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EDITAL N.º 11/2018 

 

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 28 de setembro de 

2018, às 21.00 horas, no Auditório do Teatro Miguel Franco, se realizará a sessão ordinária da 

Assembleia Municipal de Leiria, convocada em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 30.º da 

supracitada lei e n.º 1 do artigo 22.º do Regimento, com a seguinte Ordem do Dia: 
 

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

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 – 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. Relatório n.º 2017/1495 - Ação de Controlo ao Município de Leiria elaborado pela 

Inspeção-Geral de Finanças – Para conhecimento; 

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

4. Aplicação do n.º2 do artigo 16.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto – Entrega dos 

resultados positivos de 2017 dos SMAS de Leiria – Apreciação, discussão e votação; 

5. Fixação da taxa da derrama para cobrança em 2019 - Lucro Tributável de 2018 – 

Apreciação, discussão e votação; 

6. Fixação da percentagem de participação no IRS – Apreciação, discussão e votação; 

7. Fixação das taxas do imposto municipal sobre imóveis (IMI) para 2019 – Apreciação, 

discussão e votação; 

8. Integração no inventário e valorização de imóveis que não reuniam condições para 

integrar o Balanço Inicial, à data da implementação do POCAL – Apreciação, discussão e 

votação; 

9. Relatório Anual de Atividades do Centro d`Artes Villa Portela – Para conhecimento; 

10. Manutenção e conservação de espaços verdes públicos, no concelho de Leiria, incluindo 

podas – Concurso público – Autorização da realização da despesa e da abertura do 

procedimento e aprovação da repartição de encargos por mais um ano económico – 

Apreciação, discussão e votação; 

11. Contrato com a União de Freguesias de Marrazes e Barosa para a locação de horas no 

Pavilhão Desportivo de Marrazes – Apreciação, discussão e votação; 

12. Apoio à União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa – Ampliação do Cemitério 

de Conqueiros e Pinturas no Cemitério de Riba ´Aves – Apreciação, discussão e votação; 

13. Regime Jurídico da Estruturação Fundiária - Pedido de parecer municipal ao abrigo do n.º 

3 do artigo 51.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto – Apreciação, discussão e votação; 

14. Proposta de alteração da delimitação da área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico 

de Leiria – Apreciação, discussão e votação; 

15. 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; 
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16. Regime Fiscal de Apoio ao Investimento – Reconhecimento do interesse do investimento 

para a região - Requerente: TUBOFURO-TUBOS EM PVC, SA – Apreciação, discussão e votação; 

17. Acordo de mutação dominial da EN113 - Troço 0+000km (Ferrus) até 5+030km (Pousos) 

(18 de setembro de 2018 – Apreciação, discussão e votação; 

18. Cedência do Teatro Miguel Franco à União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 

Cortes para sessão ordinária do seu órgão deliberativo  – Apreciação, discussão e votação; 

19. Apoio financeiro à Freguesia de Maceira para requalificação de acessos – Apreciação, 

discussão e votação; 

20. Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas – PMAAC- Leiria – Apreciação, 

discussão e votação; 

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

e votação; 

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

votação; 

23. Designação do representante do Município de Leiria no Conselho da comunidade do ACES – 

Apreciação, discussão e votação; 

 

 

 

 

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

 

Leiria, 14 de setembro de 2018 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

António José de Almeida Sequeira 
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