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FEIRA DE SÃO PEDRO 2018- HORÁRIOS E CONDTçÔES Oe FUNCTONAMENTO:

GARLOS MANUEL ANTUNES BERNARDES, Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras.
TORNA PUBLICO, para cumprimento do disposto no artigo 158.o, do Código do Procedimento
Administrativo, na redação dada pelo Decreto-Lei n.o 412015, de 07101, e do artigo 56.o. da Lei n.o
7512013, de 12109, na sua atual redação, que a Câmara Municipal em sua reunião ordinária de
1510512018, deliberou aprovar as seguintes condições de funcionamento

a

qual conta com áreas de exposição de interior

e

da Feira de São Pedro,

exterior, divertimentos, tasquinhas,

restaurantes e uma zona de bares com animação, e que se realiza de 28 de junho a 8 de julho de

2018.
a) A Feira de São Pedro 2018 abre às 19h00 do dia 28 de junho e encerra às 24h00 do dia 8 de

julho de 2018;
b) O certame funcionará com o seguinte horário:
Segunda a quinta, das 19.00 hora às 24.00 horas
Sexta, das 19.00 horas às 01 .00 horas de sábado
Sábado das 15.00 horas às 01 .00 horas de domingo
Domingo, das í 5.00 horas às 24.00 horas

c) Para tarefas de montagens e desmontagens da feira e período do certame, será condicionado
o estacionamento e a circulação no interior da Expotorres de 18 de junho a 10 de julho;

d) Depois do encerramento de todas as áreas de exposição, será permitido o funcionamento dos
bares, restaurantes, tasquinhas e divertimentos, por mais uma hora em relação ao horário de
encerramento determinado para cada um dos dias, sem emissão de som.

e) A circulação de viaturas, para cargas e descargas, no interior do recinto da feira, faz-se 30
minutos depois do encerramento de todas as áreas de exposição, ficando condicionada à ordem

do Comandante do Policiamento ou quem o substitua e depois de reunidas as condições

de

segurança das pessoas ou dos seus bens.
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Processos nas áreas do sistema de gestão

da quatidade, gestão urbanística, administrativa,

financeira, recu6os humânos, ambiente
e sustentabitidade, desenvotvimento
e apoio âdministrativo.
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