EDITAL N.º 7 / 2019

Nuno Vaz Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Chaves, faz saber que, por este
meio, é notificado o Sr. José da Silva Buracas, com paradeiro desconhecido, do conteúdo
integral da Informação nº 2/DAF/FISC/2019, datada do dia 09 de janeiro de 2018, produzida
pela Divisão de Administração e Fiscalização, conforme documento cujo teor aqui se dá por
integramente reproduzido para todos os efeitos legais e se anexa ao presente Edital.
Para constar, e inteiro conhecimento de todos, se publica o presente Edital, que vai ser
afixado no local da obra e nos lugares do costume.
E eu, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias Delgado, Chefe de Divisão de
Administração e Fiscalização, no uso de competências delegadas pelo Diretor de
Departamento de Coordenação Geral, o subscrevi.
Chaves, 14 de janeiro de 2019

O Presidente da Câmara Municipal,
(Nuno Vaz)

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
INFORMAÇÃO Nº 2/DAF/FISC/2019
Despacho - Diretor de Departamento

Despacho - Titular do Cargo Político

A s s u n to:

Operação urbanística sem controlo prévio municipal
Processo 162/FIS/2018

L ocal :

Couto de Ervededo – Freguesia de Ervededo – Concelho de Chaves

R es pon s ável :

José da Silva Buracas

Na sequência da Ficha de Acompanhamento de Operações Urbanísticas Nº 1/2019 – Zona Norte,
datada de 08 de janeiro de 2019, produzida pelo Setor de Fiscalização Municipal, e relativa ao
assunto identificado em epígrafe, documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido
para todos os efeitos legais e que segue em anexo à presente informação, estes Serviços
sugerem a adoção da seguinte estratégia procedimental:
1. Dever-se-á notificar o eventual infrator, através de edital, para, num prazo não superior a 15
dias, adotar, junto dos serviços técnicos competentes desta Autarquia, as diligências
necessárias tendentes à regularização da Operação Urbanística levada a efeito sem controlo
prévio municipal, nos termos do disposto na alínea d), do nº 2. do art. 102º, do DL 555/99, de 16
de Dezembro e ulteriores alterações – Muro de vedação e suporte de terras –.-----------------------2. Sequencialmente, instauração do correspondente processo contraordenacional, nos termos do
disposto na alínea a), do n.º1 e nº2, do art. 98º, do DL n.º 555/99, de 16 de Dezembro e
ulteriores alterações. --------------------------------------------------------------------------------------------------À consideração do Vereador responsável, Engº Victor Santos.
Chaves, 09 de janeiro de 2019
A Chefe de Divisão de Administração
e Fiscalização
(Dra. Sandra Lisboa)
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