N.o 54 — 5 de Março de 2003

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
ANEXO XI

Zonas industriais infra-estruturadas (*)
Custo máximo de referência (por metro quadrado de lote) — E 35.
(*) Inclui redes de água e efluentes, electricidade, gás, telecomunicações e arruamentos.
ANEXO XII
Arranjos urbanísticos
Euros/
metros
quadrados

Áreas de intervenção

Zonas verdes . . . . . . . . . . . . .
Arranjos urbanísticos . . . . . .
Centros históricos . . . . . . . . .

20
50
100

Observações

3539

Direcção-Geral do Ordenamento do Território
e Desenvolvimento Urbano
Declaração n.o 90/2003 (2.a série). — Torna-se público que, por
despacho do subdirector-geral de 4 de Fevereiro de 2003, foi registada
a alteração ao Plano de Pormenor da Quinta do Geão, no município
de Santo Tirso, atenta a sua conformidade com o Plano Director
Municipal de Santo Tirso.
Nos termos da alínea c) do n.o 3 do artigo 148.o do Decreto-Lei
n.o 380/99, de 22 de Setembro, publica-se em anexo a esta declaração
a deliberação da Assembleia Municipal de Santo Tirso de 25 de Junho
de 2002 que aprovou a alteração e a planta de implantação alterada.
A alteração foi registada com o n.o 01.13.14.00/01.03-PP/A, em 6
de Fevereiro de 2003.
13 de Fevereiro de 2003. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral, Jorge Reis Martins.

Com redes de rega.
Com mobiliário.
Apenas na envolvente de
património classificado.

Assembleia Municipal de Santo Tirso
Terceira sessão ordinária
o

Nota. — Para zonas isoladas pode considerar-se um acréscimo de
25 % ao custo definido para arranjos urbanísticos se devidamente
justificado caso a caso.
ANEXO XIII
Parques de estacionamento cobertos
Por lugar de estacionamento — E 11 000.
Nota. — Inclui áreas de circulação, pilares e locais de estacionamento.

Acta n. 5.
Reunião de 25 de Junho de 2002.
..........................................................
2 — Alteração ao Plano de Pormenor da Quinta do Geão, ratificado
pela Portaria n.o 552/93, de 29 de Maio: aprovação.
Presente para discussão e votação a deliberação camarária de 30
de Abril último, constante das subsequentes quatro folhas da presente
minuta da acta.
Após debate, foi deliberado aprovar a referida deliberação camarária, com 37 votos a favor e 10 abstenções dos membros eleitos
enquanto inscritos na lista do PPD/PSD.

