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TERRA R ICA OA IIUMAN I DA DE 

DELIBERA~AO 

_ 5.2- PROPOSTA DA SENHORA VICE-PRESIDENTE- 11Redu~ao de Taxas da Feira 

Quinzenal" - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos 

a favor e dois votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria 

Joao Sousa, aprovar a proposta da Senhora Vice-Presidente de "Reduc;ao de Taxas da 

Feira Quinzenal". Mais deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos 

contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr. !! Maria Joao Sousa, submeter a 
apreciac;ao e aprovac;ao da Assembleia Municipal. Os Senhores Vereadores Dr. Abel 

Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa apresentaram declarac;ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero quatro, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. ------------------------

Reuniao de Camara Municipal de 15 de janeiro de 2018, 

A CHEFE DE DIVISAO/DAF, 

Sofia Velho/Dra. 
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MUN IC IPIO PONTE B LIMA _ 
TEl< I< A ,,CA DA IIUM AN I DAIJE Proposta ~ c ' · 

u; d·-
considerando as atividades desenvolvidas nas feiras pelos feirantes , agricult;;s -~ue J ~ _9, 
funcionam como polos de importantes trocas comerciais e de cria o de emprego e 

que 0 agravamento dos problemas econ6mico-sociais, intimamente ligados as 

diferentes conjunturas polfticas, tern tido repercussoes nefastas sobre estas0 ~ _C"' \ · I _({ 

atividades. 

Considerando que a Feira Quinzenal de Ponte de Lima e uma referenda nacional, 

sendo visitada por muitos portugueses e espanh6is. 

Considerando que proporciona um substancial aumento de 

restaura~ao e comercio local, 

Considerando o deliberado pela Assembleia Municipal na s 

dezembro de 2016, sob proposta da Camara Municipal deli 

novembro de 2016, 

PROPONHO, 

de 

- A continuidade da medida deliberada, isto e, a redu~ao em onze por cento dos 

valores das taxas previstas no ponto 1.1 do Quadro XI do Anexo A do Regulamento de 

Liquida~ao e Cobran~a de Taxas Municipais de Ponte de Lima, relativas a feira, como 

forma de compensar os feirantes; 

-Que a presente medida seja aplicavel ao ano de 2018; 

- Que a continuidade desta medida ficara dependente da avalia~ao que for feita no 

final do anode 2018, tendo por base os pressupostos referidos inicialmente ou outros. 

Mais PROPONHO que a Camara Municipal delibere submeter, nos termos do artigo 

25.Q, n.Q 1, alfnea b), anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a aprova~ao da 

Assembleia Municipal esta proposta de continuidade da redu~ao de taxas da feira 

quinzenal. 

Ponte de Lima, 5 de janeiro de 2018, 

A Vice - Presidente da Camara Municipal, 

Eng.!! Mecia Martins 
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DECLARA~AO DEVOTO 

Reuniao de 15 de janeiro de 2018, 5.2 Proposta da Sr9 Vice-Presidente - "Redufao de 

taxas da feira quinzenal". 

Os Vereadores eleitos pelo grupo de cidadaos PONTE DE LIMA MINHA TERRA- PLMT, 

confrontados com a proposta de redu~ao em 11% das taxas na feira quinzenal votaram 

contra considerando que: 

1 - A feira quinzenal de Ponte de Lima nao tem falta de feirantes, ha mesmo "lista de 

espera" para ocupar espa~os na area da feira; 

2 - A feira quinzenal de Ponte de Lima requer a aloca~ao de um conjunto elevado de 

pessoal (fiscaliza~ao, vigilancia, ordenamento e limpeza) e o uso de varies meios para 

veda~ao de ruas, limpeza dos espa~os e transporte que tem custos elevados; 

3 - No caso das taxas do mercado, por exemplo, destinadas aos agricultores, ou das 

esplanadas destinadas aos comerciantes estabelecidos, a maioria nao se propoe baixar 

as respetivas taxas, onde se abrangeriam muitos mais munkipes e seira muito mais 

evidente considerando que com essas actividades os custos municipais sao 

consideravelmente menores; 

4 - A baixa desta taxa (que de acordo co o regulamento ate deveria aumentar) nao 

vem acompanhada de qualquer justifica~ao tecnico-financeira que a fundamente. 

Por estes motives votamos contra. 

Ponte de Lima, 15 de janeiro de 2018. 

OS Vereadores PLMT, 

Abel Baptista 

Maria Joao Sousa 


