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Nuno Vaz Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Chaves, torna público que, para 

efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 27º, do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 

republicado pelo DL n.º 136/2014, de 09 de setembro e demais alterações, com o estatuído 

no n.º 1 e n.º 2, do artigo 11.º, do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, e nos 

termos do seu despacho, datado do dia 20 de dezembro de 2022, o qual recaiu sobre 

informação técnica produzida pela Divisão de Ordenamento do Território e Gestão 

Urbanística, de 05 de dezembro de 2022, ficam notificados os proprietários dos lotes 

constantes do alvará de loteamento n.º 15/1992, para se pronunciarem, no prazo de 15 

dias úteis, sobre um procedimento de alteração ao mencionado loteamento, emitido em 

nome de Norberto Anjos Fernandes, o qual incidiu sobre os prédios rústicos sitos em 

Caminho de Casas dos Montes, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, 

descritos na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o n.º 39.934, livro B-95, fls. 66, 

da freguesia de Chaves e inscritos na respetiva matriz predial com os artigos 1185º e 1187º 

da mesma freguesia. 

Mais se torna público, que os interessados poderão, caso assim o entendam, durante o 

período indicado, tomarem posição sobre o pedido de alterações às especificações da referida 

operação de loteamento, que se encontra disponível para consulta na Divisão de 

Ordenamento do Território e Gestão Urbanística, do Município de Chaves, no respetivo 

horário de atendimento ao público – entre as 9h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 17h00. 

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

pretensão e divulgado no site institucional deste Município. 

E eu, Cristina Maria Fernandes Rodrigues, Chefe da Unidade de Contratos e Expropriações, 

no uso de competências delegadas por despacho da Chefe da Divisão de Administração 

Geral, Dra. Carla Negreiro, de 25 de outubro de 2021, o subscrevi. 

 

 

Paços do Concelho de Chaves, 23 de janeiro de 2023 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Chaves 

Nuno Vaz 


