
~ MUN icíPIO PONTE EJ t!A 
TERRA RICA DA II UMAN IOAO E 

EDITAL 

__ Eng.o Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima TORNA PÚBLICO, nos termos e para efeitos do disposto no 

artigo 56 .° do Anexo I da Lei nO 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reunião da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima realizada em 02 de dezembro 2019 e aprovada a 16 de 

dezembro de 2019. ___________________ __ _ 

__ Para constar e para os devidos efeitos se lavra o presente edital, que vai 

ser afixado nos lugares de estilo e no site do Município de Ponte de Lima, 

www.cm-pontedelima.pt. ____________________ _ 

Ponte de Lima, 16 de dezembro de 2019. 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

:> E C! ---~ 
Victor Mendes (Eng.O) 
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02 de dezembro de 2019 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 02 de dezembro de 2019 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engª Mecia Sofia Alves Correia Martins 
Dr. Abel lima Baptista 

Drª Ana Maria Martins Machado 

2 

Eng!! Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 
Dr.ª Maria João lima Moreira Sousa 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Início da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezasseis horas e trinta minutos 

Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr.!! Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: M!! Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ...•...•.•........... 5.793.670,25 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 

~ 
V 

CÚ 
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_PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: _______________ _ 

__ O Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra propôs que não fosse 

realizada a reunião da Câmara Municipal agendada para o dia 30 de dezembro, realizando-se 

a reunião ordinária pública mensal na reunião da Câmara Municipal agendada para o dia 16 

de dezembro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta. __ _ 

_ 'ntervenção dos Vereadores: ____________________ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluções 

acerca dos assuntos dela constantes. ___________________ _ 

_ (01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos números 3 e 4 do citado artigo, deliberou por maioria com seis votos a favor e 

uma abstenção da Senhora Vereadora Dr.ª Maria João Sousa, aprovar a ata da reunião 

realizada a 18 de novembro de 2019, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Senhor 

Presidente e pela Secretária. ______________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES. __________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 09/95 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.º 69/96 - Lote nº 11 na Rua da Galiza na Freguesia de Arca e Ponte de Lima -

Requerente: José Carlos Gomes, José Luís Gomes e Maria da Conceição Gonçalves Gomes -

Promoção de consulta aos proprietários por edital, conforme o disposto no nº 3 do art.º 6º 

do RME. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade promover a consulta dos restantes 

titulares dos lotes constantes no alvará de loteamento, por edital, relativamente ao pedido 

de alteração ao alvará de loteamento n.º 69/96 - Lote nº 11, sito na Rua da Galiza, Freguesia 

de Arca e Ponte de Lima, requerido por José Carlos Gomes, José Luís Gomes e Maria da 

Conceição Gonçalves Gomes, conforme o disposto no nº 3 do art.º 6º do RME. ____ _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 5/12 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.º 1/17 - Lote nº 5 na Rua do Bustelinho, na Freguesia de Arca e Ponte de 

Lima - Requerente: Cristiano Noé Pinto Rodrigues e Maria de Fátima da Costa Pereira 

Rodrigues - Promoção de consu lta aos proprietários por edita l, conforme o disposto no nº 

2 do art.º 6º do RME. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade promover a consulta 

dos restantes titulares dos lotes constantes no alvará de loteamento, por edital, 

relativamente ao pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 1/17 - Lote nº 5, sito na 

Rua do Bustelinho, Freguesia de Arca e Ponte de Lima, requerido por Cristiano Noé Pinto 



02 de dezembro de 2019 4 

Rodrigues e Maria de Fátima da Costa Pereira Rodrigues, conforme o disposto no nº 2 do 

art.º 6º do RME. _____ _ ____ ______ __________ _ 

__ 2.3 - PROCESSO DE OBRAS Nº 203/17 - Requerente: Santa Casa da Misericórdia de 

Ponte de Lima- Local da Obra: Rua Ferreira do Carmo, Bloco A - Freguesia de Arca e Ponte 

de Lima - Solicita a isenção ou redução do valor das taxas devidas pela emissão de 

Certidão de Propriedade Horizontal. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a isenção do valor das taxas devidas pela emissão de Certidão de Propriedade 

Horizontal, requerida pela Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, relativa ao processo 

de obras nº 203/17, no montante de 14,90 € (catorze euros e noventa cêntimos), ao abrigo 

da autorização genérica deliberada pela Assembleia Municipal, na sessão de 22 de dezembro 

de 2018. 

