Município de Leiria
Câmara Municipal
De p art a me n to d e Pla n e am en t o e Ge s tão U rb an í st ica
AVISO N.º 45/2021/SODPGU
Notificação
Alteração ao Loteamento n.º 115/79
Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado, conjugado com o
disposto no artigo 17.º do Regulamento de Operações Urbanísticas do Município de Leiria, notificam-se todos os
proprietários dos lotes titulados pelo Alvará de Loteamento n.º 445/82, emitido em 12/05/82 e seu aditamento, para o
prédio sito em Estrada dos Marinheiros, da extinta freguesia de Marrazes, para se pronunciarem por escrito sobre a
intenção da sociedade Construções Delgil, Lda., proprietária dos Lotes 4 e 5, sitos em Estrada dos Marinheiros, da
União das Freguesias de Marrazes e Barosa, descritos na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob os n.ºs
276/19851108 e 277/19851108, Freguesia de Marrazes, inscritos nas matrizes rústicas sob os n.ºs 4037 e 4038, da
União das Freguesias de Marrazes e Barosa e proprietária ainda de mais duas parcelas de terreno, com o total de
126m2, sitas em Arrabalde d’Além, descritas na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob os n.ºs 7006/20040301
e 7007/20040301, Freguesia de Marrazes, inscritas nas matrizes urbanas sob os n.ºs 4830 e 2709, da União das
Freguesias de Marrazes e Barosa, vir a proceder às seguintes alterações:
- Lotes 4 e 5, parcelas 1 e 2, e definição do novo lote 4:


Integração no loteamento das parcelas 1 e 2 com as áreas de 86m2 e 40m2, respetivamente;



Junção dos lote 4 (846m2) e lote 5 (728,5m2), incluindo a adição das parcelas 1 (86m2) e 2 (40m2) na área do
novo lote, sendo definido o novo lote, designado por lote 4 com 1409,73m2;



Aumento da área coberta máxima (somatório dos lotes 4 e 5) de 393,5m2 para 1291,50m2 (+898m2);



Aumento do número de pisos de 2 para 5+cave;



Aumento da área construtiva máxima (somatório dos lotes 4 e 5 de) de 787m2 para 3954,50m2 (+3.167,5m2);



Inserida nota aplicável a área construtiva máxima definindo a área de construção acima e abaixo da cota de
soleira;



Definição das tipologias permitidas para o lote com aplicação de nota que define 3 fogos <120m2 e 12 fogos
entre >120m2 e <300m2, passando de 2 fogos (1 fogo por cada lote, 4 e 5), para 15 fogos (+13 fogos);



Definição de afastamento mínimo ao eixo da via de 7,00m;



Definição de 1.291,5m2 para área de construção máxima em cave;



Definição de área de implantação acima da cota de soleira de 787,85m2;



Definição da cota de soleira 36,00m;



Definição de polígonos de implantação de acordo com a planta síntese;

- Cedências:


Aumento da área de cedências em 290,77m2, de 2.575,5m2 para 2.866,27m2;
- Alargamento de via em 111,52m2;
- Estacionamento em 107,25m2 (6 + 1 acessibilidades);
- Passeio: 24,99m2;
- Acesso lote 4: 12,51m2;
- Ilha ecológica: 25,47m2;
- Espaços Verdes: 9,03m2;

- Somatório geral do loteamento:


Aumento da área total do loteamento de 4.810m2 para 4.936m2 (+126m2 referente a parcela 1 e 2);



Índice de ocupação de 21,90% para 39,54%;



Índice de construção de 0,76 para 1,12;



Aumento em 13 fogos;



Aumento do estacionamento público em 6 lugares ligeiros + 1 acessibilidades.
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O período de pronúncia decorre pelo prazo de dez dias úteis contados a partir do primeiro dia útil seguinte à
data da última publicação em jornal e no site do Município de Leiria, podendo o projeto de alterações ser consultado
no Balcão de Atendimento da Câmara Municipal, com entrada a partir da Rua Dr. João Soares, ou na Loja do Cidadão
de Leiria localizada no Largo das Forças Armadas, todos os dias úteis entre as 09:00 horas e as 14:00 horas.
Leiria, 4 de maio de 2021.
Por subdelegação – Edital n.º 166/2019
A Vereadora
Rita A. Coutinho
«Assinatura Digital Certificada»

Graça Magalhães Assistente Técnica

MOD_2019_SODPGU_SOPR020

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C: 505 181 266 •
• Telef.: +351 244 839 500 • https://www.cm-leiria.pt • https://servicosonline.cm-leiria.pt • E-mail: cmleiria@cm-leiria.pt • urbanismo@cm-leiria.pt
2

