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EDITAL N.º 12/2019 

 

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 28 de junho de 2019, às 21h00 horas, no Auditório do Teatro Miguel Franco, realizar-se-á a 

terceira 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. Constituição de um grupo de trabalho com o objetivo de eventual alteração da Carta de 

Princípios e Normas de Participação do Orçamento Participativo do Município de Leiria. Este 

grupo de trabalho será eleito ao abrigo e nos termos do artigo 21.º do Regimento da 

Assembleia Municipal de Leiria - Apreciação, discussão e votação; 

3. Transferência de Novas Competências para o Município de Leiria - Ano de 2019 - 

Apreciação, discussão e votação; 

4. Finanças: 

4.1 Documentos de Prestação de Contas Consolidadas do exercício de 2018 do Grupo 

Autárquico do Município de Leiria - Apreciação, discussão e votação; 

4.2 XV Modificação ao Orçamento, 3.ª Revisão ao PPI - 2.ª Revisão ao PPA; Apreciação, 

discussão e votação; 

4.3 Fixação das taxas do imposto municipal sobre imóveis (IMI) para 2020 - Apreciação, 

discussão e votação; 

4.4 Fixação da percentagem de participação no IRS – Imposto sobre os Rendimento de 

Pessoas Singulares de Sujeitos Passivos, com domicílio fiscal na circunscrição territorial do 

Município de Leiria, para rendimentos de 2020 - Apreciação, discussão e votação; 

4.5 Aplicação de resultados no Teatro José Lúcio da Silva referente ao ano de 2018 - 

Apreciação, discussão e votação; 

5. Organização interna: 

5.1 Câmara Municipal de Leiria (CML) e Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do 

Município de Leiria (SMASL) - Adequação da estrutura orgânica, nos termos do Decreto-Lei 

n.º 305/2009, de 23 de outubro, às regras e critérios previstos na Lei n.º 49/2012, de 29 

de agosto, alterada - Competências da Assembleia Municipal (artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

305/2009) – 6.ª Alteração; Apreciação, discussão e votação; 

5.2 Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Leiria para 2019 – Alteração; Apreciação, 

discussão e votação; 

6. Procedimentos concursais: 

6.1 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; 
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6.2 Procedimento concursal de recrutamento e seleção, cargos de direção intermédia de 2.º 

grau – 7 Chefes de Divisão - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento - Apreciação, 

discussão e votação; 

7. Regulamentos: 

7.1 Regulamento Municipal de Atribuição do Prémio Literário Afonso Lopes Vieira - 

Apreciação, discussão e votação; 

7.2 Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária em Feiras do 

Município de Leiria - Apreciação, discussão e votação; 

           7.3 - Regulamento do Programa “Creche para Todos” - Apreciação, discussão e votação; 

8. Concessão do direito do uso privativo para efeitos de utilização e exploração de dois 

espaços integrados no domínio público do Município de Leiria – Autorização prévia da 

Assembleia Municipal da concessão e suas condições gerais, autorização da abertura do 

procedimento e aprovação das peças - Apreciação, discussão e votação; 

9. Retificação do Anexo I da Minuta de Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências no âmbito da Educação - Apreciação, discussão e votação; 

10. Apoios: 

10.1  Apoio à Santa Casa da Misericórdia de Leiria - Hospital Dom Manuel de Aguiar - 

Aditamento à deliberação n.º 329/19 - Apreciação, discussão e votação; 

10.2  Programa “Internet nos Jardins de Infância” – Apoio a Juntas de Freguesia – Ano 

letivo 2018 - Apreciação, discussão e votação; 

10.3  Listagem de Apoios/auxílios não financeiros às Freguesias para conhecimento da 

Assembleia Municipal - Apreciação; 

11 Festa dos Museus 2019 - Apreciação, discussão e votação; 

12 Feira de “Levante” da Praia do Pedrógão - Não funcionamento nos dias 30 de junho, 07 e 

14 de julho de 2019 - Redução temporária da taxa de terrado - Apreciação, discussão e 

votação; 

13 Afetação do leito de um caminho para o Domínio Público Municipal, sito em Majoeira, na 

Freguesia de Regueira de Pontes - 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 junho de 2019 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

António José de Almeida Sequeira 
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