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1. ENQUADRAMENTO DA ALTERAÇÃO 

 

O presente documento a submeter à apreciação da Câmara Municipal de Leiria, nos termos e para efeitos do 

n.º 3 da artigo 76º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) aprovado pelo Decreto-

Lei nº 80/2015 de 14 de maio, compreende os termos de referência da alteração do Plano Diretor Municipal 

(PDM), bem como a definição da oportunidade do procedimento de alteração, sem prejuízo da posterior 

intervenção de outras entidades públicas ou particulares, resumindo os respetivos fundamentos 

justificativos. 

 

A 1.ª revisão do PDM em vigor publicada através do Aviso n.º 9343/2015, de 21 de agosto foi objeto das 

seguintes alterações: 

 A 1.ª correção material publicada no Aviso n.º 15296/2016, de 6 de dezembro no Diário da 

República, II série - Número 233; 

 A 1.ª alteração por adaptação publicada no Aviso n.º 3066/2017, de 23 de março de 2017, Diário da 

República, II série - Número 59; 

 A 2.ª alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria, para atualização do PDM, 

por força da entrada em vigor do Programa da Orla Costeira Ovar- Marinha grande (POC-OMG), 

publicada no Aviso 8881/2018, de 29 de junho de 2018, Diário da República, II série – Número 124. 

 

 

 

2. OBJETIVOS E OPORTUNIDADE DE ELABORAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PLANO 

 

A dinâmica dos instrumentos de gestão territorial estrutura-se em torno do conceito central de alteração, 

estabelecendo-se que a mesma pode decorrer, para além da entrada em vigor de leis ou regulamentos que 

colidam com as respetivas disposições ou estabeleçam servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública que as afetem, também de evoluções ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes e que 

fundamentam as opções definidas no plano. 

 

A gestão do território demonstra a desadequação do Plano face às necessidades atuais de ocupação do 

território, verificando-se atualmente que este instrumento de gestão territorial não permite responder à 

evolução das circunstâncias sociais e económicas subjacentes à sua elaboração. Ou seja, a presente alteração 

decorre da imprescindibilidade de adequação do Plano no sentido de responder positiva e atempadamente 

ao desenvolvimento e instalação de projetos estratégicos para o concelho de Leiria.  

 

A justificação da alteração pretendida está suportada na avaliação que decorre da aplicação do Plano, 

nomeadamente pelo facto de surgirem necessidades dinâmicas, não ponderadas inicialmente no âmbito da 
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revisão do Plano, e de esta alteração das circunstâncias não implicar a reconsideração global do território 

municipal. 

 
Assim sendo é essencial que o PDM, mais que um instrumento de gestão, se constitua como um instrumento 

orientador de estratégias de desenvolvimento de modo a garantir a valorização e sustentação do território 

municipal. 

Conforme previsto na alínea a) do n.º 3 da artigo 6.º do RJIGT a entidade responsável pela alteração dos 

planos territoriais deve divulgar a decisão de desencadear o processo de alteração, identificando os objetivos 

a prosseguir, pelo que constituem objetivos da alteração, os seguintes: 

 

A - Promover as condições de funcionamento das atividades económicas e fomentar o desenvolvimento 

económico do concelho. 

 

Pretende-se enquadrar urbanisticamente um conjunto de atividades económicas existentes, de forma a 

garantir ganhos ambientais, paisagísticos e de ordenamento do território, para além de impulsionar o 

desenvolvimento da economia local e regional, designadamente: 

 Regularização/ ampliação e /ou alteração das atividades económicas, com enquadramento no 

Regime Extraordinário da Regularização das Atividades Económicas (RERAE) aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, cuja Conferência Decisória tenha uma deliberação favorável ou 

favorável condicionada; 

 
 Adaptação do plano à entrada em vigor da  Lei 21/2016, de 19 de junho, a qual determinou a 

extensão do regime e a extensão do âmbito do regime extraordinário de atividades económicas, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; 

 
 Avaliação do regime excecional de legalizações e ampliações previsto no regulamento do plano; 

 
Avaliar a compatibilidade de outro tipo de  industrias complementares ao uso habitacional, na categoria 

espaços centrais as quais devem estar localizadas mais próximas dos centros urbanos, para facilitar o acesso 

aos produtos pelos seus consumidores, desde que não resultem incompatibilidades com os usos já instalados, 

que contribuam para potenciar a atractividade destas áreas. 

