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DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2018/01/09 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

URBANISTICA 

 

Epígrafe | 2.ª Alteração ao Plano de Pormenor de Santo Agostinho – Prorrogação de prazo 

 

Deliberação | A Câmara Municipal de Leiria deliberou na sua reunião de 16 de fevereiro de 2017, dar início ao 

procedimento da 2.ª Alteração ao Plano de Pormenor de Santo Agostinho. 

Nos termos da referida deliberação e conforme aviso n.º 5402/2017, de 16 de maio, foi estabelecido de acordo 

com o n.º 1 do artigo 76.º do RJIGT, Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, o prazo de 12 meses para a elaboração 

da referida alteração. 

Durante este período decorreu para além da participação preventiva, cujo relatório foi apresentado na reunião 

de Câmara Municipal, de 18 de julho de 2017, a realização de trabalhos de atualização do plano. 

Para além das peças escritas e desenhadas consideradas, foi especialmente atualizada a planta de cadastro de 

toda a área de intervenção, tendo sido verificada e registada a informação de todas as cadernetas prediais, parcela a 

parcela, atualizando e completando a informação gráfica com base na cartografia 1:2000 homologada, dado que o 

plano à data da sua elaboração apenas indicou as parcelas que iriam interferir com as ações no âmbito do Programa 

Polis. 

Paralelamente foram introduzidos os ajustamentos necessários às peças desenhadas em alteração, bem como 

ao regulamento, conforme se indica no respetivo relatório. 

Foi ainda atualizado o Mapa de Ruído tendo por base a legislação em vigor, e elaboradas as peças escritas e 

desenhadas que acompanham a 2.ª alteração ao plano. 

Os trabalhos de elaboração foram dados por concluídos no dia 24 de novembro de 2017. 

Atendendo que irá decorrer a fase de apreciação pela CCDRC, que logo que solicitada convocará a conferência 

de entidades, não sendo previsível o tempo que irá demorar este processo, nem as alterações que poderão ocorrer, 

deverá a Câmara Municipal, proceder à prorrogação do prazo de elaboração da 2.ª Alteração do PP de Santo Agostinho 

por período igual ao inicial, ao abrigo do n.º 6 do artigo 76.º do RJIGT. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade, proceder à prorrogação pelo 

prazo de 12 meses a elaboração da 2.ª Alteração do PP de Santo Agostinho, ao abrigo do n.º 6 do artigo 76.º do 

RJIGT. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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