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CAPÍTULO VI

Sanções

Artigo 56.º

Fiscalização

dos processos de contraordenação e a aplicação de coimas e sanções 
acessórias compete ao Presidente da Câmara Municipal que a poderá 

legalmente atribuídas a outras entidades.

Artigo 57.º

Contraordenações

100 euros a 44. 891 Euros, consoante seja pessoa singular ou coletiva.
2 — A tentativa e a negligência são sempre puníveis.

Artigo 58.º

Sanções acessórias

sanções acessórias, em função da gravidade e da culpa do agente:

a) Apreensão de objetos;
b) Interdição de exercer atividade no Mercado municipal;
c) Privação do direito de participação em arrematações e concursos 

promovidos pelo município ou em concessões de serviços ou licenças;

30 a 365 dias.

CAPÍTULO VII

Disposições finais

Artigo 59.º

Contagem dos prazos

incluindo, portanto, sábados, domingos e feriados.

Artigo 60.º

Casos omissos

Regulamento serão resolvidos pela Câmara Municipal.

Artigo 61.º

Norma revogatória

Câmara Municipal em sessão ordinária do dia 18 de julho de 1960 e 
aprovado pelo Conselho Municipal em sessão extraordinária de 08 de 
agosto de 1960.

Artigo 62.º

Entrada em vigor

Este Regulamento, depois de devidamente aprovado e cumpridas as 
formalidades previstas na lei, entra em vigor 15 dias após a sua publi-
cação nos termos gerais.

de 2015.

Taxas do Mercado da Barra

Artigo 1.º

Bancas e Mesas

1 — Bancas e mesas do Município (Frutas, legumes, ovos e demais 

se poderá incluir artesanato e vestuário):

a) Por dia — 1,50 euros;

b) Por mês — 17,50 euros;
c) Por ano — 187,50 euros.

2 — Bancas e mesas do Município (Pescado):

a) Por dia — 2,00 euros;
b) Por mês — 29,00 euros;
c) Por ano — 310,00 euros.

Artigo 2.º

Utilização de Câmaras Frigoríficas

e Pescado Fresco caso aplicável:

a) Por metro quadrado ou fração por mês — 24,00 euros;
b) Por metro quadrado ou fração por ano — 280 euros

2 — Utilização de Câmaras Frigoríficas próprias correspondente ao 

a) Por mês e por câmara frigorífica individual — 22 euros
b) Por ano e por câmara frigorífica individual — 260 euros

Artigo 3.º

Diversos

Municipal, passe a constituir um anexo ao Regulamento do Mercado 
da Barra.

2 — Que nos demais aspetos respeitantes à tarificação da atividade 

que lhe competir, o Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e 
Concessão de Licenças e Prestação de Serviços Municipais.

Ílhavo, Fernando Fidalgo Caçoilo.
209044228 

Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos,
Limpeza Urbana e Higiene Pública do Município de Leiria

Raul Castro, Presidente da Câmara Municipal de Leiria, em cumpri-
mento do disposto no n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, torna público que a Assembleia Municipal de Leiria, em sua 
sessão ordinária de 11 de setembro de 2015, sob proposta da Câmara 

Urbanos, Limpeza Urbana e Higiene Pública do Município de Leiria.

de Leiria consta do teor do Edital n.º 78/2015, afixado no edifício dos 
Paços do Concelho e publicitado no sítio na internet do Município de 
Leiria.

Leiria, Raul Castro.
309035772 

que lhe é conferida pelo n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

não tenham sido objeto de extinção, de revisão ou de decisão de subsis-
tência, designadamente as de regime especial e as de corpos especiais, 
regem -se pelas disposições normativas aplicáveis a 31 de dezembro de 
2008 [incluindo os procedimentos concursais], sendo -lhes aplicável o 
disposto na alínea b) do n.º 1 do mencionado artigo 41.º, torna público 

de Leiria, pela deliberação proferida na sua sessão de 11 de setembro 
de 2015, na sequência da proposta que lhe foi apresentada pela Câmara 
Municipal de Leiria, constante da deliberação proferida na sua reunião 
de 01 de setembro de 2015, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias 


























































































