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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 
 

FEIRA DO LIVRO DA CIDADE DE FARO 
 
 

Capítulo I 
Organização, Funcionamento e Participação na Feira 

 
 
Artº 1º  - A Feira do Livro da Cidade de Faro é uma iniciativa da Câmara Municipal de Faro, realizada 
anualmente, tendo em vista promover o gosto pela leitura e difundir o livro de língua portuguesa, 
designadamente o editado em Portugal. 
 
§ Único – A Feira do Livro da Cidade de Faro, realizar-se-á em datas e locais a fixar e destinar-se-á, 
exclusivamente, à promoção, exposição e venda de livros. 
 
Artº 2º - A organização da Feira é da responsabilidade da Câmara Municipal de Faro. 
 
Artº 3º - É da competência exclusiva da entidade organizadora: 
 
a) Apreciar os pedidos de inscrição na Feira, aceitando-os ou não, nos termos das presentes 

Normas; 
b) Determinar o número de participantes na Feira, de acordo com as possibilidades logísticas e de 

espaço; 
c) Alterar, eventualmente, os horários referentes ao período de funcionamento diário; 
d) Assegurar o cumprimento das disposições das Normas e resolver os casos omissos; 
e) Aplicar as sanções previstas nas presentes Normas; 
 
Artº 4º - A participação na Feira do Livro está aberta a editoras, distribuidores, livreiros, alfarrabistas  e 
entidades públicas ou privadas, que sejam consideradas de especial interesse pela organização. 
. 
a) A participação na Feira do Livro está sujeita ao pagamento da quantia de € 70 (setenta euros) por 

pavilhão, mais IVA à taxa legal em vigor, destinado a suportar despesas de instalação, 
manutenção e funcionamento dos pavilhões, energia eléctrica, vigilância e publicidade. 

b) O valor da inscrição será liquidado nas condições estabelecidas pela Organização na Ficha de 
Inscrição. 

 
Artº 5º - A cada participante poderá ser atribuído o máximo de três stands, se a organização entender 
justificado e se houver disponibilidade de stands. 
 
Artº 6º - O pedido de inscrição é feito em formulário próprio a fornecer pela Organização. 
 
§ único – Com o pedido de inscrição deverá o participante assumir, expressamente, o compromisso 
que observará todas as disposições das presentes Normas, bem como as determinações da 
organização da Feira 
 
Artº 7º - Á editora, ao alfarrabista e livreiros fundadores da Feira sediados em Faro, será garantida a 
participação, desde que efectuem a sua inscrição e aceitem as presentes Normas. 
 
Atº 8º A vigilância dos stands, durante o horário de funcionamento é da exclusiva competência dos 
participantes, sendo a CMF responsável pela vigilância fora do horário. 
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Artº 9º A distribuição os pavilhões pelos participantes será da responsabilidade da Câmara Municipal 
de Faro, com a antecedência conveniente à boa preparação do certame. 
 
 

Capítulo II 
Comercialização na feira 

 
 
Artº 10º Os alfarrabistas só podem vender livros usados, em qualquer língua e, ainda, fundos editoriais 
de editores nacionais quando estes: 
 
a) Tenham cessado a sua actividade, ou 
b)  Não estejam na Feira ou 
c)  Participando, não estejam a comercializar nela exemplares desses mesmos fundos. 
 
Artº 11º O desconto a praticar na Feira não poderá exceder os 20% sobre o preço de capa e terá de 
ser uniforme em todos os stands, salvo o Livro do Dia. 
 
§ Único – O desconto é imediato. Não são admitidos descontos em cartão ou qualquer outra 
modalidade que implique diferimento ou condicionamento do mesmo a compras futuras. 
 
Artº 12º Por Livro do Dia entende-se a obra (que poderá ser em mais que um volume) que um 
participante pretenda difundir ou promover especialmente. 
 
§ 1º – O Livro do Dia só poderá ser vendido com um desconto não inferior a 40% 
  
§ 2º-  Cada participante não poderá apresentar mais do que uma obra por dia, salvo nos stands onde 
esteja representado mais que um editor onde poderão ser apresentadas duas obras. 
 
§ 3º - Para além do Livro do Dia fica proibida a prática de qualquer modalidade de venda não 
especificamente previstas nestas Normas. 
 
 

Capitulo III 
Realizações promocionais e culturais 

 
 
Artº 13º - Os participantes que pretenderem promover sessões de autógrafos, deverão solicitá-las, por 
escrito, á Organização com a antecedência de, pelo menos, um mês antes do início da Feira, de 
molde a serem incluídas no Programa Oficial. 
 
§ 1 º Quaisquer realizações que os participantes pretendam levar a efeito só poderão efectuar-se se a 
Organização entender que não prejudicam o funcionamento normal da Feira e o seu programa de 
animação. 
 
§ 2º - Os participantes apenas poderão fazer uso de meios visuais, não sonorizados, nomeadamente 
sistemas de vídeo, para a apresentação de programas, directa e exclusivamente relacionados com os 
livros que vendem na Feira. 
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Capitulo IV 

Deveres e obrigações dos participantes 
 

 
Artº 14º - São obrigações dos participantes na Feira: 
 
a) Não fazer quaisquer referências a “desconto” ou “descontos”, preços correntes no mercado, 

designadamente de livraria, expressos em catálogos, letreiros, cartazes ou em qualquer outro 
meio de propaganda ou publicidade; 

b) Não fazer uso de roletas, pregões e aparelhagens sonoras ou audiovisuais suplementares, salvo o 
disposto no Artº 1º, §  2º; 

c) Não introduzir quaisquer modificações na apresentação externa dos stands que implique a 
alteração do seu volume ou pintura; 

d) Salvo o disposto no Artº 13º § 1º, não instalar expositores ou outros equipamentos no exterior dos 
stands  

e) Cumprir escrupulosamente os horários de abertura e encerramento da Feira, sob pena de 
imediato procedimento sancionatório; 

f) Acatar as determinações da Organização e indicações dos seus membros no que se refere à 
publicidade patente nos pavilhões; 

g) Cumprir rigorosamente e contribuir para o cumprimento das disposições das presentes normas e 
das determinações da Organização; 

h) Proceder à remoção do material afeto à exposição nas vinte e quatro horas após o encerramento 
do certame; 

i) Manter permanentemente desocupados os corredores de circulação; 
j) Não circular no recinto da feira com viaturas, durante o horário de funcionamento da mesma; 
k) Não efetuar cargas e descargas durante o horário de funcionamento da feira. 
 
 
 
 

Capítulo V 
 SANÇÕES 

 
 
Artº 15º - A falta de cumprimento do disposto nas presentes normas e das instruções da Organização, 
dará lugar, em conformidade com a gravidade da infracção à aplicação de qualquer das seguintes 
sanções: 
 
a) Advertência registada; 
b) Encerramento do pavilhão pelo período de um a cinco dias; 
c) Encerramento do pavilhão até ao final da feira 
d) Suspensão dos direitos de participação na Feira, pelo período de um a cinco anos. 
 
Artº 16º-  Depois de comprovada a infracção será o participante notificado por escrito, no prazo 
máximo de 48 horas, da decisão da organização, a qual será passível de recurso. 
 
Artº 17º - Os casos omissos serão  analisados de acordo com a lei vigente 
 
 
 

A Câmara Municipal de Faro 
 


