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-----------------------------CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO ----------------------------------------------------------------------------------------AVISO-----------------------------------------------------------

--------No uso da competência que me confere o artigo 65° da Lei número 169/99, de 18 de
Setembro, conjugado com o disposto no número 1 do artigo 74°, do Decreto-Lei 555/99, de 16
de Dezembro, é emitido a requerimento de ESBOÇOTECLA UNIPESSOAL, LDA., contribuinte
número 510343465 de acordo com o despachos de 31 de maio de 2019, do Vereador da Área
Funcional, Joaquim Luís Nobre Pereira, proferido no uso de competência que lhe subdeleguei,
RETIFICO para todos os efeitos legais, o alvará de loteamento número 1400 (m il e
quatrocentos), emitido por esta Câmara Municipal no dia 19 de novembro de 2017, em nome

de ES BO ÇOT ECLA UN1P ES SO AL, LO A.. ----------------------------------------------------------------------------A retificação introduzida reporta-se exclusivamente às folhas de confrontações da qual
constam as especificações relativas às áreas dos lotes, finalidade, área de implantação, área
de construção, número de pisos e número de fogos , anexa à presente retificação ao alvará e
que faz parte integrante do mesmo, substituindo aquele que anteriormente acompanhou o
alvará 1400 (mil e quatrocentos), emitido por esta Câmara Municipal no dia 19 de novembro de
201 7.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dado e passado para que sirva de título aos requerente e para todos os efeitos prescritos
no Decreto - Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 12 de junho de 2019.-------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ------------------------------
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LLOT. 3/16

-----------··················CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO---·······--·------····-····-------------···-···----·····-----------------------------·EDITAL---·-····---·-···-····························--·--·········
--·········----CONCESSÃO DE ALVARÁ DE LOTEAMENTO· "RETIFICAÇÃO"--·-··-··------·····------JOSÉ MARIA DA CUNHA COSTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO
CONCELHO DE VIANA DO CASTELO----------------------··········--------····-················-------····
---------No uso da competência que me confere o artigo 65° da Lei n. 0 169/99, de 18 de
setembro, conjugado com o disposto no n. 0 1 do artigo 74°, do decreto-Lei 555/99, de 16 de
dezembro, torna-se público que a Câmara Municipal de Viana do Castelo emitiu , no dia 12 de
junho de 2019, a requerimento de ESBOÇOTECLA UNIPESSOAL, LDA., contribuinte número
510343465 de acordo com o despachos de 31 de maio de 2019 , do Vereador da Área
Funcional, Joaquim Luís Nobre Pereira , proferido no uso de competência que lhe subdeleguei ,
RETIFICO para todos os efeitos legais, o alvará de loteamento número 1400 (mil e
quatrocentos), emitido por esta Câmara Municipal no dia 19 de novembro de 2017, em nome
de ESBOÇOTECLA UNIPESSOAL, LDA .. ----------------------------------------------------------------------------A retificação introduzida reporta-se exclusivamente às folhas de confrontações da qual
constam as especificações relativas às áreas dos lotes, finalidade, área de implantação, área
de construção, número de pisos e número de fogos, anexa à presente retificação ao alvará e
que faz parte integrante do mesmo, substituindo aquele que anteriormente acompanhou o
alvará 1400 (mil e quatrocentos), emitido por esta Câmara Municipal no dia 19 de novembro de
201 7.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não há outras alterações às condições daquele alvará. ----------------------------------------------·······--·-·····-···---------------O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, -------···-·······-------···-·
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