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AVISO N.º 100/2021/SODPGU 

 

Alteração à Licença de Operação de Loteamento titulada pelo Alvará de Loteamento n.º 1/14. Aditamento 

ao Alvará. Processo Loteamento n.º 31/80 (2.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 17 de novembro de 2021, em nome da sociedade 

“Telhabel – Construções, Lda.”, o Aditamento n.º 1 ao Alvará de Loteamento n.º 1/14, na sequência da deliberação 

camarária datada de 17 de abril de 2018 e do despacho do Sr. Vereador datado de 27 de outubro de 2021, através 

dos quais foi licenciada a alteração do Loteamento sito em Quinta de Santo António, extinta freguesia de Marrazes, 

atual União das Freguesias de Marrazes e Barosa, que incide sobre as áreas de cedência do domínio público, 

destinadas a arruamentos, estacionamentos, passeios e zonas verdes, bem assim como do lote cedido ao domínio 

privado da Autarquia, o lote 95 com a área de 4.144,30m2, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 3277. 

A alteração conforma-se com o disposto no Plano Diretor Municipal de Leiria, concretizando-se no seguinte: 

- Prolongamento da Rua das Lavadeiras no sentido nascente / poente, interferindo com as áreas de cedência 

destinadas a espaços verdes, estacionamento e via do lado nascente do loteamento junto aos lotes 25 a 32. A ligação 

proposta de prolongamento da Rua das Lavadeiras à Rua Álvaro Pires de Miranda, irá assegurar a ligação entre a parte 

nascente da cidade (Marinheiros) e esta zona da cidade, atualmente inexistente. 

- Reformulação do cruzamento da Rua Álvaro Pires de Miranda com a Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, onde se 

inclui o acesso ao empreendimento relativo ao processo de obras acima indicado, sendo reduzidos os lugares de 

estacionamento, bem como alterados passeios e áreas verdes. 

- Redução da área do lote 95 cedido ao domínio privado do município, dando origem a nova gare de 

estacionamento, garantindo parte das áreas de estacionamento suprimidas no restante loteamento, nomeadamente na 

zona do cruzamento acima referido, e arruamento a nascente dos lotes 25 a 31. 

- Regularização da área de impasse atualmente já existente no local, do lado nascente do referido lote 95. 

- Implementação de três zonas de atravessamento pedonal (passadeiras para peões) junto aos lotes 35-51, 32-

49, 27-44, sendo ainda previsto local para instalação de RSU frente ao lote 27. 

- Atravessamento de conduta de abastecimento de água entre os lotes 31 e 32 em área de cedência ao domínio 

público. 

O loteamento passa a apresentar os seguintes parâmetros: 

- LOTE 95 – Cedência à CML: 3.393,30m2; 

- Zona Verde de Proteção à Proalimentar: 910,25m2; 

- Canteiros, Franjas e Zonas Verdes Similares: 1.278,49m2; 

- Vias: 12.041,10m2; 

- Gares: 4.269,05m2, sendo previstos nas áreas de gare 465 lugares de estacionamentos; 

- Passeios: 6.193,80m2. 

Em tudo o mais mantêm-se as prescrições do Alvará de Loteamento n.º 1/14, emitido em 16 de junho de 2014, 

assim como os demais documentos que o integram. 

E para constar, se lavrou o presente Aviso a publicar em jornal nacional e no sítio do Município de Leiria na 

Internet, bem como de Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados no edifício-sede do Município e da respetiva 

União de Freguesias. 

 

Leiria, 18 de novembro de 2021. 
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O Vereador 

(Por subdelegação – Edital n.º 176/2021) 

Ricardo Santos 

«Assinatura digital certificada» 
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