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 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2016/09/06 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

URBANISTICA 

 

Epígrafe | 1.ª Correção Material do Plano Diretor Municipal de Leiria 

 

Deliberação | A Câmara municipal, na sua reunião de 31 de maio de 2016, deliberou por unanimidade aprovar a 

correção material do Plano Diretor Municipal de Leiria (PDM), e comunicar a referida alteração à Assembleia Municipal, 

bem como dar conhecimento à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Centro (CCDRC).  

A correção material à 1.ª revisão do PDM, incide nos seguintes âmbitos: 

i. Correção dos erros detetados na representação gráfica das infraestruturas: gasodutos e infraestruturas viárias; 

ii. Correção dos erros detetados na representação cartográfica da estrutura ecológica municipal; 

iii. Correção de lapsos na redação do regulamento, especificamente na alínea h) do n.º 2 do artigo 5.º; alínea c) do 

n.º 6 do artigo 13.º, n.º1 do artigo 60.º, n.º 3 do artigo 84.º, alínea a) do n.º 4 do artigo 90.º, alínea f) do n.º 

2 do artigo 96.º, n.º 3 do artigo 114.º; n.º 2 do artigo 115.º, alínea f) do n.º 2 do artigo 137.º, e decorrente da 

correção gráfica da infraestrutura- gasoduto regional proposto a revogação das subalíneas ii) e (i) da alínea c) 

do artigo 27.º e n.º 2 artigo 32.º. 

Ao abrigo do estabelecido no n.º 3 do artigo 122.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT) a Assembleia Municipal de leiria, em sua sessão ordinária de 09 de junho de 2016, tomou conhecimento da 

proposta da Câmara Municipal de leiria- correção material do PDM de Leiria, contida em sua deliberação de 31 de maio 

de 2016. 

A Câmara Municipal enviou a proposta de correção material ao PDM de leiria à CCDRC, em 30 de julho de 

2016, de forma a dar cumprimento ao n.º 3 do artigo 122.º do RJIGT. 

A CCDRC solicitou a realização de uma reunião, que se realizou no dia 2 de agosto de 2016, com o objetivo 

de esclarecer algumas questões que fundamentam o processo em causa.  

No seguimento da reunião a CCDRC emitiu parecer, em 5 de agosto de 2016 (anexo D- I), no qual é referido 

que a estrutura ecológica municipal corresponde a áreas onde existem valores naturais que têm como função principal 

contribuir para a conservação e valorização dos espaços rurais e urbanos, não se instituindo como uma categoria 

autónoma, pelo que pode incidir em qualquer categoria do solo rural e urbano. Refere ainda que, a fundamentação 

para as correções à estrutura ecológica municipal não é adequada, dado que o regime de ocupação das áreas 

integradas na estrutura ecológica municipal observa o previsto para a respetiva categoria ou subcategoria de uso do 

solo, articulado com o regime de edificabilidade estabelecido para estas áreas (artigo 13.º do regulamento PDM). 

Assim, face ao transmitido na reunião e o expresso no parecer emitido pela CCDRC, a Câmara procedeu à 

reformulação da proposta e excluiu da correção material do PDM as alterações à estrutura ecológica municipal. 

Face ao antedito, propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria delibere: 

1. Aprovar a correção material dos seguintes elementos que integram o PDM de Leiria: 

a) Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo (folhas 1.1A e 1.1B), integrando a correção dos erros 

materiais detetados na hierarquia das infraestruturas viárias; 

b) Planta de Ordenamento-Salvaguardas (folhas 1.2A e 1.2B), excluindo a totalidade das infraestruturas do gasoduto 

regional proposto; 

c) Planta de Condicionantes - Outras Condicionantes (folhas 2.5A e 2.5B), eliminando os traçados da rede de 

distribuição secundária identificados por lapso, como gasoduto regional, e integrando a correção dos erros materiais 

detetados na representação gráfica da rede rodoviária municipal classificada – estradas e caminhos municipais; 

d) Regulamento integrando a correção das alíneas h) do n.º 2 do artigo 5.º, alínea c) do n.º 6 do artigo 13.º, 

revogação das subalíneas ii) e (i) da alínea c) do artigo 27.º, revogação do n.º 2 do artigo 32.º, correção do n.º 1 do 
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artigo 60.º, correção do n.º 3 do artigo 84.º, correção da alínea a) do n.º 4 do artigo 90.º, correção da alínea f) do n.º 

