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EDITAL N.º 12/2021 

 

António José de Almeida Sequeira, Presidente da Assembleia Municipal de Leiria, Presidente da Assembleia Municipal 

de Leiria, torna público, nos termos do n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de que 

no dia 3 de setembro, às 21h00 horas, no Teatro José Lúcio da Silva, realizou-se a quarta sessão ordinária da 

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

12.º do Regimento da Assembleia Municipal de Leiria. Foram tomadas as seguintes deliberações: 

Antes da Ordem do Dia 

 Aprovado, por unanimidade, o voto de pesar pelo falecimento de Geraldino Matos. 

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, conforme alínea c) do 

n.º 2 do artigo 25.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

Tomado conhecimento. 

2. Finanças: 

2.1. Proposta de deliberação IX Modificação ao Orçamento Municipal de 2021 – Apreciação, discussão e 

votação;  

    Aprovado, por unanimidade. 

2.2. Proposta de nomeação do auditor externo responsável pela certificação legal de contas individuais e 

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

Aprovado, por unanimidade. 

3. SMAS 

3.1. 15.ª Modificação - Segunda alteração modificada ao orçamento dos SMAS - Apreciação, discussão e 

votação; 

Aprovado, por maioria. 

3.2. Nomeação de auditor externo e certificação legal de contas autónoma para o ano de 2021 SMAS de 

Leiria - Apreciação, discussão e votação; 

Aprovado, por unanimidade. 

4. Teatro José Lúcio da Silva 

4.1. Proposta de nomeação do auditor externo responsável pela certificação legal de contas da entidade 

Teatro José Lúcio da Silva - Apreciação, discussão e votação; 

Aprovado, por unanimidade. 

5. Juntas de Freguesia: 

5.1. Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município de Leiria e as 

Freguesias/Uniões das Freguesias no âmbito da execução de obras diversas - 4.ª Adenda" - Apreciação, 

discussão e votação;  

Aprovado, por unanimidade. 

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

Desportivo de Marrazes - Apreciação, discussão e votação;  

Aprovado, por unanimidade. 
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5.3. Atribuição de Apoio às Freguesias e Uniões das Freguesias do Concelho de Leiria – Atribuição de Apoio 

para despesas correntes - Freguesia de Coimbrão - Apreciação, discussão e votação; 

Aprovado, por maioria. 

5.4. Atribuição de Apoio às Freguesias e Uniões das Freguesias do Concelho de Leiria – Alteração do Apoio 

para as despesas correntes (Freguesia de Caranguejeira) - Apreciação, discussão e votação; 

Aprovado, por unanimidade. 

5.5. Atribuição de Apoio às Freguesias e Uniões das Freguesias do Concelho de Leiria: Apoio não Financeiro 

- União das Freguesias de Colmeias e Memória - Apreciação, discussão e votação; 

Ponto retirado. 

5.6. Atribuição de Apoio às Freguesias e Uniões das Freguesias do Concelho de Leiria – Alteração do Apoio 

para as despesas correntes (União das Freguesias de Monte Real e Carvide) e despesas de capital (União 

das Freguesias de Monte Redondo e Carreira) - Apreciação, discussão e votação; 

Aprovado, por unanimidade. 

6. Minuta de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências no âmbito da Educação - 

MODIFICAÇÃO - Apreciação, discussão e votação; 

Aprovado, por unanimidade. 

7. Concurso limitado por prévia qualificação n.º 01/2017/DIAP, com anúncio no Jornal Oficial da União Europeia 

(JOUE) - Aquisição dos serviços de recolha e transporte a destino final adequado de resíduos urbanos (RU), 

resíduos de construção e demolição (RCD), da responsabilidade do Município, e dos serviços de limpeza 

urbana no Concelho de Leiria – Proposta de alteração da autorização prévia da assunção de compromissos 

plurianuais." – Apreciação, discussão e votação; 

Aprovado, por unanimidade. 

8. Segunda alteração ao Regulamento do programa de comparticipação ao arrendamento do Município de Leiria 

- Apreciação, discussão e votação; 

Aprovado, por unanimidade. 

9. Organização Interna: 

9.1. Definição das funções que preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade conforme previsão 

do artigo 24.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro e 2.ª alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara 

Municipal de Leiria para 2021 - Apreciação, discussão e votação; 

Aprovado, por unanimidade 

 

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

 

Leiria, 6 setembro 2021 

 

               O Presidente da Assembleia Municipal,              

 

António José de Almeida Sequeira 
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