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(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 66452/URB_DI/2019 
Eletro-Portugal, Lda. 
Proposta de aprovação do Relatório de 
Ponderação da Discussão Pública e da 
Delimitação da Unidade de Execução n.º 2 de 
Tocadelos, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 450/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, no 
documento E/78374/2020; 

 
B. Findo o período de discussão pública da 

Proposta de Delimitação da Unidade de 
Execução n.º 2 de Tocadelos, fixado nos 
termos da proposta 92/2020, aprovada na 
Reunião de Câmara de 26-02-2020, de que se 
registou apenas uma participação; 

 
C. Que, nos termos do relatório de ponderação 

da participação, elaborado pelos serviços, não 
merecem cabimento as questões suscitadas, 
por não reportarem à Unidade de Execução 
em questão e não demonstrarem qualquer 
desconformidade ou incompatibilidade com o 
Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 66452/URB_DI/2019, em nome de 
Eletro-Portugal, Lda., que se refere à construção 
de um edifício industrial, num terreno com 7.440 
m

2
, em Tocadelos, na Freguesia de Lousa, ao 

abrigo do n.º 3 do artigo 89.º e 148.º e 149.º do 
RJIGT (Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão do Territorial), instituído pelo Decreto-Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, na redação em vigor: 
 
1. Aprovar o relatório de ponderação da 

Discussão Pública da proposta de Delimitação 
da Unidade de Execução n.º 2 de Tocadelos, 
elaborado pelos serviços municipais; 

 
2. Aprovar a delimitação da Unidade de 

Execução n.º 2 de Tocadelos, nos termos 
propostos pelos serviços. 

 
... 

 
Loures, 2 de setembro de 2020 

 
O Vereador  

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O documento Relatório de 
Ponderação da Discussão Pública da proposta de 
Delimitação da Unidade de Execução n.º 2 de 
Tocadelos encontra-se disponibilizado em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
Processo n.º 38.475/L/OR/2000 
Inversiones Portuguesas, S.I. 
Proposta de cancelamento da garantia bancária 
existente. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 451/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fl. 1603 e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU, a fl. 1604; 

 
 


