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EDITAL N.º 14/2018 

 

António José de Almeida Sequeira, Presidente da Assembleia Municipal de Leiria, torna público, nos termos do 

n.º 3 do artigo 49.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de que no dia 09 de outubro de 

2018, às 21.00 horas, no auditório do Teatro Miguel Franco, se realizará a sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal de Leiria, convocada em cumprimento do disposto do n.º 1 do artigo 30.º da 

supracitada lei e n.º 1 do artigo 23.º do Regimento, com a seguinte Ordem do Dia: 
 

1. Proposta de alteração da delimitação da área de Reabilitação Urbana do Centro 

Histórico de Leiria – Apreciação, discussão e votação; 

2. Regime Fiscal de Apoio ao Investimento – Reconhecimento do interesse do 

investimento para a região – Definição de critérios municipais – Proposta de 

alteração da matriz de critérios aprovada pela Assembleia Municipal na sua sessão 

de 26 de fevereiro de 2016 – Apreciação, discussão e votação; 

3. Regime Fiscal de Apoio ao Investimento – Reconhecimento do interesse do 

investimento para a região - Requerente: TUBOFURO-TUBOS EM PVC, SA – 

Apreciação, discussão e votação; 

4. Regulamento Interno dos Mercados Municipais do Concelho de Leiria – Apreciação, 

discussão e votação; 

5. Regulamento de Duração e Organização do Tempo de Trabalho – Apreciação, 

discussão e votação; 

6. Designação do representante do Município de Leiria no Conselho da comunidade 

do ACES – Apreciação, discussão e votação; 

7. Processo de Informação Prévia n.º 11/17 - "GERMIPLANTA, VIVEIROS de 

PLANTAS, LDA - EMPREENDIMENTO DE CARÁTER ESTRATÉGICO – Apreciação, 

discussão e votação. 

8. Receção aos alunos que ingressam no ensino superior – Concelho de Leiria – 

Apreciação, discussão e votação. 

9. Abertura de procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao 

provimento de titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau – Chefe da 

Divisão Financeira. Proposta para designação, pela Assembleia Municipal de Leiria, 

do correspondente júri de recrutamento – Apreciação, discussão e votação. 

 

 

 

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

 

Leiria, 02 de outubro de 2018 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

António José de Almeida Sequeira 
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