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AVISO N.º 13/2023/DEGU 

 

Alteração à Licença de Operação de Loteamento titulada pelo Alvará de Loteamento n.º 166/78. 

Aditamento ao Alvará. Processo Loteamento n.º 14/77. 

 

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 28 de fevereiro de 2023, em nome de Leonardo 

Joaquim Melo de Sousa, Rui Manuel de Melo e Sousa, Maria Idalina Melo de Sousa Moreira, Júlio Melo de Sousa, Carlos 

Melo de Sousa, Álvaro Melo de Sousa e Lídia Maria Melo de Sousa Aveiro, o Aditamento n.º 1 ao Alvará de Loteamento 

n.º 166/78, na sequência da deliberação camarária datada de 11 de dezembro de 2018, retificada por deliberação 

camarária datada de 22 de fevereiro de 2023 e do despacho do Sr. Vereador datado de 31 de dezembro de 2022, 

através dos quais foi licenciada a alteração do Loteamento sito em Casal de Santa Clara, extinta freguesia de 

Parceiros, atual União das Freguesias de Parceiros e Azoia, designadamente o lote 1 sito em Casal de Santa Clara, 

prédio descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 1204/19950601, freguesia de Parceiros, 

inscrito na matriz urbana sob o artigo 16 e na matriz rústica sob o artigo 1220 e o lote 2 sito em Tv. de Santa Clara 

n.º 30, Santa Clara, prédio descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 2528/20030324, 

freguesia de Parceiros, inscrito na matriz urbana sob o artigo 912, da União das Freguesias de Parceiros e Azoia. 

A alteração conforma-se com o disposto no Plano Diretor Municipal de Leiria, passando os lotes 1 e 2 a 

apresentar os seguintes parâmetros: 

- Divisão do lote 1, prédio descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 1204/19950601, 

freguesia de Parceiros, inscrito na matriz urbana sob o artigo 16 e na matriz rústica sob o artigo 1220, em dois novos 

lotes, lote 1A e lote 3; 

- Alteração das áreas dos lotes, passando a ter as seguintes áreas: 

Lote 1A: 1910m2; 

Lote 2: 563m2; 

Lote 3: 537m2; 

- Aumento do número de lotes de 2 para 3 lotes; 

- Aumento do número de fogos de 2 para 3; 

- O lote 1A terá piso mais cave e as áreas máximas de construção de 200m2 para habitação, 176m2 para 

anexo e 200m2 para cave. A área máxima de implantação é de 495m2; 

- Fixar a área de implantação anteriormente não definida no máximo de 1125m2; 

- Fixar a área de construção anteriormente não definida em máximo de 1036,30m2 que inclui cave no Lote 1A 

com máximo de 200m2; 

- Novo arranjo urbanístico com aumento da largura do arruamento para 5,25m e da área de cedência para o 

domínio público de 195m2 para 205m2, sendo 192,50m2 para via e 12,5m2 para estacionamento. 

Em tudo o mais mantêm-se as prescrições do Alvará de Loteamento n.º 166/78 de 25 de janeiro de 1978, 

assim como os demais documentos que o integram. 

E para constar, se lavrou o presente Aviso a publicar em jornal de âmbito local 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, 1 de março de 2023. 

O Diretor de Departamento 

(Por subdelegação – Edital n.º 73/2022) 

Paulo Ramos 

«Assinatura digital certificada» 

https://www.cm-leiria.pt/
https://servicosonline.cm-leiria.pt/
mailto:cmleiria@cm-leiria.pt
mailto:urbanismo@cm-leiria.pt

		App AIRC
	2023-03-06T18:40:50+0000
	PAULO ANTÓNIO SOUSA RAMOS




