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Município de Leiria
Câmara Municipal
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2019/04/02
Unidade Orgânica responsável pela deliberação | GABINETE DE APOIO PRESIDENCIA

Epígrafe | Apoio às Freguesias
Deliberação | Considerando que:
i)

Por deliberação tomada pela Assembleia Municipal de Leiria, em sua sessão de 29 de junho de 2018, foi
aprovado, no quadro da promoção e salvaguarda dos interesses próprios das populações, um apoio às
freguesias para a realização dos trabalhos de levantamento cadastral e topográfico das áreas industriais e
armazenagem urbanizáveis, na medida em que os mesmos permitiriam apresentar soluções concretas aos
interessados na promoção e implementação de novas áreas industriais no Concelho, motivar a sua
consolidação, a captação de indústria e o desenvolvimento do território, quer ao nível económico quer ao nível
social, salvaguardando, assim, os interesses próprios da população aqui residente;

ii) A complexidade dos trabalhos, nomeadamente, ao nível da definição do cadastro dos terrenos, motivou que um
número reduzido de freguesias tivesse concluído os referidos levantamentos;
iii) Os pressupostos enunciados na deliberação tomada pela Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião de 12 de
junho de 2018, na qual se propôs à Assembleia Municipal de Leiria que deliberasse apoiar as freguesias,
continuam válidos e com resolução premente;
iv) Os valores previstos no apoio e que não foram executados, não se encontram contemplados no Orçamento
aprovado para 2019.
Assim, propõe-se que, para o corrente ano, seja consagrado novo apoio a cada uma das Freguesia, nos termos
e condições anteriormente concedidas, isto é, o apoio de €300,00 por hectare, sendo que os apoios a prestar serão
efetuados nos termos a seguir expostos e de acordo com os documentos comprovativos que vierem a ser
apresentados.
FREGUESIAS

Área
Urbanizável (ha)

Valor
máximo do
apoio

Cabimento

Compromisso

Amor

13,60

4.080,00 €

1170

Bajouca

8,70

2.610,00 €

1171

Bidoeira de Cima

10,10

3.030,00 €

1172

Caranguejeira

31,20

9.360,00 €

1173

Maceira

60,20

14.409,97 €

1174

Regueira de Pontes

6,00

1.800,00 €

União das Freguesias de Leiria, Pousos,
Barreira e Cortes

25,80

7.740,00 €

1176

União das Freguesias de Marrazes e Barosa

156,40

46.920,00 €

1177

União das Freguesias de Monte Redondo e
Carreira

76,90

23.070,00 €

1178

União das Freguesias de Santa Catarina da
Serra e Chainça

22,80

6.840,00 €

1179

1132

1175

Assim, nos termos e fundamentos anteriormente aduzidos, para efeitos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do
artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria proponha à
Assembleia Municipal de Leiria que, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do referido anexo ao diploma legal,
delibere da forma e condições anteriormente apresentadas.
Mais se propõe solicitar à Assembleia Municipal de Leiria que a deliberação a tomar seja aprovada em minuta
para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.os 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com a proposta apresentada, deliberou por
unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea ccc) n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro:
a)

Propor à Assembleia Municipal de Leiria que, no uso da competência que lhe está cometida na alínea j) do n.º
1 do artigo 25.º do referido anexo ao diploma legal, delibere apoiar as freguesias, no quadro da promoção e
salvaguarda dos interesses próprios das populações, nos termos e fundamentos anteriormente expostos e de
acordo com o constante no quadro ora apresentado.

b)

Solicitar à Assembleia Municipal de Leiria que a deliberação a tomar seja aprovada em minuta, para produzir
efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.os 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.

A presente deliberação foi aprovada em minuta