2 do artigo 96.º, correção do n.º 3 do artigo 114.º, correção do n.º 2 do artigo 115.º e correção da alínea f) do n.º 2 

do artigo 137.º 

2. Que seja comunicado à Assembleia Municipal o conteúdo do presente procedimento de correção material; 

3. Que a correção material seja publicada na 2.ª série do Diário da República e remetida para depósito, através do 

sistema de submissão automática dos instrumentos de gestão territorial da Direção Geral do Território. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade: 

a) Aprovar a reformulação da correção material do Plano Diretor Municipal de Leiria (Anexo D-II), e comunicar a 

referida alteração à Assembleia Municipal, remetendo-a para publicação e depósito nos termos e para os efeitos 

do artigo 122.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de maio; 

b) Solicitar à Assembleia Municipal que a sua deliberação 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 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O PDM é o instrumento de gestão territorial que estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, 

a política municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas, 

definindo o modelo de organização espacial do território municipal e a garantia da qualidade ambiental. 

É ainda o instrumento de referência para a elaboração dos demais planos municipais de ordenamento 

do território e para o estabelecimento de programas de ação territorial, pelo que só dotando-o de maior 

eficácia e operacionalidade será possível prosseguir com os seus objetivos, contribuindo para a 

promoção do desenvolvimento sustentável do Município. 

 

O presente documento constitui o relatório da proposta da primeira correção material à 1.ª revisão do 

Plano Diretor Municipal de Leiria em vigor, publicada através do aviso nº 9343/2015 de 21 de agosto, no 

qual se procura enquadrar e fundamentar a proposta de alteração. 

 
 

2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

Estabelecidas as bases gerais de política pública de solos, do ordenamento do território e do urbanismo 

pela Lei nº 31/2014 de 30 de maio, e de modo a dar cumprimento ao estabelecido no seu artigo 81º, 

procedeu-se à revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), através do 

Decreto-Lei nº 80/2015 de 14 de maio.  

 

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

permitindo uma resposta célere e eficaz às exigências atuais. De acordo com o artigo 115º do novo 

RJIGT, os programas e planos territoriais podem ser objeto de alteração, de correção material, de 

revisão, de suspensão e de revogação 

 

De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 122º do RJIGT, referente às correções materiais, estas são 

admissíveis para efeitos de:  

 Acertos de cartografia, determinados por incorreções de cadastro, transposição de escalas, de 

definição de limites físicos identificáveis no terreno, bem como por discrepâncias entre plantas 

de condicionantes e plantas de ordenamento; 

 Correções de erros materiais ou omissões, patentes e manifestos, na representação 

cartográfica ou no regulamento; 

 Correções do regulamento ou das plantas, determinadas por incongruências destas peças entre 

si; 

 Correção de lapsos gramaticais, ortográficos, de cálculo ou de natureza análoga; ou 

 Correção de erros materiais provenientes de divergências entre o ato original e o ato 

efetivamente publicado na 1ª série do Diário da República. 
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As correções materiais podem ao abrigo do n.º 2 do artigo 122.º do RJIGT ser efetuadas a todo tempo, 

por comunicação da entidade responsável pela elaboração dos programas ou dos planos, e são 

publicadas na mesma série do Diário da República em que foi publicado o plano objeto de correção. 

 

A comunicação referida anteriormente é transmitida previamente à Assembleia Municipal, sendo depois 

transmitida à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e remetida para 

publicação e depósito, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 122.º do RJIGT. 

 
 

3. FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA DE CORREÇÃO MATERIAL DO PLANO 

 

A proposta de correção material incide no seguinte: 

 Correção dos erros detetados na representação gráfica das infraestruturas: gasodutos e 

infraestruturas viárias; 

 Correção dos lapsos na redação do regulamento especificamente na alínea h) do n.º 2 do artigo 

5.º; alínea c) do n.º 6 do artigo 13.º, n.º 1 do artigo 60.º, n.º 3 do artigo 84.º,  alínea a) do n.º 4 

do artigo 90.º, alínea f) do n.º 2 do artigo 96.º, n.º 3 do artigo 114.º, n.º 2 do artigo 115.º, 

alínea f) do n.º 2 do artigo 137.º; e decorrente da correção gráfica da infraestrutura - gasodutos 

a revogação das subalíneas ii) e (i) da alínea c) do artigo 27.º e n.º 2 artigo 32.º . 

 

3.1. INFRAESTRUTURAS 

 

Um dos principais objetivos do desenvolvimento sustentável consiste na melhoria da qualidade de vida 

das populações e das condições ambientais, o que resulta, em grande medida, do grau de dotação do 

território municipal em infraestruturas territoriais e urbanas. 

