AVISO
Estando em conclusão próxima as obras de beneficiação do Sope do Picoto,
informamos que a partir do próximo dia 13 de julho, a feira semanal de Braga passa
a utilizar o sopé do Monte Picoto.
Nesse sentido vimos por este meio relembrar algumas informações e regras
importantes cujo cumprimento por parte dos comerciantes é obrigatório.
1. A
nova
planta
da
feira
pode
ser
consultada
na
página
https://investbraga.com/feirasemanal, bem
como
outras informações
importantes, como por exemplo os regulamentos, formulários e dados de contacto
da Feira Semanal, para simplificar os procedimentos.
2. Todos os comerciantes do Sopé do Monte do Picoto, foram contatados e
informados da nova localização que lhes foi atribuída na planta da feira.
3. Os lugares sobrantes no Sopé do Monte Picoto, irão ser objeto de sorteio que será
aberto aos comerciantes existentes da feira semanal. Todas as informações sobre
abertura do sorteio e respetivas distribuições estarão disponíveis na página da feira
semanal, disponível em: https://investbraga.com/feirasemanal
4. Conforme definido no Artigo E-4/10.º do Código Regulamentar é obrigação dos
comerciantes manter, tanto durante como no fim da feira, os seus lugares limpos
e livres de todo e qualquer lixo, nomeadamente detritos, restos, caixas ou outros
materiais semelhantes, para manter e deixaram o espaço da feira limpo.
5. Para uso dos comerciantes das feiras de retalho e grosso serão disponibilizadas,
ainda durante o mês de julho, casas de banho cuja utilização deve obedecer às
regras básicas de higiene e cujo horário de funcionamento será o mesmo da feira.
6. É proibida a fixação de qualquer tipo de suporte ou amarra
temporária/permanente, que coloque em causa a resposta à emergência (acesso
de ambulâncias) e o acesso de viaturas em todo o espaço da feira - artigo E-4/25.º
7. Poderão entrar no recinto da feira semanal, e ocupar o seu respetivo lugar, os
comerciantes que tenham a sua situação regularizada.
A administração agradece a compreensão de todos os comerciantes.
Braga, 5 de julho de 2021.
Administração da InvestBraga

