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E D I T A L    N.º 51/20  

 

4º Aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 5/1981 

 
 
1 - Identificação do titular e descrição dos prédios abrangidos pela operação de 
loteamento: 
 

Nos termos das disposições combinadas previstas nos artigos 27º e 74º, do DL n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo DL n.º 136/14, de 09 de setembro e ulteriores 

alterações, é emitido o presente aditamento ao alvará de licenciamento da operação de 

loteamento n.º 5/1981, emitido em nome de Maria de Fátima Morais Gomes Augusto, em 

1/07/1981, o qual incidiu sobre um prédio rústico sito no Alto da Quintela, Sta. Cruz, freguesia 

de Outeiro Seco, concelho de Chaves, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Chaves sob o n.º 53389, livro B-128, fl. 37 e inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo 

529º, da mesma freguesia. 

  

2 - Identificação do requerente das alterações ao alvará: 
 

As alterações às especificações do alvará de licença da operação de loteamento foram 

requeridas por Rui Lopes Santos, na qualidade de proprietário dos lotes n.º 6 e n.º 7, portador 

de N.I.F. 180176722. 

 

3 - Data de aprovação das alterações às especificações do alvará de licença de 
operação de loteamento e enquadramento no PMOT: 
 

As alterações às especificações do alvará de licença de operação de loteamento n.º 5/81, 

foram aprovadas pelo Executivo Camarário, em sua reunião realizada no dia 02 de março de 

2020, nos termos da informação técnica produzida pela Divisão de Gestão e Ordenamento 

do Território, no dia 18 de feveiro do mesmo ano, respeitando as disposições regulamentares 

do Plano Diretor Municipal de Chaves. 

 

 

4 - Descrição das alterações: 

 

Lote nº 6: 

 
- Área do lote– 600,00 m2; 
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- Finalidade- habitação unifamiliar; 

- Área de Implantação máxima- 278,5 m2; 

- Área Bruta de construção da Habitação máxima – 278,5 m2, dos quais 169,6 m2 habitação 

e 108,9 m2 anexos; 

- N.º de pisos – 1 acima da cota de soleira e 0 abaixo da cota de soleira; 

- Estacionamentos no lote – 3; 

 
Lote nº 7: 

 

- Área do lote– 497,20 m2; 

- Finalidade- habitação unifamiliar; 

- Área de Implantação máxima- 189,40 m2; 

- Área Bruta de construção da Habitação máxima – 276 m2, dos quais 203,20 m2 habitação 

e 73,40 m2 anexos; 

- N.º de pisos – 2 acima da cota de soleira e 0 abaixo da cota de soleira; 

- Estacionamentos no lote – 3; 

 
Sobre o lote nº 6 fica ainda demarcado um ónus/servidão de passagem de conduta de 

águas residuais e pluviais, tal como demarcado na planta de síntese parcial do loteamento, 

que deverá ser objeto de registo. 

 

Para constar se publica o presente Edital que vai ser afixado nos lugares de costume e 

divulgado no site institucional do Município. 

 

E eu, Cristina Maria Fernandes Rodrigues, Técnica Superior deste Município e seu oficial 

público, designada por despacho do Presidente da Câmara Municipal de 01.07. 2019, o 

subscrevi. 

 

Paços do Concelho de Chaves, 16 de abril de 2020 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

Nuno Vaz 
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