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EDITAL 
 

Nº12 / 2013 
 

 -------- Joaquim José Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal de 

Espinho: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Faz público que a Assembleia Municipal de Espinho, por deliberação tomada na 

sua reunião de 7 de janeiro de 2013 (integrada na 5.ª Sessão Ordinária de 2012), na 

sequência da abertura do procedimento de Revisão do Plano Geral de Urbanização de 

Espinho (PGUE), aprovou a Proposta de Suspensão Parcial do PGUE, acompanhada do 

respetivo parecer favorável emitido pela CCDR-N, apresentada pela Câmara Municipal 

nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 100.º do RJIGT conjugada com o n.º 7 do 

mesmo artigo, nos seguintes termos: --------------------------------------------------------- 

 ------- 1. A Suspensão Parcial do PGU de Espinho que abrange as zonas delimitadas na 

planta anexa (ANEXO I) à presente proposta, num total de cerca de 2.580.000 m2 (42% 

da área total do PGU), e compreende ainda a suspensão, sem prejuízo da manutenção 

das servidões administrativas e restrições de utilidade pública em vigor, dos seguintes 

artigos:- i. Os pontos nºs 1, 3 e 4 do Artigo 5.º (Zonas residenciais a criar); ii. Artigo 

27.º (Implantação dos edifícios); iii. Artigo 28.º (Profundidade das edificações); iv. Artigo 

29.º (Afastamento entre fachadas posteriores); v. Artigo 36.º (Cartograma das alturas); 

vi. Artigo 37.º (Vila); vii. Artigo 38.º (Largura dos arruamentos - Cartograma n.º 33); 

viii. Artigo 39.º (Planos de conjunto aprovados); ix. Artigo 41.º (Estudos de volumes e 

implantação).  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 2. O estabelecimento das Medidas Preventivas constantes do ANEXO II para a 

área objeto da suspensão, tal como dispõe o n.º 8 do artigo 100.º do referido diploma.  --  

 -------- Os interessados poderão consultar os documentos relativos a este processo, na 

página da Internet do Município, com o endereço eletrónico http://portal.cm-

espinho.pt/pt/noticias/plano-geral-de-urbanizacao-de-espinho-pgue/ ou no Edifício dos 

Paços do Concelho, durante o horário de expediente.  ----------------------------------------  

 -------- E para constar se passou este e outros de igual teor que vão ser afixados nos 

Paços do Município, nas Juntas de Freguesia e divulgados na comunicação social. ---------  

 -------- Espinho, 16 de abril de 2013. ---------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal, 
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