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 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2017/02/16 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

URBANISTICA 

 

Epígrafe | Plano de Pormenor de Santo Agostinho - 2ª Alteração 

 

Deliberação | O Plano de Pormenor de Santo Agostinho abrange uma área de 14.22ha, correspondente ao troço 

urbano das margens do rio Lis entre a ponte dos Caniços e a ponte Afonso Zúquete. 

O Plano foi sujeito a discussão pública (anúncio n.º 92/2002 DR- II série, 13-08-2002), tendo sido aprovado 

pela Assembleia Municipal de Leiria em 28 de novembro de 2005 e ratificado através da resolução do Conselho de 

Ministros n.º 84/2006, de 14 de junho de 2006 (DR I série B, de 30 de junho de 2006). 

Em 2013, decorridos sete anos após a publicação do Plano, o município considerou que existiam questões 

que dificultavam a execução deste instrumento de gestão urbanística no que diz respeito à intervenção no edificado, 

designadamente os aspetos relacionados com a tipologia das intervenções contempladas no plano e as propostas para 

as novas edificações. Por esse motivo foi levado a cabo um procedimento de alteração do PP o qual se iniciou em 17 

de outubro de 2013 após deliberação da Câmara Municipal nesta data, e se concluiu com a publicação das alterações, 

conforme Aviso n.º 8655/2015, publicado no Diário da República 2ª série n.º 153 de 7 de agosto de 2015. 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, que estabelece o novo Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial - RJIGT, revogando a legislação anterior, são introduzidos novos normativos 

nomeadamente no que concerne à reserva de solo destinado à execução de infraestruturas urbanísticas, de 

equipamentos e de espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva. 

Neste sentido e verificando-se que se mantiveram desde a publicação inicial do plano, propostas de ocupação 

cuja concretização não se realizou, tem aplicação a norma prevista no Artigo 154º do RJIGT. 

Esta situação é aplicável à área adjacente à Rua Roberto Ivens, do lado sul, onde se previa um parque de 

estacionamento para autocarros de turismo que visava dar apoio aos museus, nomeadamente ao Moinho do Papel, 

cuja não concretização determinou a sua caducidade ao fim de cinco anos, conforme n.º 3 do Artigo 154º acima 

indicado. 

Assim, e nos termos do despacho de 02-12-2016 do Exmo. Sr. Presidente proferido no processo N.º NIPG- 

4861/16, propõe-se à Câmara Municipal que, ao abrigo do n.º 7 do artigo 154.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial (RJIGT) publicado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, delibere declarar a caducidade da 

reserva de solo destinada à finalidade prevista no plano, procedendo-se à redefinição do uso do solo. 

No sentido de proceder à redefinição do uso do solo, torna-se necessário elaborar uma alteração ao plano, 

nos termos do artigo 118º do RJIGT, definindo-se para o efeito os termos de referência para essa alteração de forma a 

comtemplar o desenho urbano da área de reserva de solo caducada, bem como outros aspetos achados convenientes 

tendo em atenção a gestão urbanística em curso e alguns aspetos detetados no articulado do regulamento.  

Com a entrada em vigor do regulamento n.º 142/2016 publicado no DR 2ªSérie n.º 27 de 9 /2/2016, nos 

termos do Artigo 3º daquele regulamento, é obrigatória a utilização de cartografia homologada com um ano ou 

inferior, no procedimento de alteração de plano de pormenor municipal. 

Assim a alteração deverá: 

1. Proceder à atualização do desenho no espaço público em função das intervenções desenvolvidas na vigência do 

Programa Polis sob cartografia homologada nos termos do regulamento n.º 142/2016 publicado no DR 2.ª Série n.º 

27, de 9 /2/2016. 

2. Proceder à redefinição do desenho urbano na área afeta ao estacionamento junto à Parcela 1 prevista; 
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3. Ter em conta que o atual quartel de bombeiro, equipamento de interesse municipal, se mantêm no local, terá que 

ser salvaguardado no âmbito do ordenamento do território a sua modernização e adaptação, caso não venha a 

relocalizar-se, como estava previsto quando da elaboração do plano; 

4. Ter em conta que o edifício da EDP, caso não venha para já a ser intervencionado, com a construção da parcela 4, 

prevista no PP, também deveria salvaguardar-se o seu eventual aproveitamento nas atuais condições. 

5. Atualizar a utilização do edifício do antigo liceu Rodrigues Lobo, para instalação do Tribunal do Comércio; 

6. Atualizar em função da avaliação efetuada na vigência da aplicação do plano as condicionantes de intervenção no 

edificado existente, sempre que tal se justifique, ou tenham sido detetadas pelos serviços do município incongruências 

ou desatualizações no seu enunciado, tendo em atenção as orientações do PDM em vigor; 

Nestes termos, torna-se necessário deliberar abrir um procedimento de alteração do Plano de Pormenor de acordo 

com os termos de referência acima descritos, devendo a alteração decorrer no prazo de 12 meses. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 76º e do nº 2 do artigo 88º do RJIGT, a Câmara Municipal deverá proceder à abertura 

de um período de participação, não inferior a 15 dias, para a formulação de sugestões e para a apresentação de 

informações sobre questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de alteração, devendo 

a deliberação da Câmara Municipal ser publicada no Diário da República e divulgada através da comunicação social e 

na respetiva página da Internet. 

Junta-se em anexo a planta de delimitação do Plano.” 

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

a) Declarar a caducidade da reserva de solo destinada à finalidade prevista no plano, conforme informação, 

procedendo-se à redefinição do uso do solo, através do procedimento de alteração, ao abrigo do n.º 7 do artigo 

154.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) publicado pelo Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de maio; 

b) Dar início ao procedimento de alteração do Plano, cujo prazo de elaboração será de 12 meses, nos termos do 

n.º 1 do artigo 76.º e do n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT publicado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio; 

c) Iniciar o período de participação pública pelo prazo de 15 dias, porventura para a formulação de sugestões e 

para a apresentação de informações, de acordo com o estipulado no do n.º 1 do artigo 76.º e do n.º 2 do 

artigo 88.º do RJIGT publicado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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