Município de Carrazeda de An
nsiães
Contribuin
nte Fiscal n.º 506
6 666 018

MERCA
ADINHO DE NATAL
NORMA
AS DE PARTIC
CIPAÇÃO

ARTIGO 1º
o de Carrazed
da de Ansiãees que visa animar
O Meercadinho dee Natal é uma iniciativa ddo Município
e dinamizar a Praaça do Município, durannte o período de Natal, estimulandoo o comércio
o local
atravvés organizaçção de um mercadinho
m
qque tenha co
omo base a exposição e venda de artigos
a
com particular destaque
d
pa
ara os proddutos endóggenos. Para este efeitoo o Municíp
pio de
ponibilizar 4 casinhas de Natal destin
nadas a expoosição e ven
nda de
Carraazeda de Anssiães irá disp
produ
utos locais e artigos nata
alícios.

ARTIGO 2º
aça do Muniicípio de 4 a 24 de Dezzembro de 22020, no segguinte
A inicciativa decorrerá na Pra
horárrio:
Aberttura Oficial – 4 de Dezem
mbro às 16h000
Segunda a sexta – 10h30 às 12h30
1
e das 15h00 às 18h00
Sábad
dos – 10h00
0 às 12h30 e das 14h30 ààs 18h00
Domiingos – 14h3
30 às 18h00
Os exxpositores deverão
d
resp
peitar os hoorários indicados e com
mprometerem
m‐se a mantter os
espaçços abertos durante o período de funcionamento. Nenhum
m expositorr poderá rettirar o
mateerial de venda das casinhas antes do termo oficial da actividade, soob pena de
e ficar
impedido de partticipar em ed
dições futuraas.

ARTIGO 3º
A inicciativa consisste na exposição/venda dde produtos regionais e produtos asssociados à quadra
natalícia por entid
dades com sede
s
fiscal noo concelho de
d Carrazeda de Ansiães. Podem partticipar
nestaa iniciativa asssociações e entidades loocais, comercio e produtores.

ARTIGO 4º
derão ser efe
ectuadas no Gabinete de
e Apoio ao Munícipe
M
da CCâmara Mun
nicipal
As insscrições pod
de Caarrazeda de Ansiães ou para o emaail lit@cmca.pt, entre oss dias 10 e 225 de Novembro,
mediante o preenchimento da
d ficha de iinscrição ane
exa a este documento. No formulário de
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inscriição é obrigaatório a desccrição compleeta dos prod
dutos a expor e comerciaalizar, reservvando‐
se à Câmara Mu
unicipal de Carrazeda
C
dee Ansiães o direito de não
n aceitar as inscriçõe
es que
nda que não respeitam o enquadram
mento da inicciativa.
enten

ARTIGO 5º
A selecção das candidatura
as para o M
Mercadinho de Natal será
s
da ressponsabilidad
de da
organ
nização com base nos segguintes critéérios:
1 ‐ En
nquadramento face ao te
ema e objecttivos;
2 ‐ Haarmonia entre os diverso
os ramos de actividade;
3 ‐ Co
onsideraçõess de ordem técnica.
t
À orgganização reeserva‐se o direito
d
de seelecção das candidaturas não havenndo dessa de
ecisão
lugar a recurso. A distribuição dos espaçoos será da re
esponsabilida
ade da organnização.

ARTIGO 6º
Cada casinha tem
m as seguinte
es dimensõees 3,5mx2,5m
m, energia eléctrica monoofásica e lettering
ncionada no formulário de
d inscrição.
frontal com identtificação men
ontagem do recheio
r
das casinhas
c
devverá ser efecctuada impre
eterivelmentte até às 15h
h00 do
A mo
dia 4 de Dezemb
bro. A desmo
ontagem /deesocupação das
d casinhass deverá ter lugar até àss 9h00
do dia 28 de Dezeembro.

ARTIGO 7º
or, desde quue se verifiq
que a
As caasinhas poderão ser utilizadas por mais que um exposito
comp
plementaridaade da actividade no enttanto os expositores não
o podem ced er, a titulo algum,
a
o dirreito de ocu
upação das casinhas
c
nem
o
utilidade diferentee da inicialm
mente
m lhe dar outra
prevista.
a
da
as casinhas deverá limiitar‐se ao in
nterior da m
mesma não sendo
O exercício da actividade
mitida a instalação de esp
planadas.
perm
A limpeza das cassinhas é da exclusiva
e
ressponsabilidad
de dos expositores compprometendo‐se os
mos a respeiitar as norm
mas de higienne e seguran
nça prevista na lei, bem
m como as demais
mesm
dispo
osições inereentes ao exerrcício da acti vidade.
Não é permitido pintar, perfu
urar ou provvocar qualqu
uer tipo de dano nas parredes ou estrrutura
das casinhas.
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Cada expositor deverá possuir um segguro, não se
s responsabilizando a organização
o por
o roubos causados por terceiross ao espaçoo que ocup
pam e
possííveis danos, prejuízos ou
respeectivo recheio.

ARTIGO 8º
Mais informações sobre esta iniciativa deeverá ser sollicitadas no GAM
G
da Câm
mara Municip
pal de
Carraazeda de Anssiães.
As dú
úvidas ou caasos omissoss suscitados pela aplicaçção destas Normas
N
de PParticipação serão
resolvvidas pela orrganização.

azeda de Anssiães, 9 de Novembro de 2020
Carra
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