
Reunião Ordinária de 23 de janeiro de 2017 

 

PONTO 20 - REGULAMENTO DA FEIRA DE GADO DE BRAGANÇA - 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

 Pelo Sr. Presidente foi presente a seguinte proposta de abertura do 

procedimento de elaboração do regulamento da Feira de Gado de Bragança, 

nos termos do parecer elaborado pelo Serviço de Assessoria Jurídica e 

Contencioso:  

 “Analisado o processo cumpre emitir parecer  

 I. Enquadramento fáctico – jurídico 

 1. De acordo com o n.º 1 do artigo 98.º do CPA, o início do procedimento 

de elaboração de regulamento deve ser publicitado no sítio institucional do 

Município, com a indicação do órgão que decidiu desencadear o procedimento, 

da data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma como se pode 

processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos 

para a elaboração do regulamento. 

 2. Nesta conformidade, previamente à aprovação do projeto de 

regulamento, torna-se necessário deliberar a abertura do procedimento 

destinado à sua elaboração, a qual deverá ser devidamente publicitada no sítio 

institucional do Município, fixando-se um prazo para a apresentação de 

contributos, por parte dos interessados, para a elaboração do projeto de 

regulamento. 

 II. Proposta 

 Nos termos expostos, propõe-se a submissão à aprovação da Câmara 

Municipal, da proposta de abertura do procedimento de elaboração do 

regulamento da Feira de Gado de Bragança, ao abrigo da alínea k) do n.º 1 do 

artigo 33.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que visa estabelecer as regras de organização e 

funcionamento da feira de espécies pecuárias (bovinos, ovinos e caprinos), 

com recurso a instalações fixas, com o objetivo de facilitar aos criadores de 

animais e demais pessoas relacionadas com o setor pecuário, a realização das 

suas transações comerciais de forma transparente com o mínimo risco 

sanitário, proporcionando instalações adequadas e higiénicas para a 

permanência dos animais durante o decorrer de todas as operações inerentes 

ao seu comércio.”  



 Deliberado, por unanimidade, aprovar a referida proposta de abertura do 

procedimento de elaboração do Regulamento da Feira de Gado de Bragança, 

nos termos propostos. 

 


