Município de Leiria
Câmara Municipal
( D I D E - D i v i s ã o d e D e s e n vo l vi m e nt o Ec o nó m i c o )

INFORMAÇÃO
SUSPENSÃO DO FUNCIONAMENTO
DA FEIRA DE “LEVANTE” DA PRAIA DE PEDRÓGÃO
Considerando as precauções excecionais de emergência da saúde pública,
implícitas no momento, devido à proliferação e contágio de COVID – 19, que
obriga à manutenção da aplicação de medidas extraordinárias e temporárias
de caráter urgente, imprescindíveis para promover o distanciamento social e
acautelar a disseminação do vírus;
Considerando, ainda, que foi apenas definida a manutenção das infraestruturas
municipais que acautelem a prestação de bens e serviços essenciais.
Assim, informa-se que, por despacho hoje proferido pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Leiria, foi determinada a prorrogação da suspensão do
funcionamento da FEIRA DE “LEVANTE” DA PRAIA DO PEDRÓGÃO, com
efeitos de 10 a 30 de abril de 2020, inclusive, podendo, contudo, ser alvo
de reavaliação e alteração, caso as condições que a motivaram se alterem.
Para os efeitos tidos por convenientes, informam-se, igualmente, todos os
feirantes e munícipes de que, durante este período, o atendimento municipal
continuará

a

ser

efetuado

exclusivamente

através

de

meios

digitais:

cmleiria@cm-leiria.pt ou pelos telefones: 244 839 500 e 244 839 597.
Grata pela Vossa compreensão.
Leiria, 07 de abril de 2020.
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