_ 2.4 - PROCESSO DE OBRAS Nº 204/17 - Requerente: Santa Casa da Misericórdia de 

Ponte de Lima - Local da Obra: Rua Ferreira do Carmo e Praceta Dr. Vieira de Araújo nºs 

54, 56, 66 e 68 Bloco B - Freguesia de Arca e Ponte de Lima - Solicita a isenção ou redução 

do valor das taxas devidas pela emissão de Certidão de Propriedade Horizontal. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a isenção do valor das taxas devidas pela 

emissão de Certidão de Propriedade Horizontal, requerida pela Santa Casa da Misericórdia 

de Ponte de Lima, relativa ao processo de obras nº 204/17, no montante de 13,00 € (treze 

euros), ao abrigo da autorização genérica deliberada pela Assembleia Municipal, na sessão 

de 22 de dezembro de 2018. _ _ __________________ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLlCAS __________________ _ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA FACHA" - Relatório 

Final, Adjudicação e aprovação da Minuta do Contrato. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar todas as propostas constantes do Relatório Final, adjudicando a 

empreitada de "Construção do Campo Municipal da Facha", à empresa Edibarra -

Engenharia e Construção, S.A., pelo valor total de 1.098.000,00 euros (um milhão e noventa 

e oito mil euros), mais IVA à taxa legal em vigor. Mais deliberou por unanimidade aprovar a 

minuta do contrato. _ ___________ ________ _____ _ 

_ 3.2 - EMPREITADA DE "RECUPERAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA DE SERDEDELO PARA 

INCUBADORA DE EMPRESAS" - Aprovação do projeto. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o projeto relativo à empreitada de "Recuperação da Antiga Escola de 

Serdedelo para Incubadora de Empresas". 
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_3.3 - EMPREITADA DE "REQUALlFICAÇÃO DA RUA DO SENHOR DO SOCORRO" - Revisão 

de Preços. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a revisão de preços no 

valor de 15.524,22 € (quinze mil quinhentos e vinte e quatro euros e vinte e dois cêntimos), 

mais IVA à taxa legal em vigor, relativa à empreitada de "Requal ificação da Rua do Senhor do 

Socorro". ------------------------
_3.4 - EMPREITADA DE "REQUALlFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DA HABITAÇÃO SOCIAL DO 

BAIRRO DA ESCOLA TÉCNICA" - Relatório Final, Adjudicação e aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar todas as propostas 

constantes do Relatório Final, adjudicando a empreitada de "Requalificação da Envolvente 

da Habitação Social do Bairro da Escola Técnica", à empresa Predilethes - Construções, S.A., 

pelo valor total de 1.068.973,54 euros (um milhão, sessenta e oito mil novecentos e setenta 

e três euros e cinquenta e quatro cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor. Mais deliberou 

por unanimidade aprovar a minuta do contrato. _______________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DA FACHA - Processo de fixação toponímia - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o processo de fixação toponímica e atribuir 

uma comparticipação no montante de 1.000,00 euros (mil euros). ________ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Solicita comparticipação financeira destinada à obra de 

"Reconstrução de muro de suporte na Rua de Guizão". A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 

801,36 € (oitocentos e um euros e trinta e seis cêntimos), à Freguesia da Ribeira, destinada a 

comparticipar a obra de "Reconstrução de muro de suporte na Rua de Guizão", a transferir 

para a Freguesia, após a conclusão da obra, mediante informação da aprovação dos 

trabalhos pelos serviços técnicos do Município. _______________ _ 

_ (OS) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - "Taxa de 

Atualização tarifária máxima a aplicar em 2020 para o serviço de transporte público no 

