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EDITAL N.º 31/2022 
 
 

 

Assunto: Início do procedimento administrativo com vista à aprovação do Regulamento Específico da Zona 

de Estacionamento do Centro Histórico de Leiria 

 

 

 ------- Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Leiria, torna público, no uso da 

competência própria prevista na alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual, e para efeitos disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação atual, que a Câmara Municipal de Leiria, na sua reunião 

realizada no dia 8 de fevereiro de 2022, deliberou, no uso da competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, dar início ao procedimento administrativo com 

vista à aprovação do Regulamento Específico da Zona de Estacionamento do Centro Histórico de Leiria, considerando 

que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Centro Histórico da cidade de Leiria caracteriza-se por um elevado índice de ocupação do solo, com uma rede 

viária muito estreita, típica de uma cidade medieval que, nos dias de hoje, favorece o estacionamento desordenado, o 

qual, cada vez mais, vem impedindo a acessibilidade dos seus residentes e de veículos de socorro, colocando em causa 

a sua qualidade de vida e bem-estar, bem como a segurança de pessoas e bens.------------------------------------------- 

------ Perante este cenário, mostra-se premente disciplinar o estacionamento no Centro Histórico de Leiria, com o 

objetivo de melhorar a circulação de veículos nesta zona, tendo em vista a segurança, salvaguarda das populações e 

preservação do ambiente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Por se tratar de uma zona específica da cidade de Leiria, onde o número de lugares de estacionamento é muito 

escasso, devendo destinar-se exclusivamente aos seus residentes, não se considera necessária e adequada a colocação 

de parquímetros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Deste modo, por não estarmos perante uma zona de estacionamento de duração limitada, não deverá ser aplicável 

ao Centro Histórico de Leiria, o Regulamento de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada do Município de Leiria, 

publicado, por extrato, no Diário da República, n.º 227, II Série, em 23 de novembro de 2012.--------------------------- 

------ Assim, a elaboração de um regulamento que discipline o estacionamento no Centro Histórico de Leiria, revela-se 

indispensável para alcançar o ordenamento do trânsito neste lugar e melhorar as condições de vida dos seus moradores.- 

------ Por esta ordem de razões, o Município de Leiria entende ser necessário a elaboração do Regulamento Específico 

da Zona de Estacionamento do Centro Histórico de Leiria, com vista a criar um corpo normativo que discipline o 

estacionamento no Centro Histórico de Leiria.---------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- Mais torna público, de acordo com a referida deliberação camarária, que: -------------------------------------------  

a) O prazo para a constituição de interessados e para apresentação de contributos para a elaboração da alteração ao 

regulamento, por escrito, foi fixado em 10 dias úteis, contados da data da publicitação do início do procedimento no sítio 

institucional do Município de Leiria, por meio de requerimento, a dirigir ao Presidente da Câmara Municipal, por correio 

eletrónico para cmleiria@cm-leiria.pt, acompanhada de consentimento para que o mesmo possa ser utilizado para efeitos 

de notificação, ou correio postal para Município de Leiria, Largo da República, 2414-006 Leiria, identificando devidamente 

o procedimento e o interessado, pela indicação do nome completo, domicílio ou sede e número de identificação fiscal; -  

b) A direção do procedimento administrativo foi delegada no Senhor Vereador Dr. Carlos Palheira, nos termos e para 

efeitos dos n.os 2 e 4 do artigo 55.º do CPA. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que, em cumprimento do disposto no n.º 1 do 

artigo 98.º do CPA, vai ser publicitado no sítio institucional do Município de Leiria na internet em www.cm-leiria.pt e 

http://www.cm-leiria.pt/
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afixado no Edifício dos Paços do Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

Leiria, 4 de março de 2022. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

 

 

 

Gonçalo Lopes                                                  
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