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EDITAL N.º 7/2015 

 

            José Manuel Silva, Presidente da Assembleia Municipal de Leiria, torna público, nos termos do n.º 3 

do artigo 49.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de que no dia 11 de setembro de 2015, às 

21.00 horas, no auditório da igreja paroquial de Bidoeira de Cima, se realizará a sessão ordinária da 

Assembleia Municipal de Leiria, com a seguinte Ordem do Dia: 

1. Relatório do Presidente da Câmara sobre a atividade do Município e relatório financeiro – Apreciação 

nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

2. Informação económica e financeira semestral prestada pelo auditor externo – Apreciação. 

3. Revisão ao orçamento -  XIV Modificação ao Orçamento da Despesa, 2.ª Revisão ao Plano Plurianual de 

Investimento e 3.ª Revisão ao Plano Plurianual de Atividades – Apreciação, discussão e votação. 

4. VII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano - 2.ª Revisão – SMAS – Apreciação, 

discussão e votação. 

5. Compromissos Plurianuais -  Autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos – 

Apreciação, discussão e votação.  

6. Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso - Emissão de declarações de carácter obrigatório, no 

âmbito do artigo 15.º da Lei n.º 22/2015, de 17 de março – SMAS – Para conhecimento. 

7. IMI – Fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para 2016 – Apreciação, discussão e 

votação. 

8. Estratégia Leiria Sustentável 2025/2050 – Carta de princípios para a sustentabilidade 2025/2050 – 

Proposta apresentada pelo grupo municipal do Partido Social Democrata – Apreciação, discussão e votação.  

9. Adenda ao Contrato de Adjudicação de Concessão do Serviço Público de Transportes Coletivos Urbanos 

na área da sede do Concelho de Leiria – Apreciação, discussão e votação. 

10. Acordo de Transferência e Auto de Cessão de Património, Direitos e Obrigações do IGFSS - Instituto de 

Gestão Financeira da Segurança Social, IP. para o Município de Leiria  – Apreciação, discussão e votação.   

11. Procedimentos concursais para recrutamento: 

11.1 Procedimentos concursais para efeitos de recrutamento e seleção tendo em vista o provimento de 

titulares de cargos de direção intermédia de 2.º e 3.º graus / Proposta para a designação dos 

correspondentes júris de recrutamento – SMAS – Apreciação, discussão e votação. 

11.2 Recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho (carreira geral de 

assistente operacional) – CML – Apreciação, discussão e votação. 

11.3 Recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho (carreira não revista 

de bombeiro municipal) – CML – Apreciação, discussão e votação. 
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12. Projeto de Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, Limpeza Urbana e Higiene Pública  

– Apreciação, discussão e votação. 

13. Proposta de alteração da delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico da Cidade de 

Leiria – Apreciação, discussão e votação. 

14. Proposta de alteração da delimitação da Área de Reabilitação Urbana de N.ª S.ª da Encarnação – 

Apreciação, discussão e votação. 

15. Proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Arrabalde D’Aquém – Apreciação, 

discussão e votação. 

16. Edifícios devolutos e degradados – Lista – Apreciação, discussão e votação. 

17. Apoios 

17.1 Apoio às Freguesias para promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das suas 

populações  – Apreciação, discussão e votação. 

17.2 Pedido de apoio financeiro para a reparação do pavimento na Rua Central – lugar do Sobral  - União 

de freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça – NIPG 34194/2015 – Apreciação, discussão e votação. 

17.3 Pedido de apoio financeiro para as obras de requalificação de diversos arruamentos na União de 

Freguesias de Monte Redondo e Carreira – NPIG 27535/2015 – Apreciação, discussão e votação. 

17.4 Pedido de apoio financeiro para as obras de repavimentação de diversos arruamentos na União de 

Freguesias de Monte Real e Carvide – NPIG 35233/2015 – Apreciação, discussão e votação. 

17.5 Pedido de apoio financeiro para a construção de muro de suporte de terras na rua do Alquebe, sito 

em Arneiro; e repavimentação da rotunda e da área envolvente situada junto ao edifício sede da Junta de 

Freguesia da Maceira – NPIG 35555/2015 – Apreciação, discussão e votação. 

17.6  Pedido de apoio financeiro para a reparação de pavimentos  - Junta de Freguesia de Regueira de 

Pontes – NIPG 33746/2015 – Apreciação, discussão e votação. 

17.7 Estorno de verba relativo ao apoio à União de Freguesias de Marrazes e Barosa sobre a utilização do 

Pavilhão Desportivo da Gândara dos Olivais – Apreciação, discussão e votação. 

18. Proposta de reconhecimento de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis ( IMI) de prédio urbano 

objeto de reabilitação urbanística: Processo de licenciamento de obras particulares n.º 33/11 - José 

Alexandre da Silva Antunes com NIF 211373460 – Apreciação, discussão e votação. 

19. Processos 

19.1 Processo de licenciamento de obras para atividade pecuária - APEC n.º 16/11 – OVOLIS – Aviário 

Produtor do Monte, Lda. – Apreciação, discussão e votação. 

19.2 Processo genérico n.º 55/15 – AVILIZ – Aviários do Liz, Lda. – Apreciação, discussão e votação. 

19.3 Processo genérico n.º 56/15 - AVILIZ – Aviários do Liz, Lda. – Apreciação, discussão e votação. 
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19.4 Processo genérico n.º 57/15 - AVILIZ – Aviários do Liz, Lda. – Apreciação, discussão e votação. 

19.5 Processo genérico n.º 58/15 - AVILIZ – Aviários do Liz, Lda. – Apreciação, discussão e votação. 

19.6 Processo genérico n.º 63/15 – Aviário da Cerca, Lda. – Apreciação, discussão e votação. 

19.7 Processo genérico n.º 65/15 – Gonçalo J. G. Silva, Lda. – Apreciação, discussão e votação. 

19.8 Processo genérico n.º 66/15 – Gonçalo J. G. Silva, Lda. – Apreciação, discussão e votação. 

19.9 Processo genérico n.º 72/15 – Agropecuária Santo André, Lda. – Apreciação, discussão e votação. 

19.10 Processo genérico n.º 73/15 - Agropecuária Santo André, Lda. – Apreciação, discussão e votação. 

20. Museu de Leiria – Convento de Santo Agostinho – Criação de preços de ingresso  – Apreciação, 

discussão e votação. 

            Para constar e devidos efeitos legais se passou o presente edital, que vai ser afixado nos locais de 

estilo. 

Leiria, 27 de agosto de 2015. 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

José Manuel Silva 