âmbito municipal" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal de determinação da TAT a aplicar em 

2020, adotando-se assim 0,38% como valor máximo a aplicar aos serviços de transporte 

público. _____________________________ _ 

5.2 - PROPOSTA DA SENHORA VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - "Redução 

do valor das taxas respeitante à Feira Quinzenal" - Aprovação. A Câmara Municipal 
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deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos Senhores Vereadores 

Dr. Abel Baptista e Dr.~ Maria João Sousa, aprovar a continuidade da medida deliberada, isto 

é: manter a redução em onze por cento dos valores das taxas previstas no ponto 1.1 do 

Quadro XI do Anexo A do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais de 

Ponte de Lima, relativas à feira, de forma que o valor das taxas se mantenha igual aos anos 

transatos; que a presente medida seja aplicável ao ano de 2020; que a continuidade desta 

medida ficará dependente da avaliação que for feita no final do ano de 2020, tendo por base 

os pressupostos referidos inicialmente ou outros. Mais deliberou por unanimidade com 

submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com o disposto no 

artigo 25.º, n.º 1, alínea b), anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro. 

_5.3 - PROJETO DE REGULAMENTO DA FEIRA DE ARTESANATO DE PONTE DE LIMA -

Promoção a consulta pública nos termos do disposto no artigo 1012 do CPA - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade promover a consulta pública do projeto de 

Regulamento da Feira de Artesanato de Ponte de Lima, nos termos do disposto no artigo 

101ºdoCPA. ____________________________________________________ _ 

_ 5.4 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA "OS lIMIANOS" - Solicita a cedência do Auditório 

Municipal para o dia 14 de dezembro entre as 17:30 e as 19:00 horas. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar a cedência do Auditório Municipal à Associação 

Desportiva "Os Limianos", no dia 14 de dezembro, entre as 17:30 e as 19:00 horas. 

_5.5 - LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE PONTE DE LIMA - Solicita a cedência do 

Auditório Municipal para os dias 08 e 09 de dezembro. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a cedência do Auditório Municipal à Liga dos Amigos do Hospital de 

Ponte de Lima, nos dias 08 d 09 de dezembro. _____________________________ _ 

_ 5.6 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO FEIJÓ - Solicita a cedência do Auditório 

Rio Lima para o dia 13 e 14 de maio de 2020. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a cedência do Auditório Rio Lima ao Agrupamento de Escolas 

António Feijó nos dias 13 e 14 de maio de 2020. 

_5.7 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNIC[PIO DE PONTE DE LIMA E O 

CLUBE NÁUTICO DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o protocolo de cooperação entre o Município de Ponte de Lima e o 

Clube Náutico de Ponte de Lima. O Senhor Vereador Dr. Abel Baptista não participou na 

discussão e votação deste ponto, declarando-se imped ido. ______________________ -"=.-t--... 
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_5.8 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A 

ALTICE PORTUGAL - Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal a 27 de novembro de 2019. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos 

termos e para os efeitos do disposto no número 3, do artigo 35º, do Anexo I, da Lei n.º 75/13 

de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal a 27 de novembro, de aprovação e assinatura do protocolo de cooperação entre o 

Município de Ponte de Lima e a Altice Portugal. _______________ _ 

_ 5.9 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A MEO 

- SERViÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDIA, S.A. - Ratificação do despacho proferido 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 27 de novembro de 2019. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no número 

3, do artigo 35º, do Anexo I, da Lei n.º 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho 

proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 27 de novembro, de aprovação e 

assinatura de protocolo de cooperação entre o Município de Ponte de Lima e a Meo -

Serviços de Comunicação e Multimédia, S.A. 

