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AVISO N.º 103/2021/SODPGU 

Abertura do Período de Discussão Pública e Notificação para Pronúncia dos Interessados dos Titulares dos 

Lotes - Loteamento n.º 11/93 

 

 

Nos termos do n.º 2 e n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação 

atual, conjugado com o disposto no artigo 17.º do Regulamento de Operações Urbanísticas do Município de Leiria e 

alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo, torna-se público que se encontra aberto 

pelo prazo de quinze dias a contar do primeiro dia útil seguinte à última publicação do presente Aviso, o período de 

discussão pública referente à alteração da licença de loteamento titulada pelo Alvará de Loteamento n.º 786/96, 

emitido em 18/03/96 e seus aditamentos, de iniciativa da sociedade Imogrosso-Empreendimentos Imobiliários, Lda., 

Jaime Grosso da Silva, Jaime Filipe Pereira Grosso, Diogo Pereira Grosso, Neuza Catarina Carvalho Ceiça, António 

Rafael Santos de Sá Couto, António Augusto Rodrigues Nogueira, Lídia Maria Marques Figueiredo Silva e Fernando 

Lourenço dos Santos. que incidiu sobre o prédio sito em Madeiras, da extinta freguesia de Marrazes, atual União de 

Freguesias de Marrazes e Barosa. 

Mais se torna público que se notificam os proprietários dos lotes constantes do alvará supra identificado para, 

no prazo de 10 dias úteis a contar da última publicação, se pronunciarem sobre a alteração pretendida ao loteamento. 

A alteração incide a alteração de parâmetros urbanísticas para os Lotes 12, 15, 17, 19, 20, 21, descritos na 

Conservatória do Registo Predial de Leiria sob os n.ºs 4736/19970219, 4739/19970219, 4741/19970219, 

4743/19970219, 4744/19970219, 4745/19970219, da freguesia de Marrazes, inscritos respetivamente nas matrizes 

urbanas sob os n.ºs 32, 35, 5143, 9493-P, 6682, 6683 da União de Freguesias de Marrazes e Barosa, para os Lotes 18 

e 22, descritos na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob os n.ºs 4742/19970219 e 4746/19970219, da 

freguesia de Marrazes, omissos na matriz urbana e definição de novo lote “23”, visando o seguinte: 

• Acerto geral da posição dos lotes e áreas de cedência (arruamentos, passeios, estacionamentos, zonas verdes e 

equipamento) mantendo inalterada a área do prédio mãe;  

• Definição de novo lote denominado “23” com área de 953m2 e definição dos respetivos parâmetros urbanísticos;  

• Alterações nos lotes 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e definição de novo lote “23”: 

- Aumento da área global dos lotes em 264,80m2;  

- Aumento da área global de implantação em 729,20m2;  

- Aumento da área global de construção em 1820m2;  

- Aumento da área global de construção em caves em 1258m2;  

- Aumento da área global de construção total em 3078m2;  

- Eliminação da área comercial do lote 15 (250m2);  

- Aumento da área global de construção habitacional em 2070m2;  

- Aumento do número de fogos global em 11;  

- Alterado o número de pisos para o lote 15;  

- Aumento do estacionamento no interior do lote 15 de 11 para 21, redução de 1 lugar de estacionamento nos lotes 21 

e 22;  

• Para as áreas de cedências, reduzido na globalidade em 264,80m2: 

- Estacionamentos de 1723m2 para 1902,52m2;  

- Passeios de 2252m2 para 2759,77m2;  

- Arruamentos de 2692m2 para 4607,43m2;  

- Zona Verde e Equipamento de 5795m2 para 2927,48m2;  

- Implantação de ilha ecológica frente ao lote 15;  

- Acerto no número global de estacionamentos públicos.  
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Durante o período de consulta pública e pronúncia dos titulares dos lotes, poderão consultar o processo junto 

do 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, onde 

poderão apresentar sugestões, reclamações, observações, por escrito através de requerimento dirigido ao Ex.mo Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria. 

 

Leiria, 30 de novembro de 2021. 

 

Por subdelegação – Edital n.º 176/2021 

O Vereador 

Ricardo Santos 

«Assinatura Digital Certificada» 
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