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EDITAL N.º 40 / 2020 

 

Alvará de Loteamento n.º 1/2020 

 
 
Nos termos das disposições combinadas previstas no artigo 74.º e no n.º 4 do artigo 84.º, 

ambos do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 

setembro e ulteriores alterações, é emitido oficiosamente pela Câmara Municipal de Chaves 

o Alvará de Loteamento n.º 1/2020, através do qual é ressuscitada a disciplina urbanística 

consignada no Alvará de Loteamento n.º 1/2006 e seus aditamentos, entretanto caducado, 

emitido em nome de Fernando Manuel Gonçalves Fernandes Dias, Unipessoal, Lda., em 

17/05/2006, o qual incidiu sobre três prédios rústicos e um urbano, sitos no Lugar de Aregos, 

freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, descritos na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves sob os n.ºs 3458/250399 – Urbano - 3459/250399, 3460/250399 e 

3461/250399 – Rústicos -, freguesia de Chaves e inscritos na respetiva matriz predial sob os 

artigos 3373º - Urbano - 926º, 927º e 928º - Rústicos - da mesma freguesia. 

 

A emissão oficiosa do alvará de loteamento foi determinada por deliberação da Câmara 

Municipal de 17 de maio de 2019. 

 

A operação exige a execução, por via substitutiva, pela Câmara Municipal das obras de 

urbanização em falta, determinadas em reunião datada de 30 de novembro de 2019. 

 

A operação de loteamento respeita o disposto no PDM e apresenta as seguintes alterações, 

relativamente ao alvará de loteamento n.º 1/2006 e seus aditamentos: 

 

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES: 

 

- Diminuição do número total de lotes de 7 para 4, com a extinção dos lotes nº 5 a nº 7; 

- Aumento da área total dos lotes de 4.266,12 para 4.708,00 m2 (distribuindo-se em 

3.544,00 m2 de área dos 4 lotes e 1.164,00 m2 de área do domínio privativo dos lotes – 

infraestruturas viárias/estacionamento); 
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 - Diminuição da área de cedência para o domínio público de 10.371,88 m2 para 9.930,00 

m2 (distribuindo-se em 6.388,15 m2 para áreas verdes e de utilização coletiva e 3.541,85 

m2 para infraestruturas viárias); 

 - Diminuição da área de implantação máxima para 3.544,00 m2; 

 - Aumento da área bruta de construção máxima para 14.520,50 m2; 

 - Aumento da área bruta de construção máxima para efeitos de IC para 10.976,50 m2 

(excluindo área de garagens); 

 - Manutenção do número de pisos- 4 pisos acima da cota de soleira e 1 piso abaixo da cota 

de soleira;  

 - Aumento do número de fogos de 51 para 86; 

 

DESCRIÇÃO DOS LOTES 

 

Lote nº 1: 

a) Finalidade – habitação coletiva e comércio; 

b) Área de lote – 1.136,50 m2; 

c) Área de implantação máxima – 1.136,50 m2; 

d) Área bruta de construção máxima – 4.553,00 m2 (distribuído por 3.209,50 m2 de 

habitação coletiva, 207,00 m2 de comércio e 1.136,50 m2 de garagem); 

e) Número de fogos – 26; 

f) Número de pisos - 4 pisos acima da cota de soleira e 1 piso abaixo da cota de soleira; 

g) Número de lugares de estacionamento – 26;  

h) Proveniência - 466,62m2 do lote nº 1 (229/20061009), 615,00m2 do lote nº 5 

(233/20061009) e 54,88m2 do lote nº 6 (234/20061009); 

 

Lote nº 2: 

a) Finalidade – habitação coletiva; 

b) Área de lote – 877,50 m2; 

c) Área de implantação máxima – 877,50 m2; 

d) Área bruta de construção máxima – 3.397,50 m2 (distribuído por 2.520,00 m2 de 

habitação coletiva e 877,50 m2 de garagem); 

e) Número de fogos – 20; 

f) Número de pisos - 4 pisos acima da cota de soleira e 1 piso abaixo da cota de soleira; 

g) Número de lugares de estacionamento – 32;  
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h) Proveniência – 756,50 m2 do lote nº 2 (230/20061009), 121,00 m2 do lote nº 6 

(234/20061009); 

 

Lote nº 3: 

a) Finalidade – habitação coletiva; 

b) Área de lote – 765,00 m2; 

c) Área de implantação máxima – 765,00 m2; 

d) Área bruta de construção máxima – 3.285,00 m2 (distribuído por 2.520,00 m2 de 

habitação coletiva e 765,00 m2 de garagem); 

e) Número de fogos – 20; 

f) Número de pisos - 4 pisos acima da cota de soleira e 1 piso abaixo da cota de soleira; 

g) Número de lugares de estacionamento – 32;  

h) Proveniência – 363,00 m2 do lote nº 3 (231/20061009), 196,62 m2 do lote nº 6 

(234/20061009) e 205,38 m2 do lote nº 7 (235/20061009); 

 

Lote nº 4: 

a) Finalidade – habitação coletiva; 

b) Área de lote – 765,00 m2; 

c) Área de implantação máxima – 765,00 m2; 

d) Área bruta de construção máxima – 3.285,00 m2 (distribuído por 2.520,00 m2 de 

habitação coletiva e 765,00 m2 de garagem); 

e) Número de fogos – 20; 

f) Número de pisos - 4 pisos acima da cota de soleira e 1 piso abaixo da cota de soleira; 

g) Número de lugares de estacionamento – 32;  

h) Proveniência – 572,50 m2 do lote nº 4 (232/20061009) e 192,50 m2 do lote nº 7 

(235/20061009); 

 

Área privativa dos lotes: 

a) Finalidade - infraestruturas viárias, estacionamento; 

b) Área – 1.164,00 m2; 

c) Número de lugares – 58; 

d) Proveniência –722,62 m2 do lote nº 7 (235/20061009) e 441,38 m2 da área de cedência 

para o domínio público; 
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DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DE CEDÊNCIA PARA O DOMINIO PÚBLICO 

 - Área total cedida para o domínio público municipal- 9.930,00 m2; 

 - Área cedida para infraestruturas viárias (arruamentos, estacionamento e passeios) – 

3.541,85 m2; 

 - Área cedida para espaços verdes e de utilização coletiva (áreas verdes e parque infantil) – 

6.388,15 m2. 

 

 

Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de licença de operação de loteamento 

não sofreram qualquer alteração. 

 

 
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 em Chaves, 17 de março de 2020 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal,  

 

Nuno Vaz 
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