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E D I T A L    N.º 41/22 

 

1º Aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 1/2020 

 
 
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 Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 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 1/2020, emitido oficiosamente pela Câmara Municipal de 

Chaves, em 01/06/2020, através do qual foi 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. 

 

2 - Identificação do requerente das alterações ao alvará: 
 
As alterações às especificações do alvará de licença da operação de loteamento foram 

requeridas por Imoantolin, Lda., na qualidade de proprietária dos lotes n.º 1, n.º 2, n.º 3 e n.º 

4, portadora de N.I.P.C. 513615067. 

 

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 1/2020, 

foram aprovadas pelo Executivo Camarário, em sua reunião realizada no dia 19 de agosto de 

2021, nos termos da informação técnica produzida pela Divisão de Ordenamento do Território 

e Gestão Urbanística, no dia 11 de agosto de 2021, respeitando as disposições 

regulamentares do Plano Diretor Municipal de Chaves. 
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4 - Descrição das alterações: 

 

- Aumento do número de fogos dos lotes n.º 2, n.º 3 e n.º 4, com um acréscimo de 3 fogos por 

lote, perfazendo 9 fogos a mais no total.  Os lotes n.º 2, n.º 3 e n.º 4, terão assim 23 fogos 

cada.  Na globalidade aumenta o número de fogos de 86 para 95; 

 

- Aumento da área privativa dos lotes destinada a estacionamento em 254 m2, de 1.164,00 

m2 para 1.418,00 m2 e aumento do número de lugares de estacionamento em 10 lugares, de 

58 para 68, resultado do aumento do número fogos; 

 

- Diminuição e reconfiguração da área de cedência em 254 m2, de 9.930,00 m2 para 9.676,00 

m2, mais concretamente na diminuição da área de cedência para espaços verdes e de 

utilização coletiva de 6.388,15m2   para   6.134,15   m2.   Consistindo   na   reconfiguração   e 

relocalização da ligação do estacionamento privativo dos lotes à Rua dos Aregos e diminuição 

das áreas verdes; 

 

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, 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, 09 de março de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Nuno Vaz 
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