
1 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

REGULAMENTO DA FEIRA DO LIVRO E DO JOGO DA BATALHA 
 

Preâmbulo  
Pretende-se com este Regulamento ordenar a Feira do Livro e do Jogo da Batalha que se realiza, 
anualmente, por iniciativa da Câmara Municipal.  
O presente Regulamento divide-se em cinco partes, referindo-se a primeira parte à organização 
genérica do certame, a segunda parte à comercialização dos livros, a terceira parte a aspectos 
promocionais e culturais, que possam ocorrer durante a feira, a quarta parte aos deveres de todos 
os que participam neste evento e a quinta e última parte às sanções.  
Assim:  
Ao abrigo do disposto no artigo 241º da Constituição da República Portuguesa e artigos 53º, nº 2, 
alínea a), e 64º, nº 16, alínea a), da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, bem como com o objectivo 
de ser submetido a discussão pública após publicação, nos termos do artigo 118º do Código do 
Procedimento Administrativo, propõe-se à Câmara Municipal a aprovação do presente projecto de 
Regulamento, a que se seguirá a audiência de interessados.  
 

PARTE I  
Organização Geral e Funcionamento  

 
Artigo 1º  

Entidade promotora  
A Feira do Livro e do Jogo da Batalha é uma iniciativa da respectiva Câmara Municipal.  
 

Artigo 2º  
Finalidade e objectivos  

A Feira do Livro e do Jogo da Batalha destina-se à exposição, promoção e venda de livros e jogos e 
tem como objectivos:  
a) divulgar e promover a edição nacional e internacional;  
b) estabelecer contactos entre o público e os autores;  
c) reforçar e dinamizar a imagem da Biblioteca Municipal;  
d) divulgar e promover a componente lúdica e didáctica como apoio ao desenvolvimento;  
e) responder às necessidades de informação, cultura e lazer do público.  

 
Artigo 3º  

Periodicidade  
Realizar-se-á anualmente, em data a fixar pelo executivo municipal.  
 

Artigo 4º  
Local  

A Feira do Livro e do Jogo da Batalha tem lugar na Praça D. João I ς Batalha ou noutro local a 
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designar previamente pela Câmara Municipal.  
 

Artigo 5º  
Horário  

A Feira funcionará diariamente, no horário definido previamente pela Câmara Municipal.  
 

Artigo 6º  
Organização  

A organização da Feira compete à Câmara Municipal da Batalha, através do sector da Biblioteca 
Municipal.  
 

Artigo 7º  
Direito de participação na feira  

A participação directa na feira é reservada a representantes de material educativo e lúdico, tais 
como:  
- Editores,  
- Livrarias,  
- Distribuidores,  
- Empresas de material educativo e lúdico;  
- Alfarrabistas.  
 

Artigo 8º  
Inscrições  

1. O pedido de inscrição é feito em formulário próprio a fornecer pela Câmara Municipal da Batalha 
que deverá ser apresentado 90 dias antes do início da feira;  
 
2. A inscrição será confirmada por escrito nos quinze dias após ao último dia da recepção;  
 
3. A Câmara da Batalha reserva-se ao direito de aceitar ou não a inscrição.  
 
4. Após esta comunicação, se o participante cancelar a participação, ser-lhe-á vedada a 
possibilidade de se inscrever no certame do ano seguinte.  
 

Artigo 9º  
Selecção de participantes  

O Presidente da Câmara Municipal da Batalha ou a quem delegar essa competência, fará a 
apreciação das inscrições, tendo os seguintes critérios, designadamente:  
a) Participação em Feiras anteriores;  
b) Cumprimento das disposições do presente Regulamento, em participações anteriores;  
c) Projecto de iniciativas a realizar;  
d) Equilíbrio da presença da componente livro/jogo.  
 

Artigo 10º  
Localização dos participantes  

1. A localização dos participantes na Feira será determinada pela Câmara Municipal da Batalha, 60 
dias antes do início do certame.  
 
2. O stand é gratuito.  
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Artigo 11º  
Vigilância  

1. A Câmara Municipal da Batalha assegurará a vigilância fora do período de funcionamento da Feira 
ou subscreverá um Seguro Colectivo de Responsabilidade Civil.  
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, durante o horário de funcionamento do certame, a 
Câmara Municipal não se responsabiliza pelo estrago ou desaparecimento de quaisquer bens ou 
produtos.  
 