  

B - Alteração do regime de edificabilidade na categoria operativa solo urbanizável 

 
O solo urbanizável corresponde a áreas não infraestruturadas, destinadas à expansão urbana e no qual a 

urbanização é sempre precedida de programação. A intervenção neste solo é possível no âmbito de ações 

previstas em Planos de Urbanização, Planos de Pormenor e Unidades de Execução; 

 

A intervenção em espaços integrados no solo urbanizável é possível no âmbito de planos de urbanização, 

planos de pormenor e unidades de execução (n.º 1 do artigo 108.º), enquadrados ou não em Unidades 
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Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), sendo ainda admitidas operações urbanísticas avulsas em 

parcelas que se encontrem servidas por vias pavimentadas e infraestruturadas, situadas em contiguidade, 

com o solo urbanizado, ou com áreas que tenham adquirido características semelhantes ao solo urbanizado 

através de unidades de execução (n.º 2. do artigo 108.º) No entanto, no caso destas operações avulsas o 

município terá que avaliar se as soluções propostas asseguram uma correta articulação formal e funcional 

com a zona urbanizada e não prejudicam o ordenamento urbanístico da área envolvente 

 

A alteração proposta promove uma alteração ao n.º 2 do artigo 108.º do regulamento do PDM, o município 

terá que avaliar uma solução que assegure uma correta articulação formal e funcional com a zona urbanizada 

e que não prejudiquem o ordenamento urbanístico da área envolvente. Poderá haver exceções nas situações 

para as quais o município venha a condicionar o aproveitamento através da delimitação de unidades de 

execução, por se justificar que as intervenções sejam suportadas por uma solução integrada de conjunto. 

 

C – Avaliar as disposições regulamentares relacionadas com o património referenciado 

 

Qualquer intervenção no património referenciado deve ter como primeiro objetivo a sua salvaguarda e 

valorização, sendo que são admitidas obras de conservação, alteração e ampliação, desde que estas não 

desvirtuem as caraterísticas arquitetónicas. O Plano prevê ainda a demolição total ou parcial dos edifícios, 

nas seguintes condições: por risco de ruína evidente, a confirmar por avaliação técnica municipal e quando 

integrados em conjuntos patrimoniais contribuam para a sua descaraterização.  

Pretende-se ponderar as disposições regulamentares relacionadas com a demolição do património 

referenciado, para além das condições expressas, no regulamento devem ser avaliadas a inclusão de outras 

que possam avaliar cada caso, de forma mais objetiva e particularizada. 

 

D – Clarificação e correção de normas regulamentares 

 

Pretende-se a supressão de lacunas de regulamentação e a introdução de algumas correções para clarificação 

do regulamento, principal suporte legal do plano que confere eficácia aos atos administrativos, serve de 

apoio à gestão urbanística e garante flexibilidade e discricionariedade devidamente balizada em relação às 

opções e decisões a tomar.  

 

A alteração incide sobre diversos artigos do regulamento e visa, essencialmente, clarificar, corrigir e ajustar 

normas decorrentes da ponderação de situações existentes, no âmbito da gestão urbanística municipal e 

respetiva análise de processos, sem alterar a essência e os princípios que estiveram na base do PDM em 

vigor, com o intuito de possibilitar uma maior transparência e rigor na tramitação processual e decisão 

técnica. 
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E - Avaliar o sistema de infraestruturas nomeadamente o regime de proteção das infraestruturas viárias 

existentes e propostas bem como os parâmetros de dimensionamento de estacionamento. 

 

Pretende-se avaliar o regime de proteção das vias existentes e propostas, bem como os parâmetros de 

funcionamento de estacionamento, com o objetivo de dotar o concelho de um adequado sistema de 

infraestruturas de mobilidade e de transportes. 

 

F – Avaliação dos instrumentos de programação e execução do Plano  

 

A Câmara Municipal promove a programação e execução coordenada do Plano, com a colaboração das 

entidades públicas e privadas, procedendo à realização de infraestruturas e de equipamentos de acordo com 

o interesse público e os objetivos estabelecidos no Plano, recorrendo aos mecanismos previstos na lei.  

 

As Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) que se encontram delimitadas na planta de 

Ordenamento demarcam áreas de intervenção que, para efeitos da programação da execução do Plano, 

deverão ser objeto de instrumentos de programação e execução previstos na lei: unidades de execução; 

plano de pormenor (PP);plano de urbanização (PU) e outros instrumentos de execução. 

 

Contudo, há UOPG cujo instrumento de programação e execução é unicamente o plano pormenor, pelo que, 

pretende-se introduzir outro instrumento de programação e execução, a unidade de execução, por razões de 

tramitação de procedimento e operacionalização. Algumas destas áreas desenvolvem-se em área de reserva 

ecológica nacional e estrutura ecológica municipal, aspetos estes que foram considerados no 

estabelecimento dos objetivos programáticos das UOPG e que serão acautelados por forma a salvaguardar os 

valores em presença e a estabelecer medidas que minimizem os efeitos das previsíveis ocupações. 

