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Município de Leiria
Câmara Municipal
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2018/12/11
Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL MUSEUS E TURISMO

Epígrafe | Entradas gratuitas no Moinho do Papel, mimo, Museu de Leiria e Castelo – dias 24 e 31 de dezembro
Deliberação | Na sequência de aprovações anteriores onde foi proposta e aprovada a entrada livre nos espaços
culturais e museológicos do Município, é agora proposta a entrada livre nos dias 24 e 31 de dezembro, no Moinho do
Papel, m|i|mo, Museu de Leiria e Castelo.
Assim, considerando a promoção, valorização e ainda a aproximação da comunidade local a espaços culturais
municipais representativos da herança histórica e patrimonial do concelho e a necessidade de reforçar a coesão entre
as diversas instituições museológicas com o sentido de cativar novos públicos, afirmando o Castelo e os museus como
espaços culturais dinâmicos, propõe-se a concessão de isenção de taxas de ingresso para todos os visitantes, nos dias
24 e 31 de dezembro no Moinho do Papel, m|i|mo, Museu de Leiria e Castelo.
A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e, atendendo aos fundamentos apresentados, ao abrigo das
disposições conjugadas nas alíneas e) e m) do n.º 2 do artigo 23.º, com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo
I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por unanimidade, concordar a proposta apresentada e remeter o
assunto à Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
solicitando que a mesma seja aprovada em minuta, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do
artigo 57.º daquele diploma legal, com efeitos retroativos a 24 de dezembro de 2018.
A presente deliberação foi aprovada em minuta