PARTE II  
Da Comercialização 

  
Artigo 12º  

Representação dos editores  
1. Só será autorizada uma representação por editora.  
 
2. A definição das representações será estabelecida em reunião entre todos os participantes e os 
elementos da organização da Feira, que decorrerá 60 dias antes do início do certame.  
3. Será considerado um factor determinante na atribuição das editoras, a realização de quaisquer 
actividades promocionais e culturais previstas no artigo 15º do Regulamento.  
 

Artigo 13º  
Venda 

Os livros/ jogos apresentados para venda devem ser vendidos com desconto de 20% sobre o preço 
da capa, salvo tratando-se do «Livro do dia».  
 

Artigo 14º  
Livros do dia  

1. Por «Livro do dia» entenda-se uma obra (que poderá ser em mais que um volume) que o editor 
pretende promover ou difundir especialmente. 
  
2. O «Livro do dia» só poderá ser vendido com desconto não inferior a 30%.  
 
3. Para além do «Livro do dia», fica proibida a prática de qualquer modalidade de venda não 
especificamente prevista neste Regulamento.  
 

PARTE III  
Das Realizações Promocionais e Culturais 

  
Artigo 15º  
Iniciativas  

Os participantes que pretenderem levar a efeito no recinto da Feira quaisquer acontecimentos 
específicos, tais como conferências, lançamentos de livros, sessões de autógrafos, ou outros, 
deverão dar conhecimento do programa aos representantes da Câmara Municipal com a 
antecedência mínima de trinta dias.  
 

Artigo 16º  
Condicionamentos  

1. As realizações que os participantes pretendam levar a efeito não poderão prejudicar ou colidir 
com o programa geral da Feira.  
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2. Os participantes apenas poderão fazer uso de meios visuais (não sonorizados), nomeadamente, 
sistemas de vídeo, para apresentação de programas publicitários directa e exclusivamente 
relacionados com livros da sua edição à venda na Feira.  
 

PARTE IV  
Dos Deveres e Obrigações dos Participantes 

  
Artigo 17º  

Deveres dos participantes  
São deveres dos participantes na feira:  
a) Não fazer uso de pregões, aparelhagens sonoras ou audiovisuais suplementares, salvo o disposto 
no artigo 16º, nº 2;  
b) Iniciar os trabalhos de exposição e arrumação apenas uma hora antes da data fixada para a 
abertura, salvo no dia da inauguração;  
c) Proceder à remoção do material afecto à exposição nas 24 horas após o encerramento do 
certame;  
d) Não modificar a apresentação externa dos stands;  
e) Solicitar autorização aos representantes da Câmara Municipal para qualquer instalação exterior;  
f) Cumprir e contribuir para o cumprimento das disposições do presente Regulamento e das 
determinações da Câmara Municipal, através dos representantes da Câmara Municipal;  
g) Manter o seu stand cuidadosamente limpo e arrumado e o seu pessoal devidamente 
identificado;  
h) Manter o seu stand em funcionamento durante todo o tempo e a todas as horas em que o 
certame se encontre aberto, salvo qualquer autorização especial ou determinação dos 
representantes da Câmara Municipal;  
i) Pugnar pelo bom ambiente e respeito entre todos os participantes;  
j) Os participantes responsabilizam-se pela correcta manutenção dos stands, pelo que as instalações 
devem ser entregues no mesmo estado em que foram colocadas à disposição;  
k) Durante o horário do certame, os participantes responsabilizam-se por todo e qualquer estrago 
ou desaparecimento de quaisquer bens ou produtos;  
l) Respeitar os condicionalismos e restrições, nomeadamente de sinalética, e luminosidade, 
indispensáveis à realização das actividades de animação.  
 

PARTE V  
Disposição Sancionatória  

 
Artigo 18º  

Sanção  
O participante que durante o período da Feira do livro desrespeitar o presente Regulamento, 
nomeadamente representação de editora não autorizada ou aquele que praticar descontos ao 
público fora das normas, incorre na prática de uma contra-ordenação, podendo ser-lhe aplicado 
como sanção o encerramento do respectivo stand e ainda, como sanção acessória, ser impedido de 
se inscrever no certame do ano seguinte.  
 

Artigo 19º  
Casos omissos  

Os casos omissos do presente Regulamento serão resolvidos caso a caso, pela Câmara Municipal da 
Batalha.  
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Artigo 20º  
Entrada em vigor  

O presente Regulamento entra em vigor 10 dias após a sua publicação.  
 


