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Discussão Pública do Plano de Pormenor da Fonte do Leite – Chaves 

 

João Gonçalves Martins Batista, Presidente da Câmara Municipal de Chaves, faz público que 

o Executivo Municipal, em sua reunião ordinária realizada no dia 6 de Agosto de 2009, nos 

termos das alíneas b) e c) do nº 3 do artigo 6º, bem como dos nºs 3 e 4 do artigo 77º, ambos do 

Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 46/2009 

de 20 de Fevereiro e ulteriores alterações, mediante proposta formulada no dia 3 de Agosto de 

2009 pela Divisão de Ordenamento do Território e Planeamento Urbanístico (DOTPU), 

deliberou divulgar a conclusão da fase de elaboração do Plano de Pormenor da Fonte do 

Leite e a abertura do período de Discussão Pública pelo prazo de 22 dias úteis, a decorrer 

entre os dias 7 de Setembro e 7 de Outubro do ano corrente, cuja área de intervenção se 

encontra configurada no aviso anexo ao presente Edital. 

Mais se informa que o processo que contém todos os documentos relevantes para a realização 

da Discussão Pública do Plano de Pormenor da Fonte do Leite se encontra disponível para 

consulta na respectiva página da Internet do Município (www.chaves.pt) e nos serviços da 

Divisão de Ordenamento do Território e Planeamento Urbanístico (DOTPU) da Câmara 

Municipal de Chaves, sita no Largo de Camões, 5400-150 Chaves, entre as 9:00h e as 12:30h e 

entre as 14:00h e as 17:30h. Para efeitos de conhecimento, é apresentada em anexo a este 

Edital, a Planta de Implantação do plano de pormenor em causa. 

Para constar se publica o presente Edital, que vai ser afixado nos lugares de estilo. 

E eu, ______________ Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Delgado, Chefe da Divisão 

Administrativa e de Serviços Jurídicos do Município de Chaves, no uso de competências 

subdelegadas pelo Director de Departamento de Administração Geral, o subscrevi. 

Paços do Concelho, Chaves, 25 de Agosto de 2009 

O Presidente da Câmara Municipal 

_____________________________ 

(João Gonçalves Martins Batista, Dr.) 


