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EDITAL 
Nº15 / 2013 
 
 -------- Joaquim José Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal de 

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

 ---------  O instrumento de planeamento e ordenamento do território Anteplano de Urbanização da 

Vila de Espinho denominado de Plano Geral de Urbanização de Espinho (PGUE) foi suspenso 

parcialmente por força da deliberação de Câmara publicada em Diário da Republica de 09/04/2013, 

tendo sido, igualmente, aprovado nos termos do disposto no n.º 8 do art.º 100º do D.L. 380/99 de 

22 de Setembro alterado pelo D.L. n.º 46/09 de 20 de Fevereiro e ainda com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 3-B/10 de 28 de Abril e D.L. 2/11 de 6 de Janeiro, a abertura do 

procedimento de Revisão do PGUE, bem como os respetivos Termos de Referência, onde nestes 

últimos foram estabelecidos critérios de edificação para as áreas suspensas.  -------------------------  

 --------- Nesse sentido e considerando a vontade desta Câmara Municipal no tratamento das 

construções de génese ilegal alargado a todo o concelho, bem como, prestar um auxílio na 

pretensão de novas edificações e tendo em vista a agilização dos procedimentos administrativos, 

torna-se público que será disponibilizado um técnico da Câmara Municipal para prestar os 

esclarecimentos necessários junto da população. Estas ações terão lugar nos edifícios da Junta de 

Freguesia respetiva para a obtenção da informação essencial da seguinte forma: --------------------  

Inicio das ações de esclarecimentos: 27 de Maio de 2013 

 2 ª Feira – Junta de Freguesia de Silvalde (9h:30 -12h:00) 

 3ª Feira – Junta de Freguesia de Paramos (9h:30 – 12h:00) 

 4ª Feira – Junta de Freguesia de Guetim (9h:30 – 12h:00) 

 5ª Feira – Junta de Freguesia de Espinho (9h:30 – 12h:00) 

 6ª Feira – Junta de Freguesia de Anta (9h:30 – 12h:00) 

 --------- Mais se informa que os munícipes aquando da sua deslocação ao atendimento nos 

edifícios da Junta de Freguesia respetiva deverão fazer-se acompanhar de documento 

comprovativo de legitimidade para a pretensão, bastando para o efeito um comprovativo de 

morada, ou fatura de um fornecedor de serviços para o local em questão. ----------------------------  

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

estilo. --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Espinho, 22 de MAIO de 2013. ------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal, 
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