 

Consequentemente, e por condicionarem também o ordenamento do território, as infraestruturas 

territoriais e urbanas requerem um cuidado especial, não só ao nível do seu dimensionamento, mas 

também no que diz respeito à monitorização da qualidade e do grau de cobertura dos serviços 

prestados e das necessidades existentes em cada momento, sempre numa ótica de otimização dos 

sistemas. 

 

3.1.1. Gasodutos 
 

No âmbito da gestão urbanística e respetiva análise de processos que implica em vários momentos a 

consulta às entidades, e no caso em questão – a Galp Energia - Gás Natural, foi detetada uma 

discrepância nos traçados do gasoduto regional identificados na Planta de Condicionantes – Outras 

Condicionantes e nos traçados do gasoduto regional proposto assinalados na Planta de Ordenamento – 

Salvaguardas. 

19/16,1,896/16 - 08-09-2016



 

DPGU | DIPOET 
5 

 

PDM | CORREÇÃO MATERIAL   

 

 

Assim após contactos com a entidade, esta informou que os traçados com a designação gasoduto 

regional proposto - cartografados na Planta de Ordenamento – Salvaguardas não são gasodutos 

projetados mas sim projetos de rede de distribuição secundária em regime de baixa pressão, pelo que 

não devem constar na planta nem no regulamento do plano. Referiu ainda que se encontram 

cartografados traçados de gasoduto regional, na Planta de Condicionantes – Outras Condicionantes que 

na realidade são redes de distribuição secundária, as quais devem ser excluídas da planta (anexo I). 

 

Da observação das peças desenhadas em causa e dos novos elementos fornecidos pela entidade 

verificou-se efetivamente que as plantas contêm informação que não corresponde ao que se pretendia 

cartografar, ou seja, a incorreção verificada deveu-se a um lapso na escolha dos níveis dos traçados a 

representar nas peças desenhadas em causa. 

 

Assim, pretende-se excluir da Planta de Ordenamento - Salvaguardas o traçado do gasoduto regional 

proposto, bem como a revogação das subalíneas ii) e (i) da alínea c) do artigo 27.º e n.º 2 do artigo 

32.º do regulamento do Plano, decorrente da correção material da Planta de Ordenamento – 

Salvaguardas. 

 

Artigo 27.
o
   

 

Versão aprovada 
alínea c) subalíneas ii) e (i) 

c) 
ii) Gasodutos  

(i) Gasoduto regional proposto 

Proposta de Alteração 
alínea c) subalíneas ii) e (i) 

c) 
ii) (Revogado) 

(i) (Revogado) 

 
 
Artigo 32.

o
   

 

Versão aprovada 
n.º 2  

2. Quaisquer trabalhos ou atividades a desenvolver numa faixa de 10 metros de largura medida para cada um dos 
lados do eixo longitudinal do gasoduto proposto, fica condicionado a prévio parecer da entidade competente. 

Proposta de Alteração 
n.º 2  

2. (Revogado). 
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Pretende-se ainda excluir da Planta de Condicionantes - Outras Condicionantes a rede de distribuição 

secundária identificada como gasoduto regional. Contudo deverá permanecer na legenda desta planta 

"gasoduto regional" porque tais traçados continuam a existir no território municipal.  

 
3.1.2. Rede rodoviária municipal  
 

As infraestruturas rodoviárias do Concelho de Leiria encontram-se representadas nas Plantas de 

Condicionantes e de Ordenamento e integram: 

a) As vias incluídas na Rede Rodoviária Nacional e as Estradas Regionais; 

b) As Estradas Desclassificadas; 

c) As vias incluídas na Rede Rodoviária Municipal. 

A Rede Rodoviária Municipal compreende as Estradas Municipais, os Caminhos Municipais, e as vias não 

classificadas, que se subdividem em Eixos Municipais Estruturantes e outras vias municipais. 

 

Na Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo a rede viária foi estruturada e 

classificada funcionalmente em três níveis de hierarquia funcional, na perspetiva de utilização, com o 

objetivo de dotar este espaço territorial de um sistema de mobilidade e de transportes (art.º 110.º). Na 

carta foram representados os seguintes níveis hierárquicos: 

 Nível I – Rede Estruturante 

 Nível II – Rede Distribuição Principal 

 Nível III – Rede Distribuição Secundaria 

 

Embora não estando representadas, dado que pertencem à cartografia base, existem ainda vias de 

acesso local (Nível IV), ou seja, as restantes vias públicas não incluídas nos níveis hierárquicos 

supracitados, de carácter estritamente local, de acesso às habitações e atividades, garantindo o acesso a 

todos os pontos do tecido urbano dos aglomerados. 

