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Ana Cláudia Pinto Oliveira, Vereadora do Pelouro de Obras Particulares da Câmara Municipal 

de Aveiro: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Torna público que, nos termos do ponto 2 do artigo 27.º e do ponto 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, se encontra aberto o período de discussão pública 

referente à alteração à operação de loteamento, titulada pelo ao alvará de licenciamento de operação 

de loteamento n.º 7/2022, Aditamento ao alvará de loteamento n.ºs 18/2002, 34/2002, 35/2007, 

8/2009, 2/2013 e 3/2015 Processo n.ºs 8/2022/100 e 2/2000/324, de iniciativa do Senhor Nuno Miguel 

Senos Ramos, a realizar no terreno sito na Rua de Santa Joana n.º 35, na freguesia de Santa Joana, 

Concelho de Aveiro, durante o qual os interessados poderão apresentar as suas reclamações, 

observações ou sugestões.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durante este período, os interessados poderão consultar o projeto da operação de loteamento, 

constante do processo n.º 08/3144/2022, bem como as informações técnicas elaboradas pelos 

serviços municipais competentes, através dos serviços online do Município de Aveiro, acessíveis em 

https://servicosonline.cm-aveiro.pt/ ou, em alternativa, no Gabinete de Atendimento Integrado, Edifício 

Centro de Congressos, Cais da Fonte Nova, com prévia marcação. --------------------------------------------- 

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua 

atual redação, os interessados, devidamente identificados e em que qualidade participam na consulta 

pública, deverão apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões da alteração indicada, 

no prazo de 10 dias, podendo utilizar os serviços online do Município ou o Gabinete de Atendimento 

Integrado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para constar e devidos efeitos se passou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser 

afixados no Gabinete de Atendimento Integrado da Câmara Municipal de Aveiro, na Junta de 

Freguesia de Santa Joana e na página da internet do município de Aveiro, em www.cm-aveiro.pt.------ 

 

A Vereadora do Pelouro de Obras Particulares 
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