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 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2021/06/08 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

URBANISTICA 

 

Epígrafe | Correção do limite administrativo entre os concelhos de Leiria e Ourém 

 

Deliberação | A redefinição de parte deste troço do limite administrativo está relacionada com o licenciamento de 

uma operação urbanística a decorrer no prédio rústico sito em Vinhal do Vale Sobreiro de Cima, Vale Sobreiro e 

Campina.  

Este prédio rústico (matriz 8631) de acordo com a descrição predial, tem as seguintes características: 

i. Área total de 1356 m2; 

ii. Parte deste prédio (975 m2) situa-se na Freguesia de Caranguejeira, Concelho de Leiria, descrição n.º 

13668/Caranguejeira. 

iii. Parte deste prédio (381 m2) situa-se na Freguesia de Matas e Cercal, Concelho de Ourém, descrição 

n.º 2196/Matas. 

Para efeitos de licenciamento urbanístico e de atualização das matrizes existe a necessidade de ajustar a 

descrição do terreno à realidade predial e às construções recentes no local (muro adjacente a nascente no lado de 

Ourém), conforme o levantamento topográfico efetuado e em anexo. 

 

  
Fotos atuais do local 
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Levantamento topográfico 
 

Para efeitos da alteração oficial da delimitação administrativa, e para que este procedimento 

administrativo se torne efetivo, terá que ser elaborado conforme as normas definidas no P.D.A - Procedimento de 

Delimitação Administrativa da D.G.T. - Direção Geral do Território para ser incorporado em futura publicação da 

C.A.O.P. Carta - Administrativa Oficial de Portugal (https://www.dgterritorio.gov.pt/cartografia/cartografia-

tematica/caop#accordion-pv99v-2.) 

Foi efetuada uma reunião no local com os representantes dos Municípios e com os Senhores Presidentes 

de Junta de Freguesia de Caranguejeira (Leiria) e da União de Freguesias de Matas e Cercal (Ourém), bem como os 

técnicos Municipais a fim de registar em mapa o limite consensual entre as duas freguesias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este limite a alterar de acordo com CAOP 2020 em vigor tem o código identificador de troço n.º 4607. 

Os Senhores Presidentes de Junta de Caranguejeira e União de freguesias de Matas e Cercal, com o apoio 

dos técnicos das Câmaras decidiram propor a alteração do limite conforme assinalado a preto no mapa do 

Procedimento de Delimitação Administrativa. O limite proposto resulta de levantamento topográfico apresentado no 

âmbito da operação urbanística referente ao Proc. ON/2020/440. Esta proposta foi sujeita a discussão e aprovação 

das Juntas e das Assembleias de freguesias de Caranguejeira (Município de Leiria) e de União de Freguesias de 

Matas e Cercal (Município de Ourém). 

Em face do exposto, propõe-se a alteração do limite administrativo entre a Junta de Freguesia de 

Caranguejeira (Município de Leiria) e da União de Freguesias de Matas e Cercal (Município de Ourém) que é 

também limite de concelhos e de distritos. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e, considerando a informação prestada pelo 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, deliberou por unanimidade, aprovar a alteração do limite 

administrativo entre a Junta de Freguesia de Caranguejeira (Município de Leiria) e da União de Freguesias de Matas 

e Cercal (Município de Ourém) que é também limite de concelhos e de distritos. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta.  
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EDITAL N.º 8/2021 

 

 

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 18 de junho, às 20h00 horas, no Teatro Miguel Franco e por videoconferência, realizou-se 

a terceira 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 Joaquim Pontinha Tomaz; 

 Aprovado, por unanimidade, o voto de pesar pelo falecimento de David Ferreira de Oliveira Santos; 

 Aprovada, por unanimidade, a moção “Avaliação das Condições atuais da EN350 e EN357”, apresentada 

pela Freguesia de Caranguejeira; 

 Aprovada, por maioria, a moção “Por uma Política Agrícola Comum mais justa para todos os territórios e 

agricultores e mais útil para toda a sociedade”, apresentada pelo grupo municipal do BE; 

 

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. Prestação de Contas: 

