
 

M U N I C Í P I O  D E  C H A V E S  

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES 

NIPC 501 205 551 

 

 

 

E D I T A L  N . º  0 3 / 2 0 1 7  

 

António Cândido Monteiro Cabeleira, 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 nos termos do despacho do Vereador Responsável, datado do dia 04 de janeiro 

de 2017, o qual recaiu sobre informação técnica produzida pela Divisão de Gestão 

e Ordenamento do Território, de 28 de novembro de 2016, ficam notificados todos os 

proprietários dos lotes constantes do alvará de loteamento n.º 2/2004, sito na Quinta 

das Mimosas, freguesia de Santa Maria Maior - emitido em nome de João Francisco 

Faustino Martins e Francisco Lourenço Estevinho, o qual incidiu sobre o prédio rústico 

sito na Quinta das Mimosas, descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves 

sob o n.º 3737/271000, freguesia de Chaves, concelho Chaves para, caso assim o 

entendam, no prazo de dez dias, tomarem posição sobre as alterações às condições 

de licença da operação de loteamento. Mais se torna público que o pedido de 

alterações às especificações da referida operação de loteamento, se encontra 

disponível para consulta na Divisão de Gestão e Ordenamento do Território, do 

Município de Chaves, no respetivo horário de atendimento ao público – entre as 9h00 

e as 16h00.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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, Técnica Superior do Município de Chaves, 

no uso de competências subdelegadas pela Chefe de Divisão de Administração e 

Fiscalização, o subscrevi.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Paços do Concelho de Chaves, 06 de janeiro de 2017 

O Presidente da Câmara Municipal de Chaves 

António Cabeleira, Arq. 


