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Minuta da ATA Nº 95/2021  

----- Reunião Extraordinária de 15 de setembro de 2021 por videoconferência  -------------------------  

----- Hora de abertura da reunião: 09 horas  -------------------------------------------------------------  

----- Presentes à reunião:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques  ---------------------------------------------------------  

----- VEREADORES: Artur Jorge Baptista dos Santos  -----------------------------------------------------  

 ------------------------ Marcos André Marta Bento  ------------------------------------------------------------  

------------------------ Ana Lara Henriques de Oliveira  ------------------------------------------------------  

------------------------ João Pedro Vaz Pereira -----------------------------------------------------------------  

----- Havendo quórum, o Sr. Presidente saudou os presentes e declarou aberta a reunião.  --  

 ----------------------------------- Ordem do dia  ------------------------------------------   

PRESIDÊNCIA  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
UNIDADE DE OBRAS E PLANEAMENTO  ---------------------------------------------------------------------  
 
PLANEAMENTO E OBRAS PARTICULARES  -----------------------------------------------------------------  
 
Obras Particulares  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Processo de Obras nº 37/2021 - Aprovação Projeto Arquitetura - RL10 Active, Lda - 
Valeiro das Hortas;  --------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº37/2021, cujo titular é RL 10 Active, Lda, com vista 

à aprovação do projeto de arquitetura de um empreendimento de Hotel-Apartamentos, sito 

em Valeiro das Hortas, freguesia de Poiares-Santo André. --------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, com as 

restrições expressas nos pareceres técnicos anexos, nomeadamente: -----------------------------  

- a apresentação da certidão da conservatória do registo predial corrigida até aprovação final 

do processo;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Parecer favorável da Delegação de Saúde; --------------------------------------------------------------  

- Parecer favorável da Comissão Municipal de Defesa da Floresta.----------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- Mais deliberou aceitar a localização e respetivo enquadramento nas disposições do 

Plano Diretor Municipal, considerando que:  ---------------------------------------------------------------  

1) As edificações pré-fabricadas (bungalows de madeira), a piscina, parque infantil e o 

campo de padel, são propostos ser instalados em zona descrita em PDM como Espaços 

Florestais 2, sendo justificados pelo interessado como abrangido pelas disposições do Ponto 

3.4 do art.º 35 do PDM (equipamentos de lazer e desportivos); ---------------------------------------  

2) A restante área do terreno é identificada em PDM como Espaços Residenciais que se 

destinam essencialmente a funções residenciais e utilizações compatíveis com a utilização 

dominante, aceitando-se esta localização por se tratar de atividade proposta não 

excessivamente ruidosa e que não representa um acréscimo de congestionamento na 

povoação que incomode os moradores. ---------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------- PONTO VI  --------------------------------------  

 --------------------------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------------  

----- Não houve intervenção do público.  ---------------------------------------------------------------------   

 ------------------------------ Antes da Ordem do Dia -----------------------------------  

 -------------------------------- PONTO VII  -------------------------------------  

------------------------ INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO --------------------------------  

 -------------------------------- PONTO VIII  ------------------------------------  

 ------ INTERVENÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL --------  

 ---------------------------- ENCERRAMENTO --------------------------------  

----- De acordo com o preceituado no art.º 57 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a ata foi 

lida, aprovada em minuta, e assinada pelo Sr. Presidente e por mim que a elaborei. -----------  

----- A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 09 horas e 15 minutos. -----------  
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