
 

MUNICIPIO DE ALMADA

Assemble ia Munic ipal

EDITAL
Nº 49/IX-4º/2009  

(A l teração aos valores da Tabela de Taxas Tar i fas e Preços 

apl icáveis  aos Mercados Municipa is)

EU,  JOSÉ  MANUEL  MAIA  NUNES  DE  ALMEIDA,  PRESIDENTE  DA  ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DO 

CONCELHO DE ALMADA

Faço público que na Segunda Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Fevereiro de 

2009, realizada no dia 02 de Março de 2009, a Assembleia Municipal de Almada aprovou a 

Proposta  Nº  91/IX-4º  de  inic ia t iva  da  Câmara  Munic ipal ,  aprovada  em  Reunião  Camarár ia  de 

18/02/2009,  sobre  a  «Al teração  ao  Capí tu lo  VI  do  RTTTP  para  2009  -  Mercados,  Fei ras  e 

Simi lares» , através da seguinte deliberação: 

DELIBERAÇÃO 

A  si tuação  económica  e  socia l  actual  de  cr ise  genera l izada  ref lecte-se  também  nos  Mercados 

Munic ipais e é a causa da redução substancia l dos volumes de vendas.
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Considera-se assim adequado tomar medidas no sent ido de apoiar  o sector  inscr i to no Capi tu lo VI do  

RTTTP  (Mercados,  Fei ras  e  Simi lares)  contr ibu indo-se  assim para  min imizar  as  di f icu ldades  sent idas 

pelos seus vendedores.

Entende-se  assim  e  no  fundamenta l  a l terar  por  suspensão  dos  valores  de  aumento  e  manter  os  

valores  que  diminuíram  re lat ivos  aos  ar t igos  69º  a  74º,  inclus ive,  da  Tabela  de  Taxas,  Tar i fas  e  

Preços do Munic íp io de Almada para 2009.

Considerando também que o Regulamento e Tabela em vigor foi  aprovado em Novembro de 2008, em 

cumpr imento  da  Lei  53-E/2006,  de  29  de  Dezembro,  com  a  fundamentação  económica-f inanceira 

então  elaborada,  cuja  entrada  em  vigor  fo i  prorrogada  em  um  ano  pela  Lei  64-A/2008,  de  31  de 

Dezembro.

Nestes termos e para os efei tos da al ínea a), nº 2, ar t igo 53º, da Lei nº 169/99,  de 18 de Setembro,  

com a redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janei ro a Assemble ia Munic ipal :

1  -  Aprova  a  al teração  ao  Capi tu lo  VI  -  "Mercados,  Fei ras  e  Simi lares",  do  Regulamento  e  

Tabela  de  Taxas,  Tar i fas  e  Preços  do  Munic íp io  de  Almada  para  2009,  aprovado  em 

17/11/2008 e publ ic i tado pelo Edi ta l  nº 04/IX-4º/2008 de 18/11/2008.
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2 -  Assim os  ar t igos  69º,  70º,  71º,  72º,  73º  e  74º  do  Capi tulo  VI  do  RTTTP na  par te  al terada 

passam  a  ter  a  redacção  e  os  valores  constantes  do  anexo  ao  presente  edi ta l  e  dele  faz  

par te  in tegrante,  tem  efe i tos  a  par t i r  de  Março,  inc lusive,  quando  se  t rate  de  pagamentos  

mensais e diár ios.

3 - Mantem-se em vigor os demais valores não al terados pela presente del iberação.

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E IRÁ SER 

AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO.

Almada, em 03 de Março de 2009.

                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA)
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