 

G- Avaliar as disposições regulamentares relacionadas com os ajustamentos entre classes, categorias e 

subcategorias do uso do solo 

 

Este artigo inclui disposições que permitem flexibilizar a aplicação das disposições de planeamento ajustando-as 

às exigências da gestão urbanística. Pretende-se avaliar os ajustamentos entre classes, categorias e subcategorias 

de uso do solo os quais são justificados pelo facto de, em sede de gestão urbanística, ser extremamente difícil a 

definição das regras aplicáveis a terrenos localizados em categorias e subcategorias de uso do solo distintas. 

 

H- Aproveitando o procedimento em questão, pretende-se efetuar correção e atualização: 
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 Da Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo, para correção de erros detetados na 

classificação funcional de vias; 

 Da Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo para atualização do plano no que diz 

respeito aos instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, em vigor para a área de 

município de Leiria, pela revogação do Plano de Pormenor da Almuinha Grande, a qual foi publicada 

através do Aviso n.º 7937/2017, de 13 de junho; 

 Da Planta de Ordenamento - Salvaguardas no que diz respeito à atualização dos recursos geológicos – 

pedreiras e contratos de prospeção e pesquisa; 

 Da Planta de Condicionantes – Outras Condicionantes para atualização das servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública que foram publicadas posteriormente à 1ª revisão do PDM e as que já 

cessaram de restringir, designadamente os recursos geológicos e área florestais percorridas por 

incêndios. 

 

 

3. ENQUADRAMENTO DA ALTERAÇÃO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

 

A proposta de alteração ao PDM pela sua natureza e alcance não revela incompatibilidades ou 

desconformidades com os instrumentos de gestão territorial eficazes de âmbito nacional e regional. 

 

4. ENQUADRAMENTO DA ALTERAÇÃO NO REGIME JURIDICO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
TERRITORIAL 

 
Os procedimentos referentes à dinâmica dos planos têm vindo a ser flexibilizados e simplificados, permitindo 

uma resposta célere e eficaz às exigências atuais. O procedimento de alteração enquadra-se no n.º 1 e n.º 2 

da alínea a) do artigo 115º do RJIGT, o qual refere que os planos territoriais podem ser objeto de alteração, 

quando esteja em causa a evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes e 

que fundamentam as opções definidas no plano. 

 

A alteração integra-se na alteração normal ao PDM e de acordo com o estipulado no artigo 119.º do RJIGT 

segue com as devidas adaptações os procedimentos previstos no RJIGT para a sua elaboração, aprovação, 

ratificação e publicação, sendo que com as devidas adaptações o acompanhamento é o previsto no artigo 

86.º do RJIGT. 

 

 
5. CONTEÚDO MATERIAL E DOCUMENTAL DA ALTERAÇÃO DO PLANO 

 
A alteração do PDM será acompanhada dos elementos que se justifiquem em função da sua natureza e 

objetivos. 

 

15/18,1,757/18 - 13-07-2018



 

Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET 
7 

 

PDM | ALTERAÇÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL   

 

6. PRAZOS DE EXECUÇÃO E FASEAMENTO DA ALTERAÇÃO DO PDM 

 

A elaboração da alteração ao PDM cumpre como seguinte faseamento: 

 Deliberação da Câmara Municipal que determine a alteração do PDM, a qualificação da alteração 

para efeitos de avaliação ambiental e a abertura do período de participação pública; 

 Período de participação pública inicial; 

 Elaboração da proposta de alteração do Plano; 

 Apresentação da proposta do plano e conferência procedimental; 

 Concertação com as entidades (pode ser suprimida, no caso do parecer final emitido após a 

conferência procedimental, ser favorável e não implicar alteração ao projeto); 

 Elaboração da versão da proposta de plano a submeter a discussão pública; 

 Período de discussão pública; 

 Ponderação e divulgação dos resultados da discussão pública; 

 Elaboração da versão final da proposta de plano; 

 Aprovação do plano pela assembleia municipal da versão final apresentada pela Câmara; 

 Envio para depósito na Direção Geral do Território e para publicação em Diário da República através 

do Sistema de Submissão Automática dos Instrumentos de Gestão Territorial.30  

 
Propõe-se o prazo máximo de 12 meses para a entrada em vigor da alteração do PDM prorrogável por igual 

período, de acordo com o n.º 6 do artigo 76 do RJIGT. 

 

 

7. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA 

 

A equipa técnica do plano será multidisciplinar e deverá assegurar as especialidades nas áreas adequadas, de 

acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º.292/95 de 14 de setembro. 
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