_5.10 - NORMAS PARA A AUTORIZAÇÃO DE PEDIDOS DE UTILIZAÇÃO, A TíTULO 

GRATUITO, DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, EM PERíODOS DE INTERRUPÇÃO 

DAS ATIVIDADES LETIVAS - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar as normas para a autorização de pedidos de utilização, a título gratuito, de espaços 

e equipamentos municipais, em períodos de interrupção das atividades letivas. 

_5.11 - HABITAÇÃO SOCIAL - Pedido de alteração de titularidade do fogo sito na Rua 

Monte da Pólvora, nº 181 - 1º Esq., Bloco 10, da Freguesia de Arcozelo, para o nome da 

Senhora Renata Cleide Correia Fontes, com uma renda apoiada de 40,97 euros. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a alteração de titularidade do fogo sito na 

Rua Monte da Pólvora, nº 181-1º Esq., Bloco 10, da Freguesia de Arcozelo, para o nome da 

Senhora Renata Cleide Correia Fontes, com uma renda apoiada de 40,97 euros. ____ _ 

_ 5.12 - BANDA DE MÚSICA DE PONTE DE LIMA - Ratificação do despacho proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal a 27 de novembro de 2019 de autorização de 

cedência do Auditório Rio Lima para o dia 01 de dezembro. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no número 3, do artigo 35º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal a 27 de novembro de 2019, de autorização de cedência do 

Auditório Rio Lima à Banda de Música de Ponte de Lima no dia 01 de dezembro. 
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_5.13 - AQUISiÇÃO DE SERViÇO DE CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS MUNICIPAIS -

Proposta de nomeação de ROC responsável pela certificação legal de contas municipais. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade remeter a apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal, de acordo com o previsto no número 1 do artigo 77º, da Lei 73/2013, 

de 03 de setembro, a proposta de nomeação de ROC, como auditor externo, responsável 

pela certificação legal de contas, a C&R Ribas Pacheco, SROC, pelo valor de 5.930,00 euros 

(cinco mil novecentos e trinta euros), mais IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo de 36 meses, 

ao abrigo do nº 1 do art.º 76.º do CCP. 

_ (06) ATRIBUiÇÃO DE SUBSrDIOS. ________________ _ 

_ 6.1 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA "OS LlMIANOS" - SECÇÃO DE HÓQUEI EM PATINS -

Atribuição de subsídio extraordinário. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir um subsídio extraordinário, no montante de 10.000,00 euros (dez mil euros), à 

Associação Desportiva "Os Limianos". __________________ _ 

_ (07) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57º, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. ______________ _ 

_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente da Câmara 

Municipal declarou encerrada a reunião pelas dezasseis horas e trinta minutos. ___ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada. __ _ 

O~srdente, 

---J j:-

A Secretária, 

riç;(\c;, s-fc.. Yr,,,,,,J-, ~ (4, b ~{í, t1?-
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~-~ MUNiCíPIO PONTE E) t!A 
T E RRA RICA DA H UM A NIO AOIl: 

Proposta de Deliberação 

Propostà de Taxa de Atualização tarifária máxima a aplicar em 2020 para o serviço de 
transporte públ ico de âmbito municipal 

\~.\\.\,,> 

14 de novembro de 2019 

Considerando que: 

1. Foi publicada, em 19 de novembro de 2018, a Portaria n.Q 298/2018 que elece as 
regras gerais relativas ~ criação e disponibilização de títulos de tr rte aplicáveis aos 
serviços de transporte público, bem como à fixação das resfletlvas tarifas; 

2. A Portaria estabe lece que a atualização tarifária é efetuada no início de cada ano, tendo 
em conta a Taxa de Atualização Tarifária (TAT); 

3. A Portaria estipu la que a TAT é definida por cada Autoridade de Transportes, tendo como 
va lor máximo a taxa de va ria ção média do índice de Preços do Consumidor (IPC), exceto 
habitação; 

4. A Portaria determina ainda que compete à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes 
(AMT) divu lgar o va lor máximo da TAT, de acordo com o mencionado no ponto anterior; 

