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Município de Leiria
Câmara Municipal

DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2016/12/22
Unidade Orgânica responsável pela deliberação | GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES
Epígrafe | Plano Anual de Feiras do Concelho de Leiria - 2017
Deliberação | Presente, pelo Senhor Vereador Ricardo Santos, a seguinte proposta:

.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 27/2013, de 12 de abril, as câmaras municipais dispunham

de competência para autorizar a realização de feiras em espaços públicos ou privados e determinar a periodicidade e
os locais onde as mesmas se realizavam, devendo, nos termos previstos no n.º 6 do mesmo artigo, publicitar o
respetivo plano anual.

Ora, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que revogou aquela lei, não só foi

alterado o procedimento de controlo prévio relativamente à realização de feiras, como também, nesse contexto,
afastada a obrigatoriedade de publicitar o referido plano anual.

Não obstante, atendendo à competência das câmaras municipais para, nos termos do disposto na alínea ff) do

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, promoverem e apoiarem o desenvolvimento de
atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica municipal, proponho que o título
informativo se dê a conhecer o Plano Anual de Feiras do Concelho de Leiria, cuja realização se prevê para o ano de
2017, de acordo com o mapa, em anexo (Anexo_).

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com a proposta apresentada, deliberou por

unanimidade, com fundamento no disposto na alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, mandar publicitar o Plano Anual de Feiras do Concelho de Leiria, relativo ao ano de 2017, conforme o
mapa apresentado, através de edital a afixar nos locais de estilo e no sítio da internet www.cm leiria.pt.
A presente deliberação foi aprovada em minuta.
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