 

As infraestruturas rodoviárias classificadas representadas na Planta de Condicionantes – Outras 

Condicionantes, possuem faixas de proteção, estabelecidas por lei, que se destinam a garantir a 

segurança do trânsito e permitem a realização de futuros alargamentos e obras de beneficiação. A 

constituição de servidões nas vias pertencentes à rede rodoviária nacional, estradas regionais e estradas 

desclassificadas não entregues aos municípios segue o regime previsto na Lei n.º 34/2015, de 27 de 

abril, que aprovou o novo estatuto das estradas da rede rodoviária nacional, enquanto que as servidões 

nas estradas e caminhos municipais segue o regime previsto na Lei n.º 2.110 de 19 de agosto de 1961. 

 

No âmbito da Gestão Urbanística foram detetados um conjunto de erros materiais no que se refere às 

infraestruturas rodoviárias, verificando-se as seguintes tipologias: 

 Incorreta atribuição de nível hierárquico a troços de vias;  
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 Incorreta designação de vias, ou troços de vias, classificadas da rede rodoviária nacional e 

municipal. 

 

A correção destes erros tem implicações na Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do 

Solo e na Planta de Condicionantes – Outras condicionantes. 

 

No primeiro caso verificaram-se as seguintes ocorrências, cuja correção produz alterações apenas na 

Planta de ordenamento – Classificação e qualificação do solo: 

 Troço da EM 531, que estava representada como pertencente ao Nível II, quando o nível 

hierárquico correto é o III; 

 Troço da EM 531-1, que estava representada como pertencente ao Nível II, quando o nível 

hierárquico correto é o III; 

 Seis casos em que se detetaram vias sem classificação que estavam representadas como 

pertencentes ao Nível III, quando o nível hierárquico correto é o IV, pelo que deixaram de ser 

representadas na Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do solo. 

 

Quanto à questão da denominação das vias, tendo sido detetados um conjunto de erros de classificação 

e denominação das vias, procedeu-se à correção, aplicando os critérios que foram observados durante a 

elaboração do Plano. Seguindo as recomendações do parecer do INIR relativo aos elementos 

apresentados na 2.ª reunião da Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM estabeleceram-se, 

com as necessárias exceções adaptadas à realidade do concelho, regras de relação entre a classificação 

e a hierarquia das vias, que são referidas no art.º 110.º do Regulamento do PDM: 

 

 Nível I — Rede Estruturante: Integram este nível os Itinerários Principais, Itinerários 

Complementares, a Via de penetração em Leiria e a Circular Oriente de Leiria; 

 Nível II — Rede de Distribuição Principal: Integram este nível as Estradas Nacionais, Regionais e 

Desclassificadas; 

 Nível III — Rede de Distribuição Secundária: Integram este nível as Estradas Municipais, 

Caminhos Municipais e algumas vias municipais não classificadas. 

 

Tendo em conta estas relações, promoveram-se as seguintes alterações: 

Categoria 
Designação 

correta 
Nível 

hierárquico 

Designação e nível 
hierárquico nas plantas 

publicadas 

Correção Planta 
Ordenamento 

Correção Planta 
Condicionantes 

Itinerário 
Principal 

IP1 Nível I 
Estava como Via de 

Acesso A1 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação 

Itinerário 
Complementar 

IC 2-(ramo de 
ligação) 

Nível I 
Estava como IC A8-1 

(Nível I) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação 

Itinerário 
Complementar 

IC 36 Nível I 
Estava como A8-1 (Nível 

I) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação 

Itinerário 
Complementar 

IC 36 Nível I 
Estava como Itinerário 
Principal Autoestrada, 

Via de Acesso A1 

Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação 
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Categoria 
Designação 

correta 
Nível 

hierárquico 

Designação e nível 
hierárquico nas plantas 

publicadas 

Correção Planta 
Ordenamento 

Correção Planta 
Condicionantes 

Estrada Nacional 
EN 113-(ramo de 

ligação) 
Nível II 

Estava como IC A8-1 
(Nível II) 

Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação 

Estrada 
Desclassificada 

Troço da EN 350 Nível II 
Estava como ER 350 

(Nível II) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação 

Estrada 
Desclassificada 

Troço da EN 242 Nível III 
Estava como EM 543 

(Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação 

Estrada 
Desclassificada 

Troço da EN 349 Nível III Estava como ER 349 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação 

Estrada 
Desclassificada 

Troço da EN 350 Nível III 
Estava como ER 350 

(Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação 

Estrada 
Desclassificada 

EN 356-1 Nível III 
Estava como Estrada 
Municipal (Nível III) 

Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação 

Estrada 
Desclassificada 

Troço da EN 349 Nível IV 
Não estava representado 

(Nível IV) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
passando a ser 

representada na 
planta 

Estrada Regional ER 349 Nível II 
Estava como EN 349 

(Nível II) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação 

Estrada Regional ER 350 Nível II 
Estava como EN 350 

(Nível II) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação 

Estrada Regional ER 357 Nível II 
Estava como EN 357 

(Nível II) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação 

Estrada 
Municipal 

Troço da EM 
531-1 

Nível III 
Estava como troço do 

CM 1038 (Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação 

Estrada 
Municipal 

EM 543 Nível III 
Estava como CM 1252 

(Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação 

Estrada 
Municipal 

EM 543 Nível III 
Via sem classificação 

(Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
passando a ser 

representada na 
planta 

Estrada 
Municipal 

EM 543-1 Nível III 
Via sem classificação 

(Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
passando a ser 

representada na 
planta 

Caminho 
Municipal 

CM 1194 Nível III 
Via sem classificação 

(Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
passando a ser 

representada na 
planta 

Caminho 
Municipal 

CM 1197-1 Nível III 
Estava como CM 1196 

(Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação 

Caminho 
Municipal 

CM 1197-2 Nível III 
Estava como CM 1197-1 

(Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação 

Caminho 
Municipal 

CM 1198-3 Nível III 
Via sem classificação 

(Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
passando a ser 

representada na 
planta 
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Categoria 
Designação 

correta 
Nível 

hierárquico 

Designação e nível 
hierárquico nas plantas 

publicadas 

Correção Planta 
Ordenamento 

Correção Planta 
Condicionantes 

Caminho 
Municipal 

CM 1204 Nível III 
Não estava representado 

(Nível IV) 

Correção de 
designação e alteração 

de nível hierárquico, 
passando a ser 

representada na 
planta 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
passando a ser 

representada na 
planta 

Caminho 
Municipal 

CM 1211 Nível III 
Estava como CM 1209 

(Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação 

Caminho 
Municipal 

CM 1216 Nível III 
Via sem classificação 

(Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
passando a ser 

representada na 
planta 

Caminho 
Municipal 

CM 1216 Nível III 
Não estava representado 

(Nível IV) 

Correção de 
designação e alteração 

de nível hierárquico, 
passando a ser 

representada na 
planta 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
passando a ser 

representada na 
planta 

Caminho 
Municipal 

CM 1216-1 Nível III 
Estava como CM 1216 

(Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação 

Caminho 
Municipal 

CM 1220 Nível III 
Estava como troço da 

EM 594 (Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação 

Caminho 
Municipal 

CM 1225 Nível III 
Via sem classificação 

(Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
passando a ser 

representada na 
planta 

Caminho 
Municipal 

CM 1232 Nível III 
Via sem classificação 

(Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
passando a ser 

representada na 
planta 

Caminho 
Municipal 

CM 1238 Nível III Estava como CM 1250 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação 

Caminho 
Municipal 

CM 1241-2 Nível III 
Via sem classificação 

(Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
passando a ser 

representada na 
planta 

Caminho 
Municipal 

CM 1242 Nível III 
Não estava representado 

(Nível IV) 

Correção de 
designação e alteração 

de nível hierárquico, 
passando a ser 

representada na 
planta 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
passando a ser 

representada na 
planta 

Caminho 
Municipal 

Troço do CM 
1242 

Nível III 
Estava como CM 1242-1 

(Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível II 
Estava como troço da 

EM 356-2 (Nível II) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como troço do 

CM 1240 (Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 
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Categoria 
Designação 

correta 
Nível 

hierárquico 

Designação e nível 
hierárquico nas plantas 

publicadas 

Correção Planta 
Ordenamento 

Correção Planta 
Condicionantes 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como troço da 

EM 533-1 (Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como troço do 

CM 1232 (Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como CM 1234-1 

(Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como CM 1432 

(Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como troço do 
CM 1198-3 (Nível III) 

Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como troço do 

CM 1201 (Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como CM 1209-1 

(Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como troço do 
CM 1038-1 (Nível III) 

Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como troço do 

CM 1196 (Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como troço do 

CM 1202 (Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como troço do 

CM 1232 (Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 
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Categoria 
Designação 

correta 
Nível 

hierárquico 

Designação e nível 
hierárquico nas plantas 

publicadas 

Correção Planta 
Ordenamento 

Correção Planta 
Condicionantes 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como troço do 

CM 1232 (Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como troço do 

CM 1225 (Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como troço da 

EM 356-2 (Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como troço da 

EM 538 (Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como troço da 

EM 543 (Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como EM 609-1 

(Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como troço do 

CM 1250 (Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como troço da 

EM 594 (Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como troço do 

CM 1038 (Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como Estrada 
Municipal (Nível III) 

Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como Estrada 
Municipal (Nível III) 

Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 
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Categoria 
Designação 

correta 
Nível 

hierárquico 

Designação e nível 
hierárquico nas plantas 

publicadas 

Correção Planta 
Ordenamento 

Correção Planta 
Condicionantes 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como Estrada 
Municipal (Nível III) 

Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como troço do 

CM 1199 (Nível III) 
Correção de 
designação 

Correção de 
designação 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível III 
Estava como troço do 
CM 1193-3 (Nível III) 

Correção de 
designação 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível IV 
Estava como troço do 

CM 1227 (Nível III) 

Correção de 
designação e alteração 

de nível hierárquico, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível IV 
Estava como troço do 

CM 1194 (Nível III) 

Correção de 
designação e alteração 

de nível hierárquico, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível IV 
Estava como troço do 
CM 1193-3 (Nível III) 

Correção de 
designação e alteração 

de nível hierárquico, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível IV 
Estava como troço do 

CM 1253 (Nível III) 

Correção de 
designação e alteração 

de nível hierárquico, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Via sem 
classificação 

Via sem 
classificação 

Nível IV 
Estava como troço da 

EM 543-1 (Nível III) 

Correção de 
designação e alteração 

de nível hierárquico, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

Correção de 
designação e alteração 

de classificação, 
deixando de ser 
representada na 

planta 

 
 

3.2. REGULAMENTO 

 

O regulamento é um dos documentos que constituem o PDM e conjuntamente com a Planta de 

Ordenamento, estabelece as regras e orientações a que devem obedecer a ocupação, o uso, e a 

transformação do solo no território municipal. 

 

Na aplicação do regulamento foram detetadas lapsos/incorreções na redação, pelo que propõe-se a 

correção de diversos artigos. 
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Artigos do regulamento a corrigir: 

 

Artigo 5.
o
 

 

Versão aprovada 
 n.

o
2 alínea h) 

Onde se lê 
 

Espécie autóctone- qualquer espécie não indígena, da flora ou da fauna, não originária de um determinado território e 
nunca aí registada como ocorrendo naturalmente e com populações autossustentadas durante os tempos históricos. 
São exemplos de plantas autóctones do concelho de Leiria, espécies como o Carvalho (o Cerquinho ou Português, o 
negral e o alvarinho), o Sobreiro, a Azinheira, o Carrasco, a Carvalhiça, o Loureiro, o Zambujeiro, a Aroeira, o Zimbro, o 
Medronheiro, o Aderno-de-folhas-largas, o Pilriteiro, a Gilbardeira, o Sanguinho-das-sebes, a Murta, a Urze (a branca, a 
das vassouras e a vermelha), o Folhado, a Roseira-brava, a Previnca, a Giesteira-das-sebes, a Madressilva-caprina, o 
Lentisco-bastardo, o Tomilho, a Hera, o Samouco, o Abrunheiro-bravo, a Tamargueira, a Cornalheira, o Sargaço, o 
Trovisco, o Tojo, o Rosmaninho, o Alecrim, a Alfazema, entre outros. 

 

Proposta de Alteração 
n.

o
2 alínea h) 

Deverá  ler-se 
 
Espécie autóctone- qualquer espécie indígena, da flora ou da fauna, originária de um determinado território e aí 
registada como ocorrendo naturalmente e com populações autossustentadas durante os tempos históricos. São 
exemplos de plantas autóctones do concelho de Leiria, espécies como o Carvalho (o Cerquinho ou Português, o negral e 
o alvarinho), o Sobreiro, a Azinheira, o Carrasco, a Carvalhiça, o Loureiro, o Zambujeiro, a Aroeira, o Zimbro, o 
Medronheiro, o Aderno-de-folhas-largas, o Pilriteiro, a Gilbardeira, o Sanguinho-das-sebes, a Murta, a Urze (a branca, a 
das vassouras e a vermelha), o Folhado, a Roseira-brava, a Previnca, a Giesteira-das-sebes, a Madressilva-caprina, o 
Lentisco-bastardo, o Tomilho, a Hera, o Samouco, o Abrunheiro-bravo, a Tamargueira, a Cornalheira, o Sargaço, o 
Trovisco, o Tojo, o Rosmaninho, o Alecrim, a Alfazema, entre outros. 
 

Fundamentação 
 
Verificou-se haver lapso gramatical na redação pelo que procedeu-se à sua retificação. 

