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 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2019/02/05 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES 

 

Epígrafe | Vouchers Museus de Leiria para 2019 

 

Deliberação | Pretendendo dar continuidade a uma estratégia de fidelização e atração de turistas a Leiria, e à 

semelhança dos procedimentos efetuados nos últimos anos, propõe-se para 2019, a promoção dos Vouchers Museus 

de Leiria. 

Deste modo, tendo como principais objetivos o desenvolvimento da economia local e o consequente aumento de 

visitantes aos espaços museológicos municipais, a oferta será materializada nos seguintes moldes: 

1) 1.050 vouchers com ingresso no Castelo de Leiria, m|i|mo – museu da imagem em movimento, Moinho do 

Papel e Agromuseu Municipal D. Julinha, no valor total de €4.200,00 (Bilhete conjunto 4 Museus, no valor de 

€4,00, conforme valor de tabela); 

2) 200 vouchers com ingresso no Castelo de Leiria, m|i|mo – museu da imagem em movimento, Moinho do Papel, 

Agromuseu Municipal D. Julinha e Museu de Leiria, no valor total de €1.800,00 (Bilhete conjunto 4 Museus, no 

valor de €4,00 e Bilhete Museu de Leiria, no valor de €5,00, conforme valores de tabela).  

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições  conjugadas nas alíneas e) e m) do 

n.º 2 do artigo 23.º com as alíneas t) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

deliberou por unanimidade: 

a) Aprovar, nos termos propostos, a oferta de 1.250 Vouchers Museus de Leiria para o ano de 2019; 

b) Remeter o assunto à Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, solicitando que a mesma seja aprovada em minuta para produzir efeitos 

imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º daquele diploma legal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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