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EDITAL N.º 9/2019 

 

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 15 de abril de 2019, 

às 21h00 horas, no Auditório do Teatro Miguel Franco, realizar-se-á a segunda sessão ordinária da 

Assembleia Municipal de Leiria de 2019, convocada em cumprimento do disposto no artigo 27.º da 

supracitada Lei e no artigo 12.º do Regimento 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 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. Documentos de Prestação de Contas do Município de Leiria de 2018 - Apreciação, discussão e 

votação; 

3. Documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

de Leiria Referentes ao ano de 2018 – Apreciação, discussão e votação; 

4. Relatório e Contas de 2018 e Relatório de Execução Orçamental do 4.º Trimestre do Teatro 

José Lúcio da Silva de 2018 - Apreciação, discussão e votação; 

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

o Balanço Inicial, à data da implementação do POCAL, e retificação da deliberação da 

Câmara Municipal – Apreciação, discussão e votação; 

6. Aprovação do saldo de gerência de 2018 - Modificação ao orçamento anual de exploração 

do TJLS, que se traduz numa revisão orçamental, por introdução do saldo de gerência de 

2018 - Apreciação, discussão e votação; 

7. Abertura de procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento de 

titular de cargo de direção intermédia de 2.º grau - Proposta para designação, pela 

Assembleia Municipal de Leiria, do correspondente júri de recrutamento - Apreciação, 

discussão e votação; 

8. Minuta de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências no âmbito da 

Educação - Apreciação, discussão e votação; 

9. Regulamento PRO Leiria-Atribuição de Auxílios Não Financeiros à Santa Casa da 

Misericórdia de Leiria - Hospital Dom Manuel de Aguiar - I Edição – Projeto Solidário - 

Apreciação, discussão e votação; 

10. Apoio às Freguesias: 

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

suas populações - Apreciação, discussão e votação; 

10.2 Apoio à Freguesia de Caranguejeira – Cemitérios de Caranguejeira e Souto – Apreciação, 

discussão e votação; 

10.3 Apoio à União de Freguesias de Monte Real e Carvide – Cemitério de Carvide – Apreciação, 

discussão e votação; 
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10.4 Apoio às Freguesias para a realização dos trabalhos de levantamento cadastral e 

topográfico das áreas industriais e armazenagem urbanizáveis - Apreciação, discussão e 

votação; 

10.5 Apoio financeiro às Freguesias do Concelho para despesas de capital – Apreciação, discussão 

e votação 

11. Feira de Leiria - Redução e isenção temporária da taxa de terrado - Apreciação, discussão e 

votação; 

12. Eleição de dois representantes da Assembleia Municipal para o Conselho Municipal do 

Desporto, de acordo com o estipulado na alínea b), artigo 5º, Capitulo II, do Regulamento 

Interno do Conselho Municipal do Desporto, aprovado em reunião ordinária de Assembleia 

Municipal de 15 de fevereiro de 2019 – Votação; 

 

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

 

Leiria, 2 de abril de 2019 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

António José de Almeida Sequeira 
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