
URBANISMO
• Informações prévias
• Autorizações e alterações
• Comunicações prévias
• Licenças
• Emissões de alvarás
• Certidões
• Instalações de combustíveis
• Parecer Prévio 
• Prorrogação do Prazo
• Substituição de intervenientes
• Junção de ficha de habitação
• Dispensa e isenção de taxas
• Apresentação de requerimento genérico ou de exposição
• Atribuição do número de polícia
• Obras Isentas / de Conservação
• Comunicação de Início de Obras
• Pedido de anulação ou arquivamento de requerimento, 

processo ou guia de pagamento
• Participação
• Junções de elementos
• Ocupação do espaço público 
• Pedido de Autorização de instalação de infraestrutura de suporte 

de estação de radiocomunicação e respetivos acessórios
• Vistorias
• Sugestões e reclamações

ATENDIMENTO GERAL
• Licença para afixação ou inscrição de mensagens publicitárias 

de natureza comercial
• Licença para ocupação do espaço público (eventos, toldos e outros)
• Pedido de alargamento ou restrição do horário de 

funcionamento para estabelecimentos
• Autorização para utilização da via para a realização de 

atividades de caráter desportivo (provas desportivas, 
manifestações desportivas), festivo ou outras que possam 
afetar o trânsito normal

• Licença para a realização de atividades de caráter desportivo 
(provas desportivas, manifestações desportivas) em locais 
públicos

• Licença para a instalação e funcionamento de recintos 
itinerantes/improvisados em locais públicos ou privados

•  Licença para a instalação e funcionamento de recintos de 
diversão provisória em locais públicos ou privados

DE LEIRIA

•  Autorização para utilização de fogo de artifício ou outros 
artefactos pirotécnicos

•  Licença para o exercício de atividades ruidosas temporárias 
(festividades, divertimentos públicos, feiras, mercados, obras 
de construção civil)

•  Pedido de isenção ou redução das taxas devidas pelos 
licenciamentos /autorizações exigíveis para a realização de 
iniciativas e eventos

•  Licenciamento dos veículos afetos aos transportes em táxi
•  Licenciamentos de guardas-noturnos 
•  Pedido de documento comprovativo do registo / licença de 

condução de ciclomotor e/ou motociclo de cilindrada não 
superior a 50 cm3

•  Pagamentos diversos
• Licenciamento zero (Balcão do Empreendedor) 

nomeadamente para as seguintes formalidades:
 - Instalação, Modificação e Averbamento de atividades 

decorrentes do Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro, 
(RJACSR - que aprova o regime jurídico de acesso e exercício de 
atividades de comércio, serviços e restauração

 - Comunicações prévias para ocupação de espaço público para 
determinados fins habitualmente conexos com 
estabelecimentos de restauração ou de bebidas, de comércio de 
bens, de prestação de serviço, designadamente:
> Instalação de toldo e respetiva sanefa
> Instalação de esplanada aberta
> Instalação de estrado e guarda-vento
> Instalação de vitrina e expositor
> Instalação de suporte publicitário, nos casos em que é 

dispensado o licenciamento da afixação ou da inscrição de 
mensagens publicitárias de natureza comercial (dispositivos 
fixos ou móveis)

>  Instalação de arcas e máquinas de gelados;
> Instalação de brinquedos mecânicos e equipamentos similares;
> Instalação de floreira
> Instalação de contentor para resíduos.

 - Comunicações prévias para estabelecimentos de alojamento local
• Cartão Residente – Apresentação de pedido 
• RSU’s – participações
• Iluminação pública – participações
• Cemitério: Averbamento – alvarás. 

Conservação/melhoramentos. inumação, cremação, exumação 
e transladação, transferência de responsabilidade/desistência

• Participações diversas
• Hortas Comunitárias 
• Registo de Cidadão Estrangeiros – SEF
• Comunicação de realização de queimas e queimadas
• Pedido de cedência instalações desportivas regular /pontual
• Feiras e mercados municipais - Apresentação de pedido 
• Pedido de verificação e controlo metrológico a instrumentos 

de pesagem e massas em uso para transações comerciais (ex. 
balanças utilizadas em espaços comerciais)

• Autorização para utilizar bens municipais de utilização pública 
• Pedido de utilização dos espaços do Centro Associativo 

Municipal, apresentados por entidades não beneficiárias

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

BALCÃO ÚNICO
DE ATENDIMENTO

EDIFÍCIO SEDE

LOJA DE CIDADÃO DE LEIRIA

FREGUESIAS



• Comunicação de queimas e de queimadas
• Apresentação de diversos pedidos, em formulário próprio
• Reclamações e sugestões
• Pedido de consulta de processos até 2006 que estejam 

terminados e sob a responsabilidade do Arquivo Municipal
• Pedido de verificação e controlo metrológico
• Pedido de utilização dos espaços do Centro Associativo 

