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EDITAL N.º 203/22 

  

ASSUNTO: LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E DESASSOREAMENTO DE LINHA DE ÁGUA EM VALE SOBREIRO, 

FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA. 

 

Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, e ao abrigo do disposto no n.º 1 do 

artigo 56.º do referido diploma legal, e ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º do Código do 

Procedimento Administrativo torna público que:  

Considerando que é urgente a Autarquia adotar medidas de conservação e reabilitação da linha de água sita em Vale 

Sobreiro, Freguesia de Caranguejeira, nomeadamente quanto à limpeza, desobstrução e desassoreamento da referida 

linha de água, num troço com cerca de 260 m de extensão, de acordo com o extrato de planta abaixo apresentado, por 

forma a garantir condições de escoamento do seu caudal líquido e sólido em situações hidrológicas normais ou extremas, 

de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art.º 33.º da lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro. 

 

 

Considerando que algumas das parcelas de leitos e margens de linha de água são de domínio particular.  

 

Notificam-se todos os proprietários ou arrendatários possuidores que sejam confinantes na área circundante da referida 

linha de água para, no prazo de 10 dias, manifestarem o seu consentimento no sentido de permitirem a entrada nos 

seus prédios, das máquinas e de trabalhadores indispensáveis à realização de tais trabalhos.  

As intervenções serão realizadas durante o mês de novembro de 2022, ao abrigo da alínea a) do n.º 5 do artigo 33.º da 

Lei n.º 58/2005, com vista à criação das condições adequadas naquele troço da linha de água.  

Para os efeitos supra expostos, lavrou-se este edital que, vai ser publicitado no sítio institucional do Município de Leiria 

na Internet, em http:www.cm-leiria.pt, afixado na entrada dos Paços do Concelho e na sede da Junta de Freguesia da 

Caranguejeira.  

Nos termos do disposto no n.º 8 do artigo 113.º do CPA a notificação dos (a) proprietário dos terrenos considera-se 

efetuada no dia em que o edital vier a ser afixado ou publicado na Internet, consoante o que ocorrer em último lugar.  

Leiria, 31 de outubro 2022.                                                            
O Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

 
 

 
 
 

Gonçalo Lopes 
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