stand 9m2 (3x3) - 50€ 
Stand 18m2 (6x3) - 80€ 

PRECARIO IT ARIFARIO 

Espa9o Exterior (ate 3 maquinas agricolas) -100€ 

Felra dos Jardlns e Espa~os Verdes 
Banca (1 ,60x0,80m) -10€ 
Stand 9m: (3x3) • 50€ 
Stand 18m2 (6x3) . 80€ 
Espa90 Exterior (ate 3 maquinas de jardim) -100€ 

Felra da Educa~ao Clincla e Tecnologla 
Banca (1,60x0,80m) - 10€ 
Stand 9m2 (3x3) - 50€ 
Stand 18m2 (6x3) • 80€ 

Exposi~Ao Canlna 
Expositores relacionados com o tema do evento 
Stand 3m2 

- 1 00€ 
Stand 18m2 

- 150€ 
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Feiras Gastron6micas: 

Restaura~ao 

Stand/Feira - 650€ 
Pacote 5 Feiras - 2500€ 

Artesanato 
Stand 9m2 

- 50€ 
Stand 18m2 

- 1 00€ 

Festival da Came Minhota 
Festival do Bacalhau e da Do~ria (Mel e Sidra) 

Felra do Porco e as Dellclas do Sarrabulho 
Feira Gastron6mica da Lampreia e Feira da Cerveja Artesanal 

Felra da Ca~a, Pesca e Lazer 

Exposltores relaclonados com o tema do evento 
Stand 9m2 

- 1 00€ 
Stand 18m2 

- 200€ 

Outros exposltores 
Stand 9m2 - 200€ 
Stand 18m2 

- 400€ 
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