
 Município de Leiria 

Câmara Municipal 
 

Departamento de Planeamento e Ges tão Urban íst ica  

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 

1 

AVISO N.º 97/2021/SODPGU 

Notificação 

 

Alteração ao Loteamento n.º 48/81 

 

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 444/82 emitido em 12/05/1982, para o prédio sito em 

Quinta do Chorão, da extinta freguesia de Pousos, para se pronunciarem por escrito sobre a intenção do Sr. Eduardo 

Jorge Constâncio, proprietário do Lote 3, sito em Quinta do Chorão – São Romão, da União das Freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 3382/19961014, 

Freguesia de Pousos, inscrito na matriz urbana sob o n.º 2526, vir a proceder às seguintes alterações: 

• Para o lote 3:  

- Redução da área do lote de 1.714,00m2 para 1.418,00m2 (-296,00m2);  

- Consequente redefinição dos limites do lote junto do arruamento de acesso;  

- Aumento da área de implantação de 137,00m2 para 481,00m2 (+344,00m2);  

- Aumento da AB Índices de 137,00m2 para 1.028,40m2 (+891,40m2);  

- Aumento da área bruta de construção de 274,00m2 para 2.016,00m2 (+1.742,00m2);  

- Aumento do número de pisos acima da cota de soleira de 1 para 3;  

- Definição dos usos nos pisos propostos, cave para garagem/arrumos, r/chão, 1º andar e 2º andar para habitação;  

- Aumento do número de fogos de 1 para 9 (+8);  

- Definição da cota de soleira para 107,35m;  

- Alteração do polígono de implantação com definição de diferentes ocupações por piso de acordo com o perfil AB, de 

acordo com o representado na planta síntese;  

- Definição dos afastamentos de acordo com a cotagem da planta síntese;  

- Alteração de habitação unifamiliar para habitação coletiva;  

• Para as áreas de cedências:  

- Aumento da área de cedências ao domínio público de 39,50m2 para 335,50m2 (+296,00m2) destinados a passeios, 

arruamentos, estacionamento e zona de cais para contentores;  

- Definição de 3 lugares de estacionamento de ligeiros. 

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 durante as horas normais de expediente. 

Leiria, 8 de novembro de 2021. 

Por subdelegação – Edital n.º 176/2021 

O Vereador 

Ricardo Santos 
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