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DE ABRIL DE

de Planeamento

2015

e Gestão Urbanística

de leiria - Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão

Pública

Deliberação

I No

âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de leiria, e no sentido de dar cumprimento

disposto no artigo 77.º do Regime Jurídico dos Instrumentos
pelo Decreto-lei

de Gestão Territorial

(RJIGTj, com a redação conferida

n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei

de agosto e pelo Decreto-lei

ao

n.º 181/2009, de 7

n.º 2/2011, de 6 de janeiro, a Câmara Municipal de leiria deliberou submeter a discussão

pública a Proposta da Revisão do PDM de leiria, fixando um prazo de 30 dias úteis, com início a partir do 5.º dia útil
após a publicação de aviso de abertura do respetivo procedimento

o período

no Diário da República.

de discussão pública decorreu entre 30 de maio de 2014 e 11 de julho de 2014 (30 dias úteis, com

início no 5.º dia útil seguinte após a publicação do Aviso n.º 6259/2014,

de 21 de maio, no Diário da República, 2.ª

série, n.º 97, de 21 de maio de 2014.
Após a conclusão do período de discussão pública, e com base na ponderação das sugestões, reclamações e
pedidos de esclarecimento,

apresentados

pelos particulares,

procedeu-se à elaboração do Relatório de Ponderação

dos Resultados da Discussão Pública da Proposta da Revisão do PDM de leiria.

o

Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública, o qual é divulgado através da comunicação

social e na página da internet do Município, nos termos do n.º 8 do artigo 77.º do RJIGT, é o documento que reúne os
aspetos mais relevantes do Processo de Discussão Pública, desde a sua divulgação, análise e ponderação de cada uma
das participações recebidas, bem como uma síntese das alterações introduzidas na versão final da proposta do Plano.
A Câmara Municipal,

depois de analisar o assunto, deliberou

Ponderação dos Resultados em anexo (Anexo N), dar conhecimento
social e na página da internet
Instrumentos

aprovar

o Relatório

de

público das suas conclusões na comunicação

do Município, nos termos do disposto no n.º 8 do artigo 77.º do Regime Jurídico dos

de Gestão Territorial,

alterações introduzidas

por unanimidade

com a redação conferida pelo Decreto-lei

pelo Decreto-lei

n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, com as

n.º 181/2009, de 7 de agosto e pelo Decreto-lei

n.º 2/2011, de 6 de janeiro, e

responder, por escrito, a todos aqueles que no âmbito da participação na discussão pública, invocaram o disposto no
n.º 5, do artigo 77.º do mesmo regime.
Mais deliberou
Desenvolvimento

unanimidade

remeter

a versão final da proposta do Plano à Comissão de Coordenação

Regional do Centro para emissão de parecer final não vinculativo,

e

nos termos do disposto no artigo

78.º do RJIGT.
A presente deliberação foi aprovada em minuta.

o Presidente

da Câmara Municipal

A Secretária da reunião

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 •
• Telef.: 244839500·

N.Q Verde: 800 202 791. Sítio: www.cm-Ieiria.pt

• email: cmleiria@cm-Ieiria.pt
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Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial
AVISO N.!! 20/2015/DPGU
Revisão do Plano Diretor Municipal de leiria
Divulgação dos resultados da Discussão Pública

Raul Castro, na qualidade

de Presidente da Câmara Municipal

efeitos consignados no Regime Jurídico dos Instrumentos
n,!! 46/2009, de 20 de fevereiro,
Decreto-Lei n.!!2/2011,

de Gestão Territorial

com as alterações introduzidas

de 6 de janeiro,

de Leiria, torna público, nos termos e para os
(RJIGT), republicado

pelo Decreto-Lei n.Q181/2009,

que a Câmara Municipal

de Leiria na sua reunião

pelo Decreto-Lei

de 7 de agosto e pelo

pública de 28 de abril de

2015, deliberou:
•

Aprovar o Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública da Proposta da Revisão do Plano Diretor Municipal

•

(PDM) de Leiria;

Proceder à divulgação

dos resultados, através da comunicação

nicipal de Leiria, conforme

•

social e da página da internet

previsto no n08, do artigo 77°, do RJIGT;

Responder, por escrito, a todos aqueles que no âmbito da participação
Leiria, invocaram

o disposto do nOSdo artigo

Assim, em conformidade

da Câmara Mu-

com a referida

rr do

da Proposta da Revisão do PDM de

RJIGT.

deliberação, e nos termos do artigo 77°, do RJIGT, se leva ao conhecimento

do público em geral, e dos munícipes interessados que:
•

O Relatório

de Ponderação

encontra-se

disponível

Câmara Municipal
Município

dos Resultados da Discussão Pública da Proposta da Revisão do PDM de Leiria,

para consulta na Divisão de Planeamento,

de Leiria, todos os dias úteis, durante

Ordenamento

e Estratégia Territorial,

da

a hora do expediente

e na página da internet

do

de Leiria em www.cm-Ieiria.pt.