 

Artigo 13.
o
 

 

Versão aprovada 
 n.

o
6 alínea c) 

Onde se lê 
 

Exploração de recursos geológicos, salvo nas áreas delimitadas na planta de ordenamento como espaço afetos à 
exploração de recursos geológicos; 

Proposta de Alteração 
n.

o
6 alínea c) 

Deverá  ler-se 
 
Exploração de recursos geológicos, salvo nas áreas delimitadas na planta de ordenamento como espaços afetos à 
exploração de recursos geológicos; 

Fundamentação 
 
Verificou-se haver lapso gramatical na redação pelo que procedeu-se à sua retificação. 

 

Artigo 60.
o
 

 

Versão aprovada 
n.

o
1 

Onde se lê: 
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QUADRO 1.  

Regime de edificabilidade em espaços agrícolas de produção 

Usos 
Dimensão 
mínima da 

parcela 

Altura máxima da fachada e/ou 
n.º máximo de pisos acima da 

cota de soleira 

Área máxima de 
construção ou / 

Índice máximo de 
utilização do solo 

Índice máximo de 
impermeabilização 

Edificações de apoio às atividades 
do solo rural 

A necessária 
apenas para 
satisfazer 
PMDFCI 

9 metros ou superior no caso de 
necessidade de instalações 
técnicas, produtivas ou 
tecnológicas devidamente 
justificadas; 
2 pisos 

0,30b) 30% 

Instalações pecuárias e detenção 
caseira de espécies pecuárias 

A necessária 
apenas para 
satisfazer 
PMDFCI 

9 metros ou superior nas 
situações devidamente 
justificadas ou quando esteja em 
causa a garantia dos requisitos 
legais de funcionamento da 
atividade; 
2 pisos 

0.30  50% 

Edificação para habitação de quem 
exerça atividades agrícolas ou 

atividades conexas ou 
complementares 

 
30.000 m2  a) 
 

2 pisos, sendo admitidas caves 
para estacionamento e arrumos 

300m2 - 

Estabelecimentos industriais do solo 
rural 

A necessária 
apenas para 
satisfazer 
PMDFCI 

9 metros ou superior no caso de 
instalações técnicas 
devidamente justificadas 
inerentes ao funcionamento da 
atividade; 
2 pisos 

0,15 30% 

Instalações de comércio e serviços 
complementares das atividades 
instaladas que contribuam para 

reforçarem a base económica e a 
promoção de emprego nestes 

espaços; 
 

A necessária 
apenas para 
satisfazer 
PMDFCI 

- 0,15 15% 

Equipamentos de utilização coletiva 
e Instalações destinadas ao recreio 

e lazer incluindo centros de 
interpretação ou outros de caráter 

lúdico-educacional similar 
Habitação para alojamento local 

A necessária 
apenas para 
satisfazer 
PMDFCI 

6,5 metros ou superior no caso 
de instalações técnicas 
devidamente justificadas 
inerentes ao funcionamento da 
atividade; 
2 pisos sendo admitidas caves 
para estacionamento e arrumos 

0,15 b) 15% b) 

Empreendimentos turísticos 
isolados e núcleos de 

desenvolvimento turístico 

A necessária 
apenas para 
satisfazer 
PMDFCI 

9m metros ou superior no caso 
de instalações técnicas 
devidamente justificadas 
inerentes ao funcionamento da 
atividade; 
2 pisos sendo admitidas caves  

- 40% 

 
Edificações ligadas à prevenção e 
combate a incêndios florestais. 

- 
 
- 

- - 

Empreendimentos turísticos 
isolados e núcleos de 

desenvolvimento turístico 

A necessária 
apenas para 
satisfazer 
PMDFCI 

9m metros ou superior no caso 
de instalações técnicas 
devidamente justificadas 
inerentes ao funcionamento da 
atividade; 
2 pisos sendo admitidas caves  

- 40% 

Edificações ligadas à prevenção e 
combate a incêndios florestais. 

- - - - 

 

 
Proposta de Alteração 

n.
o
1 

Deverá  ler-se: 
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QUADRO 1 

Regime de edificabilidade em espaços agrícolas de produção  

Usos 
Dimensão 
mínima da 

parcela 

Altura máxima da fachada e/ou 
n.º máximo de pisos acima da 

cota de soleira 

Área máxima de 
construção ou / 

Índice máximo de 
utilização do solo 

Índice máximo de 
impermeabilização 

Edificações de apoio às atividades 
do solo rural 

A necessária 
apenas para 
satisfazer 
PMDFCI 

9 metros ou superior no caso de 
necessidade de instalações 
técnicas, produtivas ou 
tecnológicas devidamente 
justificadas; 
2 pisos 

0,30 b) 30% 

Instalações pecuárias e detenção 
caseira de espécies pecuárias 

A necessária 
apenas para 
satisfazer 
PMDFCI 

9 metros ou superior nas 
situações devidamente 
justificadas ou quando esteja 
em causa a garantia dos 
requisitos legais de 
funcionamento da atividade; 
2 pisos 

