Processo LOTE n.0 793/74

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

EDITAL
CONCESSÃO DE ALVARÁ DE LOTEAMENTO· "RETIFICAÇÃO"
JOAQUIM LUIS NOBRE PEREIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Nos termos do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de dezembro, torna-se público que a Câmara Municipal de Viana
do Castelo emitiu, no dia 25 de fevereiro de 2022, a requerimento de MARCOS DIAS DE CARVALHO

GONÇALVES DE BRITO e JORGE MIGUEL DA CUNHA SACUENGA, contribuintes números 237700140 e
241892015, respetivamente, a Retificação ao alvará de loteamento número 20 (vinte), emitido por esta Câmara
Municipal no dia 2 de dezembro de 1974, em nome de JOÃO AUGUSTO GOMES MARQUES, na sequência dos
despachos de 24 e 28 de janeiro e 23 de fevereiro de 2022, da Vereadora do Planeamento e Gestão Urbanística,
Reabilitação Urbana, Desenvolvimento Económico, Mobilidade, Coesão Territorial e Turismo, proferidos no uso de
competência subdelegada pelo Presidente da Câmara, através dos quais aquele alvará é retificado em
conformidade com a informação prestada pela Gestão Urbanística, em 24 de janeiro de 2022. -------------------1. A área do Lote 1 passa a ser de 1.326, 10m 2.------------------------------------------------------------------------As especificações relativas à área do lote, finalidade, área de implantação, área de construção, número de pisos e
número de fogos, constam da "folha de confrontações" anexa à presente retificação ao alvará e faz parte integrante
do mesmo.---------------- - - - - - - ---------------------------------------- --------------A presente retificação respeita o disposto no Plano Diretor Municipal de vitjna do Castelo. ----------------------------------Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os e~fuitos prescritos no Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de dezembro, em 25 de fevereiro de 2022.-------------~ -------~---------------------------------------0 PRESIDENTE DA CÂMAr MUNICIPAL
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Processo LOTE n.º 793/74

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

AVISO
Nos termos do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de dezembro, torna-se público que a Câmara Municipal de Viana
do Castelo emitiu, no dia 25 de fevereiro de 2022, a requerimento de MARCOS DIAS DE CARVALHO
GONÇALVES DE BRITO e JORGE MIGUEL DA CUNHA SACUENGA, contribuintes números 237700140 e
241892015, respetivamente, a Retificação ao alvará de loteamento número 20 (vinte), emitido por esta Câmara
Municipal no dia 2 de dezembro de 1974, em nome de JOÃO AUGUSTO GOMES MARQUES, na sequência dos
despachos de 24 e 28 de janeiro e 23 de fevereiro de 2022, da Vereadora do Planeamento e Gestão Urbanística,
Reabilitação Urbana, Desenvolvimento Económico, Mobilidade, Coesão Territorial e Turismo, proferidos no uso de
competência subdelegada pelo Presidente da Câmara, através dos quais aquele alvará é retificado em
conformidade com a informação prestada pela Gestão Urbanística, em 24 de janeiro de 2022. ------------------1. A área do Lote 1 passa a ser de 1.326,10m 2.-------------------------------------------------------------------As especificações relativas à área do lote, finalidade, área de implantação, área de construção, número de pisos e
número de fogos, constam da "folha de confrontações" anexa á presente retificação ao alvará e faz parte integrante
do mesmo.------------------------------- - - - --------------------------------------- --------------A presente retificação respeita o disposto no Plano Diretor Municipal dtana do Castelo. -------------------Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os feitos prescritos no Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de dezembro, em 25 de fevereiro de 2022.---------------------------- ----------------------
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