Leiria, 28 de abril de 2015
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Município de Leiria
Câmara Municipal

Departamento

de Planeamento e Gestão Urbanística

Divisão de Planeamento, Ordenamento e Eslratégia Territorial

AVISO N.º 20/2015/DPGU
Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria
Dlvu Igação dos Resultados da Dlscussão Pública
Raul Castro, nu qualidade de Presidente da.Câmara. Municipal de leiria, toma. público. nos termos e para os efeitos consignados no Regime Jurrdlco dos Instrumentos
de Gestão Territonal (RJIGT), republicado pelo Decreto-Lei n.o 4€i2009, de 20 de
revereiro, com EIS llerações inlroduzidas pelo Decreto-Lei n.' 181/2009, de 7 de
agosto, e pelo Decreto-LeI n.O 2/2011, de 6 de Janeiro, que a Câmara Municipal de
Leirta, na sua taJnlào püblica de 28 de abril de 2015, cJGHberou:
•Aprovar o Relatório de Poooemção dos Resultados da Discussão Pública da Proposta da Revisão do Piano D etor Municipal (PDM) de lelrla:
• Proce-det à divulgaçao dos resUltados, através da cormncação
social e na página
du Inler el da ClIma a Muni ípal de Laina, ronforme previsto no n.~ 8 do artigo
(10 RJIGT:
• Responder. por escr1to. a t'JOOsaqueles que, no âmbNc, da partíclpaçêo da Proposta
da R€'lÍsão d::l PDM de loiJla, invocaram o rjsposto no n.: I) d::l a/1igo 77. do RJIGT .
.A.ssim, em ooníorrnidaoa com a referida deliberação. e nos termos do urtigo 77) do
RJIGT. se leva ao conheclmento do público em geral, e dos munlclpes Interessados,

n.o

L

qoe:
•O Rei' tÓfio de PonderElÇ<10 doo R€sullutXls da Discussão Públicu da Proposta da
Re',lsà'J do PDM de Lelrla encontra-se dlspontvel, para consulta, na Divisão de
Planeamento, Ordenamento Q Es rattijl8 Terrrtonal da Cámara Municipal de leiria,
todos os dias úlels, durante as horas de expeclents. e na pfigi ta da Internet do
Mun.lcrplo de Lelr1a, em 'Mvw,cm-lelrla,pt.
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Leiria, 28 da abri I de 2015

O P"9sidente da Cãmara Municipal
Rlllj/ CllslrO
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U

REVtsAo 00 PlANO DlRETOR MUNIOPAl DE tElRIA
DlWLGAÇAo DOS RESULTADOSDA DISCUSSM> PúBUCA
de

'VIUJ, __

'ria, 1Dma público, nos

de Gestao Terrl- .
alteraçlles

nQ'f, ••••••••.•
""

-: torial(RlIGl1. repubIicadopeioOeaeto-lej n.1I46{2009. de 20 de
lntroduzldas pelo Deoeto-lel

n.1I1B1/l009, de 7 de

•

<XII'na

Oe pelo D«ret~

n.1I2/2011. de ,

6 de JaneJro, que a Câmara Munldpal de LeiN na sua retJI'I/jO púbIca de 28 de Abril de 2015
deliberou;

.
4

- Aprovar o Relatóriode Ponderaçãodos
da Revts:io do Plano Diretor Mun' . (POM) de
• PI"OCMer à dJvulpçilodos
ínt8met da CAmarcI
pai de

PúbIca da Proposta
,.

da COfIlUr1ic::açI social e da ~
da
ria. oonfarme prevbto no 008, do rtfco 770. do

••••••.
"'urr DA

CÂMARA M
RauJ Castro

,2414-006l.11ri.
800 201 791
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o N.I.P.C.:50S 181266
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Diário de Leiria de 4 de Maio 2015
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Angola
em Milão
Ant6nio Bi/rero
antonio,bflrero@sol.pt