Municipal, apresentados por entidades não beneficiárias

URBANISMO
• Informações prévias
• Autorizações e alterações
• Comunicações prévias
• Licenças
• Emissões de alvarás
• Certidões
• Instalações de combustíveis
• Parecer Prévio 
• Prorrogação do Prazo
• Substituição de intervenientes
• Junção de ficha de habitação
• Dispensa e isenção de taxas
• Apresentação de requerimento genérico ou de exposição
• Atribuição do número de polícia
• Obras Isentas / de Conservação
• Comunicação de Início de Obras
• Pedido de anulação ou arquivamento de requerimento, 

processo ou guia de pagamento
• Participação
• Pedido de fotocópias 
• Junções de elementos
• Conversão em Suporte Digital
• Pedido de autenticação de exemplar
• ocupação do espaço público
• Pedido de Autorização de instalação de infraestrutura de suporte 

de estação de radiocomunicação e respetivos acessórios
• Vistorias
• Sugestões e reclamações
• Consultas de processos

ATENDIMENTO GERAL
• Licença para afixação ou inscrição de mensagens publicitárias 

de natureza comercial
• Licença para ocupação do espaço público (eventos, toldos e outros)
• Pedido de alargamento ou restrição do horário de 

funcionamento para estabelecimentos
• Autorização para utilização da via para a realização de atividades de 

caráter desportivo (provas desportivas, manifestações desportivas), 
festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal

• Licença para a realização de atividades de caráter desportivo 
(provas desportivas, manifestações desportivas) em locais 
públicos

• Licença para a instalação e funcionamento de recintos 
itinerantes/improvisados em locais públicos ou privados

• Licença para a instalação e funcionamento de recintos de 
diversão provisória em locais públicos ou privados

• Autorização para utilização de fogo de artifício ou outros 
artefactos pirotécnicos

• Licença para o exercício de atividades ruidosas temporárias 
(festividades, divertimentos públicos, feiras, mercados, obras 
de construção civil)

• Pedido de isenção ou redução das taxas devidas pelos 
licenciamentos /autorizações exigíveis para a realização de 
iniciativas e eventos;

• Licenciamento dos veículos afetos aos transportes em táxi;
• Licenciamentos de guardas-noturnos; 
• Pedido de documento comprovativo do registo / licença de 

condução de ciclomotor e/ou motociclo de cilindrada não 
superior a 50 cm3

• Pagamentos diversos
• Licenciamento zero (Balcão do Empreendedor) 

nomeadamente para as seguintes formalidades:
 - Instalação, Modificação e Averbamento de atividades 

decorrentes do Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro, 
(RJACSR - que aprova o regime jurídico de acesso e exercício de 
atividades de comércio, serviços e restauração

 - Comunicações prévias para ocupação de espaço público para 
determinados fins habitualmente conexos com 
estabelecimentos de restauração ou de bebidas, de comércio de 
bens, de prestação de serviço, designadamente:
> Instalação de toldo e respetiva sanefa
> Instalação de esplanada aberta
> Instalação de estrado e guarda-vento
> Instalação de vitrina e expositor
> Instalação de suporte publicitário, nos casos em que é 

dispensado o licenciamento da afixação ou da inscrição de 
mensagens publicitárias de natureza comercial (dispositivos 
fixos ou móveis)

>  Instalação de arcas e máquinas de gelados;
> Instalação de brinquedos mecânicos e equipamentos similares;
> Instalação de floreira
> Instalação de contentor para resíduos.

 - Comunicações prévias para estabelecimentos de alojamento 
local

• Cartão Residente – Apresentação de pedido e levantamento 
de documento

• RSU’s – participações
• Iluminação pública – participações
• Cemitério: Averbamento – alvarás. 

conservação/melhoramentos. Inumação, cremação, exumação 
e transladação, transferência de responsabilidade/desistência

• Participações diversas
• Hortas Comunitárias 
• Registo de Cidadão Estrangeiros – SEF

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

EDIFÍCIO SEDE

FREGUESIAS

• Consulta e Reprodução

ARQUIVO MUNICIPAL 

Amor
Bajouca

Bidoeira de Cima
Coimbrão
Maceira 
Milagres

Colmeias e Memória
Monte Redondo e Carreira

Santa Catarina da Serra e Chainça
Santa Eufémia e Boa Vista

Souto da Carpalhosa e Ortigosa

• Comunicação de realização de queimas e queimadas
•  Pedido de cedência instalações desportivas regular /pontual;
• Feiras e mercados municipais - Apresentação de pedido e 

levantamento de documentos 
• Pedido de verificação e controlo metrológico a instrumentos 

de pesagem e massas em uso para transações comerciais (ex. 
balanças utilizadas em espaços comerciais)

• Autorização para utilizar bens municipais de utilização pública 
• Pedido de utilização dos espaços do Centro Associativo 

Municipal, apresentados por entidades não beneficiárias.

AÇÃO SOCIAL
• Habitação Social – obras de conservação e manutenção
• Comparticipação medicamentos
• Apoio à renda
• Banco Local Voluntariado – receção de inscrições 


