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EDITAL N.º 8/2016 
 

         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 09 de junho 
de 2016, às 21.00 horas, no auditório do teatro Miguel Franco, 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. XII Modificação ao Orçamento, 1.ª Revisão ao orçamento de Receita, 3.ª Revisão ao Plano 
Plurianual de Investimento e 2.ª Revisão ao Plano de atividades - Apreciação, discussão e votação. 
3. III Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano – I Revisão dos Serviços 
Municipalizados de água e Saneamento - Apreciação, discussão e votação. 
4. Documentos de Prestação de Contas Consolidadas relativas ao exercício de 2015 - Grupo 
Autárquico do Município de Leiria - Apreciação e votação. 
5. Autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos - Para 
conhecimento. 
6. Listagem de Apoios/Auxílios não financeiros às Freguesias para conhecimento da Assembleia 
Municipal  
7. Minuta de contrato interadministrativo de delegação de competências no domínio da 
educação - Apreciação, discussão e votação. 
8. Correção Material do Plano Diretor Municipal de Leiria – Para conhecimento, nos termos do n.º 
3 do art.º 122.º do RJIGT. 
9. Concessão da gestão e exploração do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão – Concurso 
Público – Aprovação da abertura do procedimento e submissão à autorização da Assembleia 
Municipal - Apreciação, discussão e votação. 
10. Abertura de procedimento concursal para efeitos de recrutamento e seleção tendo em vista o 
provimento de titular de cargo de direção intermédia de 2.º grau | Proposta para designação, por 
deliberação da Assembleia Municipal de Leiria, do correspondente júri de recrutamento - 
Apreciação, discussão e votação. 
11. Proposta de Regulamento do Programa de Comparticipação ao Arrendamento do Município 
de Leiria - Apreciação, discussão e votação. 
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12. Processo de obras particulares n.º 1672/99 - LIZAUTO - Sociedade Portuguesa de Comércio e 
Reparação de Automóveis, Lda. - Apreciação, discussão e votação. 
13. Isenção de taxas - Entradas gratuitas nos museus m|i|mo – museu da imagem em movimento 
e Moinho do Papel - 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 maio de 2016. 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
José Manuel Silva 
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