CM Albergaria - Gabinete de Apoio à Presidência
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:

Gestão Regional de Aveiro [gravr@infraestruturasdeportugal.pt]
quarta-feira, 13 de maio de 2020 16:02
gap@cm-albergaria.pt
geral@cm-albergaria.pt
Caducidade de zonas de servidão non aedificandi

Nossa referência: 2704386-007

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha,
Nos termos do n.º 5 do artigo 32.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), aprovado pela Lei
nº 34/2015, de 27 de abril, a zona de servidão non aedificandi dos corredores rodoviários caduca decorridos cinco
anos após a data da constituição, excecionando-se as situações dos estudos prévios aprovados antes da entrada em
vigor do Estatuto, cujo prazo é contado na data da publicação deste.
Tendo em consideração que existem servidões rodoviárias cuja concretização a curto/médio prazo não está prevista
foi então publicada, no Diário da República pelo IMT, I. P., as respetivas caducidades.
Assim, e nos termos do n.º 7 do art.º 32.º do EERRN, as declarações de caducidade abrangidas pelo concelho de
Albergaria-a-Velha, são:
IP 3 - Coimbra (Trouxemil)/Mealhada e IC 2 - Coimbra/Oliveira de Azeméis (A32/IC2)
Declaração n.º 98-A 2019, publicada no Diário da República, 2.ª série, de 26 de dezembro de 2019



Face ao exposto, e uma vez que o mesmo diploma (Lei n.º 34/2015) também determina que a caducidade é
publicada nas páginas eletrónicas dos municípios e das juntas de freguesia territorialmente abrangidos, solicita-se as
v/ melhores diligências nesse sentido, encontrando-se a IP disponível para esclarecimentos adicionais.
Com os melhores cumprimentos,
Ângela M. P. de Sá
Gestora Regional

Direção de Serviços da Rede e Parcerias
Gestão Regional do Porto e Aveiro
Rua da Batalha, Quinta do Simão
Esgueira
3800-112 Aveiro - Portugal
T +351 21 28 79 000 · F +351 234 140 712
gravr@infraestruturasdeportugal.pt
Avenida Paiva Couceiro, S/N
4300-383 Porto - Portugal
T +351 21 28 79 000 · F +351 22 3391777
grprt@infraestruturasdeportugal.pt



Proteja o ambiente. Não imprima se não for necessário
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AVISO DE CONFIDENCIALIDADE - Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos à mesma são confidenciais e para uso exclusivo do
destinatário e os mesmos são propriedade da Infraestruturas de Portugal, SA. Cabe ao destinatário assegurar a verificação de vírus e outras
medidas que assegurem que esta mensagem não afeta os seus sistemas. Se não for o destinatário, não deverá usar, distribuir ou copiar este correio
eletrónico, devendo proceder à sua eliminação e informar o emissor. É estritamente proibido o uso, a distribuição, a cópia ou qualquer forma de
disseminação não autorizada deste correio eletrónico e seus anexos. Se recebeu este correio eletrónico por engano, por favor reenvie-o juntamente
com os anexos para o emissor e apague-o do seu sistema. A Infraestruturas de Portugal, SA, respeita as obrigações e princípios de privacidade e
proteção de dados. Para mais informações sobre esta matéria e para o modo de exercício dos direitos de proteção de dados, consulte a Política de
Privacidade disponível no website oficial da Infraestruturas de Portugal SA, ou contacte o Encarregado de Proteção de Dados através do endereço
de correio eletrónico dpo@infraestruturasdeportugal.pt. A Infraestruturas de Portugal, SA, agradece a sua cooperação.
Sede Social Campus do Pragal, Praça da Portagem · 2809-013 ALMADA · Portugal
NIPC 503 933 813

DISCLAIMER - The information contained in this e-mail and any accompanying documents is confidential, may be privileged, and is intended
solely for the person and/or entity to whom it is addressed (i.e. those identified in the "To" and "cc" box). It is the property of Infraestruturas de
Portugal, SA. Unauthorized disclosure, or copying of this communication, or any part thereof, is strictly prohibited and may be unlawful. If you
have received this e-mail in error, please return the e-mail and attachments to the sender and delete the e-mail and attachments and any copy from
your system. Infraestruturas de Portugal, SA, respects privacy and data protection obligations and principles. For further information on this
matter and to exercise your data protection rights, please see the Privacy Policy available at Infraestruturas de Portugal, SA official website, or
contact the Data Protection Officer through the following email dpo@infraestruturasdeportugal.pt. Infraestruturas de Portugal, SA, thanks you for
your cooperation.
Head Office Campus do Pragal, Praça da Portagem · 2809-013 ALMADA · Portugal
Tax ID PT503 933 813

Dê o seu contributo para a sustentabilidade. Imprima o estritamente necessário e a preto e branco.
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