
Câmara Municipal de Penafiel

EDITAL 

N.º 352/2022

Adolfo Amílcar Moreno,  Vereador da Gestão Urbanística,  desta Câmara Municipal,  faz
saber para efeitos do disposto do Art.º 57 do Regulamento do Plano do Diretor Municipal
de  Penafiel  e  do  Art.º19  do  RMUE,  que  está  a  ser  levado  a  efeito  por  Jopavera  –
Construções, Lda., pedido ao abrigo do artigo 83, do decreto de lei n.º 555/99 de 16/12
na sua atual redacção (RJUE), de alteração à licença no Proc. n.º 378/2019 - LOED (Alvará
Construção n.º 5/2021), para a construção de um edifício destinado a habitação colectiva
e muros, com localização no Lugar de Alamela, freguesia e Concelho de Penafiel.

O  projecto,  juntamente  com  as  informações  técnicas  elaboradas  pelos  serviços
Municipais, está sujeita a discussão pública, que seguirá o procedimento do Art.º 20 do
RMUE, que se iniciará 5 dias após a publicação do presente edital, a afixar nos Paços do
Concelho, na junta de Freguesia de Penafiel e no site da Câmara Municipal de Penafiel.

Os interessados dispõem do período de 15 dias para consulta do processo da operação
urbanística  em  causa  e  para  apresentarem,  por  escrito,  eventuais  reclamações,
observações ou sugestões.

Os  documentos  encontrar-se-ão  disponíveis  para  consulta  na  Divisão  da  Gestão
Urbanística, de segunda-feira a sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00.

As sugestões devem ser dirigidas, por escrito ao Sr. Presidente da Câmara e entregues
no serviço de atendimento da Divisão da Gestão Urbanística, sito na Rua Abílio Miranda,
n.º  107,  Penafiel,  devidamente  identificadas  com  o  nome  e  morada  do  autor  e
acompanhadas de documentos comprovativos de legitimidade para a intervenção do
procedimento.

Penafiel, 25 de julho de 2022 

O Vereador com Competência Delegada
(Por despacho de Delegação de Competências de 19/10/2021)

Adolfo Amilcar Moreno



CERTIDÃO
      

             Certifico que nesta data afixei um exemplar do presente Edital no átrio dos Paços do Concelho.

 

Penafiel,           de                                    de 2022

O(a) Funcionário(a),                                      
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