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Edital n.º 208/2022 

  
 

José Agostinho Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal da Aveiro:----------------------------------------------- 

Torna público que, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação 

e do artigo 12.º do Regulamento n.º 975/2022 de 17 de outubro de 2022, na sua atual redação, se encontra aberto 

a partir do dia 23 de novembro de 2022 até ao dia 15 de dezembro de 2022, o período de discussão pública 

referente ao projeto da operação de loteamento de iniciativa do CANAL CAPITAL - SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E TURISMO, S.A., a realizar nos terrenos sitos no Cais de São Roque, da União de freguesias de 

Glória e Vera Cruz, Concelho de Aveiro, durante o qual os interessados poderão apresentar as suas reclamações, 

observações ou sugestões.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durante este período, os interessados poderão consultar o projeto da operação de loteamento, constante do 

processo n.º 8/625/2022, bem como as informações técnicas elaboradas pelos serviços municipais competentes, 

através dos serviços online do Município de Aveiro, acessíveis em https://servicosonline.cm-aveiro.pt/ ou, em 

alternativa, no Gabinete de Atendimento Integrado, Edifício Centro de Congressos, Cais da Fonte Nova, com prévia 

marcação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os interessados deverão apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões em ofício devidamente 

identificado e em que qualidade participa na consulta pública, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de 

Aveiro, podendo utilizar os serviços online do Município ou o Gabinete de Atendimento Integrado.------------------------ 

Para constar e devidos efeitos se passou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados no Gabinete 

de Atendimento Integrado da Câmara Municipal de Aveiro, na União de freguesias de Glória e Vera Cruz e na 

página da internet do município de Aveiro, em www.cm-aveiro.pt.------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Aveiro, 21 de novembro de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, 

 

 

 

 

 

 

 

 