2.1. Documentos de Prestação de Contas do Município de Leiria de 2020 - Apreciação, discussão e votação; 

Aprovado, por maioria 

2.2. Relatório e Contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria referentes ao ano de 

2020 - Apreciação, discussão e votação; 

Aprovado, por maioria 

2.3. Prestação de Contas e Relatório de Execução Orçamental do 4.º Trimestre 2020 do Teatro José Lúcio da 

Silva - Apreciação, discussão e votação; 

Aprovado, por maioria 

2.4. Documentos de Prestação de Contas Consolidadas - 2020 do Grupo Autárquico do Município de Leiria - 

Apreciação, discussão e votação; 

Aprovado, por maioria 

3. Juntas de Freguesia: 

3.1. Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Leiria e Doze Freguesias do Município tendo 

em vista a instalação e funcionamento de Espaços do Cidadão - Apreciação, discussão e votação;  

Aprovado, por unanimidade 
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3.2. Retificação ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Leiria e doze freguesias do Município 

tendo em vista a instalação e funcionamento de Espaços do Cidadão - Apreciação, discussão e votação; 

Aprovado, por unanimidade 

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

para as despesas correntes - Apreciação, discussão e votação; 

Aprovado, por unanimidade 

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

para as despesas de capital – Freguesia de Coimbrão - Apreciação, discussão e votação; 

Aprovado, por unanimidade 

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

Freguesias/Uniões das Freguesias no âmbito da execução de obras diversas - 3.ª Adenda - Apreciação, 

discussão e votação; 

Aprovado, por unanimidade 

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

Freguesias/Uniões das Freguesias para a promoção de desenvolvimento sustentável - Apreciação, 

discussão e votação; 

Aprovado, por unanimidade 

4. Áreas de Reabilitação Urbana: 

4.1. Projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) das Cortes - Apreciação, discussão e 

votação; 

Aprovado, por unanimidade 

4.2. Projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Barreira - Apreciação, discussão e 

votação; 

Aprovado, por unanimidade 

4.3. Promover a reabilitação urbana da cidade de Leiria na zona dos Capuchos e Estação através de 

elaboração de projetos de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) - Apreciação, discussão e votação; 

Ponto retirado 

4.4. Promover a reabilitação urbana dos núcleos de interesse histórico e patrimonial de Monte Real e da 

Maceira através da delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) - Apreciação, discussão e 

votação; 

Ponto retirado 

4.5. Projeto de alteração da delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Arrabalde D’Aquém - 

Apreciação, discussão e votação 

Aprovado, por unanimidade 

5. Correção do limite administrativo entre os concelhos de Leiria e Ourém – Apreciação, discussão e votação; 

Aprovado, por unanimidade 

6. Regulamento do Fundo Municipal de Emergência Social – prorrogação da suspensão da aplicação do n.º 2 do 

artigo 1.º do Regulamento do Fundo Municipal de Emergência Social - Apreciação, discussão e votação; 

Aprovado, por unanimidade 
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7. Plano Estratégico Municipal da Cultura para o Concelho de Leiria – 2020-2030 - Apreciação, discussão e 

votação; 

Ponto retirado 

8. Entradas gratuitas no Castelo de Leiria de 22 de maio a 31 de julho de 2021 - Apreciação, discussão e votação; 

Aprovado, por unanimidade 

9. Vouchers Turísticos de Leiria para 2021 – Apreciação, discussão e votação;  

Aprovado, por unanimidade 

10. Minuta da Primeira Modificação do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências do 

Município de Leiria nos Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas - Apreciação, discussão e votação; 

Aprovado, por unanimidade 

11. Concessão do direito de uso privativo de diversos espaços integrados no domínio público do Município de 

Leiria, por procedimento de hasta pública - Autorização prévia da Assembleia Municipal da concessão e suas 

condições gerais, autorização de abertura do procedimento e aprovação das peças - Apreciação, discussão e 

votação; 

Aprovado, por unanimidade 

12. GE/2021/17: Simon Paul Jones - Pedido de reconhecimento de Interesse Público Municipal - Apreciação, 

discussão e votação; 

Aprovado, por maioria 

 

 

 

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

 

 

Leiria, 21 junho 2021 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

António José de Almeida Sequeira 
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