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AVISO N.º 97/18/SODPGU 

 

Alteração à Licença de Operação de Loteamento titulada pelo Alvará de Loteamento n.º 385/81. 

Aditamento ao Alvará. Processo Administrativo n.º 31/80-1.ª Fase. 

 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação 

atual, torna-se público que a Câmara Municipal de Leiria emitiu em 24 de setembro de 2018, em nome da sociedade 

“Construções Delgil, Lda.”, o aditamento n.º 5 ao Alvará de Loteamento n.º 385/81, na sequência do despacho do Sr. 

Vice-Presidente datado de 28 de agosto de 2018, através do qual foi licenciada a alteração do Lote 1 do Loteamento 

sito em Quinta de Santo António, extinta freguesia de Marrazes, atual União das Freguesias de Marrazes e Barosa, 

prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 4173/19951229, da freguesia de Marrazes, 

inscrito na matriz urbana sob o artigo 3993, da União das Freguesias de Marrazes e Barosa. 

A alteração conforma-se com o disposto no Plano Diretor Municipal de Leiria, passando o lote 1 a apresentar os 

seguintes parâmetros: 

LOTE 1 

- Área do lote: 596,00m2. 

- Área máxima de implantação: 596,00m2 – aumento de 289,40m2, resultando o mesmo do aumento da área da cave 

para estacionamento com o mesmo valor de 596,00m2. 

- Área mínima da cave: 540,00m2. 

- Aumento do número de pisos – 5 pisos acima do solo sendo o quinto piso recuado. 

- Área do quinto piso recuado: 192,00m2. 

- Aumento do número de fogos de 6 e 2 lojas para o máximo de 9 fogos, sendo um mínimo de 4 fogos com área 

inferior a 120,00m2 e máximo de 5 fogos com área superior a 120,00m2. 

- Área de construção de 919,80m2 para 1480,00m2 – aumento de 560,20m2, sendo que a área de habitação aumenta 

de 613,20m2 para 1480,00m2. 

- Eliminação da área de comércio de 306,60m2. 

- Aumento das áreas de cedência de arruamentos para 2998,10 m2, devido ao facto do lote ter uma área inferior em 

22,26m2, mantendo-se as áreas restantes. 

- Do aditamento faz parte integrante o estudo urbanístico com alçados e cortes neste requerimento e definição do 

acesso à cave do lote. 

Em tudo o mais mantêm-se as prescrições do Alvará de Loteamento n.º 385, emitido em 2 de fevereiro de 

1981 e respetivos aditamentos, assim como os demais documentos que os integram. 

E para constar, se lavrou o presente Aviso e outros de igual teor, que vão ser afixados no edifício-sede do 

Município e da respetiva União de Freguesias, bem como de anúncio a publicar em nacional e no sítio do Município de 

Leiria na Internet. 

 

Leiria, 14 de dezembro de 2018. 

 

A Vereadora 

(Por subdelegação – Edital n.º 119/2018) 

 

 

 

 

Rita A. Coutinho 

146/18 - 14-12-2018