0,30  50% 

Edificação para habitação de quem 
exerça atividades agrícolas ou 

atividades conexas ou 
complementares 

 
30.000 m2 a) 
 

2 pisos, sendo admitidas caves 
para estacionamento e arrumos 

300m2 - 

Estabelecimentos industriais do solo 
rural 

A necessária 
apenas para 
satisfazer 
PMDFCI 

9 metros ou superior no caso de 
instalações técnicas 
devidamente justificadas 
inerentes ao funcionamento da 
atividade; 
2 pisos 

0,15 30% 

Instalações de comércio e serviços 
complementares das atividades 
instaladas que contribuam para 
reforçarem a base económica e a 
promoção de emprego nestes 
espaços. 

A necessária 
apenas para 
satisfazer 
PMDFCI 

- 0,15 15% 

Equipamentos de utilização coletiva 
e Instalações destinadas ao recreio 

e lazer incluindo centros de 
interpretação ou outros de caráter 

lúdico-educacional similar 
Habitação para alojamento local  

A necessária 
apenas para 
satisfazer 
PMDFCI 

6,5 metros ou superior no caso 
de instalações técnicas 
devidamente justificadas 
inerentes ao funcionamento da 
atividade; 
2 pisos sendo admitidas caves 
para estacionamento e arrumos 

0,15 b) 
 

15% b) 

Empreendimentos turísticos 
isolados e núcleos de 

desenvolvimento turístico 

A necessária 
apenas para 
satisfazer 
PMDFCI 

9m metros ou superior no caso 
de instalações técnicas 
devidamente justificadas 
inerentes ao funcionamento da 
atividade; 
2 pisos sendo admitidas caves  

- 40% 

Edificações ligadas à prevenção e 
combate a incêndios florestais. 

- 
 
- 
 

- - 

 

Fundamentação 
 
O quadro 1 – Regime de edificabilidade em espaços agrícolas de produção do artigo 60.º foi publicado com a duplicação 
das linhas “Empreendimentos turísticos isolados e núcleos de desenvolvimento turístico” e Edificações ligadas à 
prevenção e combate a incêndios florestais”, pelo que procedeu-se à correção do lapso. 
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Artigo 84.
o
 

 

Versão aprovada 
 n.

o
3 

Onde se lê 
 

Nestas áreas pretende-se a potenciação da vertente lúdica e turística ancorada na natureza singular do património em 
presença, o reforço da componente habitacional. e a instalação de equipamentos de utilização coletiva. 

Proposta de Alteração 
n.

o
3 

Deverá  ler-se 
 
Nestas áreas pretende-se a potenciação da vertente lúdica e turística ancorada na natureza singular do património em 
presença, o reforço da componente habitacional e a instalação de equipamentos de utilização coletiva. 

Fundamentação 
 
Verificou-se haver lapso gramatical na redação pelo que procedeu-se à sua retificação. 

 

 

Artigo 90.
o
   

 

Versão aprovada 
n.

o
4 alínea a) 

Onde se lê: 
 
O afastamento é o definido a partir de qualquer dos alçados do estabelecimento por um plano a 45.

o
, com o mínimo de 

8 metros; 

Proposta de Alteração 
n.

o
4 alínea a) 

Deverá ler-se: 
 
O afastamento é o definido a partir de qualquer dos alçados do edifício por um plano a 45.

o
, com o mínimo de 8 metros; 

Fundamentação 
 
Verificou-se haver lapso de terminologia na redação dada à alínea a) do n.º 4 deste artigo, pelo que procedeu-se à sua 
retificação.  O afastamento estipulado aplica-se aos armazéns e aos estabelecimentos industriais. 

 

Artigo 96.
o
 

 

Versão aprovada 
n.

o
2 alínea f) 

Onde se lê: 
 
Parte da faixa de proteção e enquadramento referida no número anterior pode ser utilizada para estacionamento e 
implantação de infraestruturas técnicas, tais como vigilância, portarias, e postos de transformação;  

Proposta de Alteração 
n.

o
2 alínea f) 

Deverá ler-se: 
 
Parte da faixa de proteção e enquadramento referida nas alíneas d) e) pode ser utilizada para estacionamento e 
implantação de infraestruturas técnicas, tais como vigilância, portarias, e postos de transformação; 

Fundamentação 
 
Verificou-se haver lapso na redação, a norma refere “Parte da faixa de proteção e enquadramento referida no número 
anterior…”, o número anterior não faz qualquer referência a faixa de proteção, pelo que procedeu-se à sua retificação.  
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