Uma exposição artística por mês e três a quatro espectáculos por dia. Eis o Pavilhão de Angola na Expo Milão 2015, que arranca amanhã.
Cabe ao agrupamento de dança
rativo e garante de saúde pútradicional Rina Kumoxí fazer
blica». O espaço do país ocupa
as honras de abertura da casa
uma área de 2.000metros, reparo
amanhã, sexta-feíra, na cerimõtidos por três pisos em madeira
nia de inauguração do Pavilhão
junto à entrada principal da feio
de Angola na Expo Milão 2015.A ra, cuja organização espera 20
cerimónia está marcada para as milhões de visitantes até 31 de
17h e prolonga-ss até às 21h. À Outubro.
performance dos Rina Kurnoxí
O pavilhão angolano integra
segue-se a actuação do grupo de áreas sobre «alimentação traballet tradicional Rilandukilo. O
dicional e zonas interactivas
primeiro dia de Angola na Expo para ensinar a conhecer e
Milão encerra com Gelson Caso combinar alimentos típicos».
tro e Muxima Uami.
Apresenta ainda como «estanParticipam na cerimónia ofi- darte» a escultura de um emboncial em Itália os ministros da
deiro que cruza os três pisos.
Agricultura, Pedro Canga, e da
Cultura, Rosa Cruz e Silva, além
Dia de Angola em Setembro
da comissária·geral de Angola,
O dia de Angola na Expo Milão
Albina Assis, da secretária de Es- vai acontecer a 17de Setembro,
tado das Relações Exteriores Ãn- por ocasião do Dia do Herói Na.
gela Bragança e do embaixador
cional e Fundador da Nação,
em Roma, Florêncio de Alrneida.
Agostinho Neto.
Durante os 180dias do certa.
Allmentac;io 6 tema central
me vão real lzar-ss exposições
A Expo Milão 2015está subordímensais, espectáculos de músínada ao tema :Alimentar o PIa.
ca, dança e desfiles de moda. O
neta, Energia para a Vida', mo.
espaço vai celebrar ainda datas
tivo que levou o Ministério dos
importantes: Dia de Àfrica a 25
Negócios Estrangeiros italiano
de Maio; Dia Mundial da críana convidar o ministro Pedro Cano ça a 1de Junho; e Dia da Mulher
ga para representar Angola na
Africana a 31de Julho.
inauguração geral.
Vão decorrer três a quatro esAngola optou por levar a Mípectáculos diários, superando os
Ião o subtema 'Alimentação e 396 shotos apresentados em 2012
Cultura: Educar para Inovar'.
na Expo da Coreia. O pavilhão de
Para os responsáveis angolanos,
Angola tem ainda a partícuían«ensinar a nutrição ao cídadade de ser 'vizinho' do Brasil.
dão desde criança é um IrnpeAnt6n1o BUraro
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Revisão do Plano Diretor Municipal de leiria
Divulgação dos resultados da Discussão Pública
Raul Castro, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Leiria, torna público, nos termos
e para os efeitos consignados no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestâo Territoria/ (RJ/GT),
repub/icado pelo Decreto-Lei n." 46/2009, de 20 de fevereiro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto·Lei n.? I8//2009, de 7 de agosto e pelo Decreto·Lei n.02120//, de 6 de janeiro,que
a Câmara Municipal de Leiria na sua reunião pública de 28 de Abril de 20/5, deliberou:
•Aprovar o Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública da Proposta da Revisão do Plano Di-reter Municipal (PDM) de Leiria;
• Proceder à divulgação dos resultados, através da comunicação social e da página da internet da
Câmara Mu.nicipal de Leiria, conforme previsto no n08, do artigo 770, do RJIGT;
• Responder, por escrito, a todos aqueles que no âmbito da participação da Proposta da Revisão
do PDM de Leiria, invocaram o disposto do noS do artigo 770 do RJIGT
Assim, em conformidade com a referida deliberação, e nos termos do artigo 770, do RJIGT, se
leva ao conhecimento do público em geral, e dos munícipes interessados que:
• O Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública da Proposta da Revisão do
PDM de Leiria, encontra-se disponível para consulta na Divisão de Planeamento, Ordenamento
e Estratégia Territoríal, da Cãmara Municipal de Leiria, todos os dias úteis, durante a hora do
expediente e na página da internet do Município de Leiria em www.cm-Ieiria.pt.
Leiria,28 de abril de 2015
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
RAULCASTRO