5. A AMT determinou, em 25 de outubro de 2019, que a TAT máxima a aplicar em 2020 é de 
0,38%; 

6. A O Município de Ponte de Li ma, enquanto autoridade de transportes, deve fixar a TAT a 
aplicar aos serviços de transporte público da sua competência, respeitando o máximo 
imposto de 0,38%; 

7. Os operadores estão obrigados a divulgar pelos meios adequados os títulos que 
disponibili zam e respetivas tarifas, pelo menos 10 dias antes da sua entrada em vigor; 

8. O timing da comunicação remetida pela AMT e o curtíssimo prazo dado às Autoridades 
de Transportes para a presente tomada de decisão (até 15 de novembro), limita à partida 
a possibilidade de se efetuar exercícios de aprofundamento sobre a matéria em apreço. 

PROPÕE-SE QU E, 

Seja aprovada a determinação da TAT a ap licarem 2020, adotando-se assim 0,38% como 
valo r máximo a aplicar aos serviços de transporte público. 

O Presidente da Câmara Municipa l 

> ct 
Victor Mendes 

Tel 258 900 400 . Fax 258 900 4 10 . Preça da República · 4990062 Ponte de Uma, geral®Cm-pontedelima.pt ·www.cm·pontedelima.pt 



cim alto minha P.,"a3~'MrdoJ.hrun'OS',r.' 10; T~I ,'.11 J ~'ml.\ g~I,]llJç'm·a:·~'n·.',r pl 

comunidade inlermunidpal do alto minha ~'1oo·Ja?V dna Ih: C~'.ldo F.II 2~8 8J(l no 'No'{'''' ~lm·a.I"m.n) u 1" 

Proposta de Deliberação 

Taxa de Atualização Tarifária 2020 

29 de outubro de 2019 

Considerando que: 

1. Foi publicada, em 19 de novembro de 2018, a Portaria n.2 298/2018 que estabelece as regras 

gerais relativas à criação e disponibilização de títulos de transporte aplicáveis aos serviços de 

transporte público, bem como à fixação das respetivas tarifas; 

2. A Portaria estabelece que a atualização tarifária é efetuada no início de cada ano, tendo em 

conta a Taxa de Atualização Tarifária (TAT); 

3. A Portaria estipula que a TAT é definida por cada Autoridade de Transportes, tendo como valor 

máximo a taxa de variação média do fndice de Preços do Consumidor (IPC). exceto habitação; 

4. A Portaria determina ainda que compete à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) 

divulgar o valor máximo da TAT, de acordo com o mencionado no ponto anterior; 

5. A AMT determinou, em 25 de outubro de 2019, que a TAT máxima a aplicar em 2020 é de 

0,38%; 

6. A CIM Alto Minho, enquanto autoridade de transportes, deve fixar a TAT a aplicar aos serviços 

de transporte público da sua competência, respeitando o máximo imposto de 0,38%; 

7. Os operadores estão obrigados a divulgar pelos meios adequados os titulos que disponibilizam 

e respetivas tarifas, pelo menos 10 dias antes da sua entrada em vigor; 

8. O timing da comunicação remetida pela AMT e o curtissimo prazo dado às Autoridades de 

Transportes para a presente tomada de decisão (até 15 de novembro), limita à partida a 

possibilidade de se efetuar exerclcios de aprofundamento sobre a matéria em apreço. 

Propõe-se que: 

Seja aprovada a determinação da TAT a aplicar em 2020, adotando-se assim 0,38% como 

valor máximo a aplicar aos serviços de transporte público. 

Vila Nova de Cerveira, 29 de outubro de 2019. 

O Presidente do Conselho Intermunicipal 
1\....--- ' 

José f aria Costa ) 

\ 



)o J(. L-~! /J:'",C>4 ?5jJ.Ji). rvc'" [(..u(.u.{ i:< o CJU<' ~ 

~~ M UN iC íPIO PONTE E) t!A - . -
T ER R A R ICA D A tlU"I " N IO A OE 

PROPOSTA 
2 ,-. I I . / .... 

