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 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2017/07/18 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

URBANISTICA 

 

Epígrafe | 2.ª Alteração ao Plano de Pormenor de Santo Agostinho – Participação Preventiva 

 

Deliberação | Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 2017/02/16, que iniciou o procedimento da 2.ª 

Alteração ao Plano de Pormenor de Santo Agostinho, na sequência do Aviso n.º 5402/2017, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 94 de 16 de maio de 2017, decorreu de 17 de maio a 7 de junho de 2017, um período de 

participação preventiva de 15 dias úteis, para a formulação de sugestões e 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. 
Durante o período de participação foi apresentada uma sugestão/informação, NIPG: 28205/17, relativamente 

à parcela n.º 10 identificada na peça desenhada n.º 39 – Planta de Cadastro, que indica como proprietário na legenda, 

António Luís Rodrigues Nogueira. 

Foi elaborado o relatório de ponderação da participação preventiva, que se anexa, cuja análise se transcreve:  

N.º Participante Teor da exposição Observação/Ponderação 

1 

Luz No Montado, Lda 
e Valorvector – 
Unipessoal LDA 

 
 

(Ver o NIPG: 28205/17 
- 

IMODISEGNO - 
SERVIÇOS DE 

ARQUITECTURA E 
ENGª, LDA) 

Que seja o previsto para a parcela n.º 10, peça 
desenhada n.º 39 – Planta de Cadastro, indicada 
como propriedade de António Luís Rodrigues 
Nogueira, revisto, uma vez que a mesma é 
composta por três prédios distintos, quer na 
matriz, quer na conservatória do registo predial 
de Leiria, e pertencem a proprietários também 
distintos, pelo que os atuais proprietários dos dois 
prédios do lado nascente, se disponibilizam para 
fornecer os respetivos documentos de posse e 
assim conciliar-se o cadastro registado com os 
elementos do plano 

De acordo com os termos de 
referência constantes da 
deliberação de 16/2/2017, que 
deu início ao procedimento da 2.ª 
alteração, está prevista a 
redefinição do desenho da parcela 
1, bem como a atualização e 
correção de incongruências 
detetadas, pelo que será 
retificada a peça desenhada n.º 
39, e adequada a solução da 
parcela 1 à situação cadastral 
atual. 

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

Ponderação da Participação Preventiva e proceder à sua divulgação na página da Internet do Município, dando 

conhecimento ao interessado do seu conteúdo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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