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EDITAL N.º 5/2016 

 

         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 29 de abril 

de 2016, às 21.00 horas, no auditório paroquial de Santa Eufémia, 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. Documentos de prestação de contas: 

2.1. Documentos de Prestação de Contas individuais do Município de Leiria referentes ao ano de 

2015 – Apreciação e votação. 

2.2. Documentos de Prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 

Leiria referentes ao ano de 2015 – Apreciação e votação. 

2.3. Relatório e contas de 2015, atribuição de proposta para aplicação de resultados e relatório 

de execução orçamental do 4.º Trimestre do Teatro José Lúcio da Silva de 2015 – Apreciação e 

votação. 

3. Proposta de criação do Conselho Municipal de Cultura de Leiria – Apreciação, discussão e 

votação. 

4. Fornecimento de eletricidade – Convite ao abrigo ao Acordo Quadro [AQ 4/2015 – CC CIMPL], 

celebrado pela CIMRL – Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria - Autorização da 

realização da despesa, abertura do procedimento e aprovação da repartição de encargos por 

mais de um ano económico – Apreciação e votação.  

5. Prorrogação por mais seis meses do prazo para homologação da lista de classificação e 

ordenação final do procedimento concursal comum de recrutamento ref. pccr.005.2015 – 

Apreciação e votação. 

6. Projeto de Minuta do Acordo de Execução de delegação da competência de gestão e 

manutenção corrente do Mercado Municipal de Monte Real na Junta da União das Freguesias de 

Monte Real e Carvide – Apreciação, discussão e votação. 

7. Minuta de contrato interadministrativo de delegação de competências para a gestão e 

manutenção do posto de turismo de Monte Real – Apreciação, discussão e votação. 
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8. Proposta de desafetação do domínio público municipal de uma parcela de terreno, sita em 

Barruivo, União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes – Apreciação, discussão e 

votação. 

9. Proposta de doação e permuta de imóveis entre a EDP Distribuição – Energia, SA e o Município 

de Leiria – Apreciação, discussão e votação. 

10. Regulamentos: 

10.1. Proposta de Regulamento do Programa de Comparticipação ao Arrendamento do Município 

de Leiria – Apreciação, discussão e votação. 

10.2. Proposta de Regulamento do Cartão Leiria Sénior – Apreciação, discussão e votação. 

11. Espaços Culturais: 

11.1. Festa dos Museus – Entrada livre – Apreciação e votação. 

11.2. Vouchers Museus de Leiria para 2016 – Apreciação, discussão e votação. 

11.3. Rotas Turísticas – Roteiros 2016/2017 – Apreciação, discussão e votação. 

 

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

estilo.  

Leiria, 15 de abril de 2016. 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

José Manuel Silva 
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