As feiras quinzenais para além de serem uma identidade da região e da grande 

visibilidade que dão a esta vila, são um evento impulsionador de negócios para tonn"-'

aqueles que nela participam, feirantes, agricultores, criadores de gado, assirru'''1TI 

a generalidade dos comerciantes da zona urbana e limítrofes; 

É importante viabilizar a sua continuidade, sem agravamentos que façam ressurgir 

problemas económico-sociais, que emergiram com a débil situação económica que o 

país atravessou e que durante as diferentes conjunturas políticas, se repercutiram 

nefastamente sobre estas atividades, que ainda hoje se fazem sentir; 

Considerando que a Feira Quinzenal de Ponte de Lima é uma referência nacional, é 

muito frequentada por portugueses de outras regiões e também muitos espanhóis; 

Considerando que a taxa de terrado aplicada pelo Município é das mais elevadas do 

distrito e da região, comparando-a com a dos outros concelhos e distritos vizinhos; 

Considerando que a medida vem sendo aplicada desde o ano de 2016 com taxas mais 

competitivas, sem que tenham sofrido quaisquer alterações devido à continuidade das 

dificuldades económicas; 

PROPONHO: 

- A continuidade da medida deliberada, isto é: manter a redução em onze por cento dos 

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

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais de Ponte de Lima, relativas à feira, de forma 

que o valor das taxas se manteriha igual aos anos transatos; 

-Que a presente medida seja aplicável ao ano de 2020; 

- Que a continuidade desta medida ficará dependente da avaliação que for feita no final 

do ano de 2020, tendo por base os pressupostos referidos inicialmente ou outros. 

Mais PROPONHO que a Câmara Municipal delibere submeter, nos termos do artigo 25.º, 

n.º 1, alínea b), anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, à aprovação da Assembleia 

Municipal esta proposta de continuidade da redução de taxas da feira quinzenal. 

Ponte de Lima, 15 de novembro de 2019, 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
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TABELA COMPARATIVA DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DE TERRADO EM 

FEIRAS 

LOCAL VALOR DA TAXA 

PONTE DE LIMA Espaços fora do Area l - 2,15€ / por feira e m2 a) 

Escalão 1 do Areal-l€/ por feira e m2 a) 
Escalão 2 do Area l- 0,75€/ por feira e m2 a) 

Escalão 3 do Areal- 0,55€ / por feira e m2 a) 

( a)Valores sem desconto) 

VIANA DO CASTELO 0,51 € / por m2 e semana (feira) 

2,05 € / por m2 e mês 

CAMINHA 0,52 € / por m2 e dia 

MONÇÃO 1,18 € / por metro linear e dia 

PONTE DA BARCA 14,98 € / por m2 ou fração e por ano (0,58 € / m2 e feira) 

ARCOS DE VALDEVEZ 13,86 € / por m2 ou fração e por ano (0,53 € / m2 e feira) 

VI LA NOVA DE CERVEIRA Produtos hortícolas e pão - 0,65€ / m2 e feira 

Veículos de venda de prado alim entares e bebidas - 1,10€ / m2 e feira 

Restantes - 0,95 € / m2 e feira 

VALENÇA Ourivesaria - 3,91 € / m2 e feira 

Legumes/Ovos/cereais/doces/pão/bolos/mercearia - 0,39 € / m2 e fe ira 
Outros - 0,94 € / m2 e feira 

BARCELOS 0,97 € / m2 e fe ira 

BRAGA 2,60 € / m2 e feira 

VALORES COM APLICAÇÃO DA MEDIDA DE REDUÇÃO DE 11% 

LOCAL VALOR DA TAXA COM REDUÇÃO DE 11% • 
PONTE DE LIMA Espaços fora do Areal- 2,05€ / por feira e m2 

Escalão 1 do Areal- 0,89€/ por feira e m2 
Escalão 2 do Area l - 0,67€/ por feira e m2 
Escalão 3 do Area l - 0,49€ / por feira e m2 
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