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CARLOS MANUEL RAMOS DOS SANTOS, Vice- Presidente da Câmara Municipal
de Semancelhe, no uso das competências delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara em
20 de outubro de 2017, e para os efeitos do disposto no n° 1, do art°l do art° 98°, do
Código do Procedimento Administrativo doravante C.P.A., aprovado pelo Decreto Lei
n° 4/2015, de 7 de janeiro, TORNA PUBLICO que, a Câmara Municipal em sua reunião
Na sua resposta, indique sempre a nossa referência.

ordinária pública

de 22 de fevereiro de 2019, deliberou autorizar o inicio do

procedimento de: Revisão/Alteração do Regulamento de Edificação e Urbanização,
Código das Posturas e Regulamento do processo de Fiscalização de Obras, em
cumprimento do disposto no art° 98°, do CPA, aprovado pelo Decreto Lei n° 4/2015, de
7 de janeiro.

Mais toma público que, a publicitação do inicio do procedimento, estará disponível no
site da Câmara municipal http://www.cm-semancelhe.pL durante o prazo de 10 (dez)
dias úteis.

Durante o prazo acima referido, poderão constituir-se como interessados no presente
procedimento todos aqueles que, nos termos don° 1, do art° 68°, do C.RA., sejam
titulares de direitos, interesses legalmente protegidos, deveres; encargos, qnus ou
sujeições no âmbito de decisões que nele forem oupossam ser tomadas, bem como as
associações, para defender interesses colefhras ou proceder à defesa coletiva dí
interesses individuais dos seus associados^que caibam no âmbito dos respetivos fins.

Para tal, deverão apresentar os seué contributos, através de comunicação escrita dirigida
ao Sr° Presidente da Câmara, do qual conste o nome, número de identificação fiscal,
respetivo endereço eletrónico e consentimeíito para que este seja utilizado parados
efeitos previstos na alínea c) do n° 1 <ío art° 112° do C.P.A., isto é, para efeitos de
notificação. A referida comunicação; escrita poderá ser entregue em mão na Divisão
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Técnica de obras e Urbanismo do Município, enviada por via postal para Rua Dr.
Oliveira Serrão 3640 240 Semancelhe, ou enviado pelo correio eletrónico para
dtou@cm-sernancelhe.pt.

Na sua resposta, indique sempre a nossa referência.
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