Câmara Municipal de Viana do Castelo

LOT. Nº 15/84
------------------------ CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO----------------------------------------------------------------EC>IT.AL-----------------------------------------------CONCESSÃO DE .ADIT.AMENTO .ALV.ARÁ DE LICENCl.AMENTO DE LOTE.AMENTO --------- JOSÉ M.ARl.A DA CUNH.A COST.A, PRESIDENTE D.A CÂM.AR.A MUNICIP.AL DE Vl.AN.A
DO CASTELO-----------------------------------------------------------------------------------------

-----Faz saber, em cumprimento do disposto na alínea a), do número 2, do artigo 78°,
do Decreto-Lei n.0 555/99, de 16 de Dezembro, que a Câmara Municipal de Viana do
Castelo emitiu em 9 de março de 2015, a requerimento de HORÁCIO DE JESUS
CORREIA DE MAGALHAES e MARIA DO CARMO CORREIA MAGALHÃES
BARROS, titulares dos Bilhetes de Identidade números 7603977 e 3699088 e

contribuintes números 183548523 e 197637620, respetivamente, um aditamento ao
alvará de loteamento 677 (seiscentos e setenta e sete), emitido por esta Câmara
Municipal no dia 21 de fevereiro de 1985, a favor de SOCITUL - SOCIEDADE
INVESTIMENTOS TURiSTICOS E URBANIZAÇÕES, LDA., através do qual são
licenciadas as seguintes alterações ao loteamento sito em Lugar da Amorosa,
freguesia de Chafé, deste concelho, as quais foram aprovadas por despachos de 12
de junho e 18 de dezembro de 2014 e 9 de março de 2015, do Vereador da Área
Funcional, Joaquim Luís Nobre Pereira, proferidos no uso de competência
subdelegada pelo Presidente da Câmara, de acordo com a planta que constitui o
anexo 1.---------------------------- - - - -------------------------------------------- Área abrangida pelo Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo. ---------------------As alterações são as seguintes: ---------------------------------------------------------------Subdivisão do Lote 225 em dois (lote 225 e lote 225-A), consagrando as

seguintes áreas para cada um:------------------------------------------------------------------------------- Lote 225:-------------------------------------------------

--------------- Área do lote: 55.861,00m2------------------------------------------------------- Lote 225-A: -----------------------------------------------------------------------------

------------------ Área do lote: 1.694,00m2 ----------------------------------------------------------------------- Finalidade: infraestruturas viárias ----------------------------------------------------- Confrontações: Norte: arruamento público; Sul: Lote 225; Nascente:
Lote 225; Poente: arruamentos.------- -------------------- - - - - -----------------------------------Não é alterada nenhuma outra especificação do Lote 225.-------------------
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--- --- O novo Lote 225-A destina-se a integrar o domínio privado da Pólis Litoral

Norte para posterior integração no domínio público municipal, após execução por
aquela entidade de obras de urbanização relativas a infraestruturas viárias, no âmbito
da Empreitada de Reordenamento e Qualificação da Frente Marítima do núcleo da
Amorosa.-------------------------------------------------------- O pedido insere-se em Solo Urbano - Zonas de Construção de Colmatação I
Continuidade conforme classificação do solo definida na Planta de Ordenamento do
PDMVC.
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-------------------------- - O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, --------------
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Câmara Municipal de Viana do Castelo

LOT. N. 0 15/84
-----------------------------CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO----------------

------------------------------------------------J\'1150------------------------------------------------------ Nos termos da alínea b), do número 2, do artigo 78. 0 , do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de Dezembro, torna-se público que a Câmara Municipal de Viana do Castelo
emitiu em 9 de março de 2015, a requerimento de HORÁCIO DE JESUS CORREIA
DE MAGALHAES e MARIA DO CARMO CORREIA MAGALHÃES BARROS, titulares

dos Bilhetes de Identidade números 7603977 e 3699088 e contribuintes números
183548523 e 197637620, respetivamente, um aditamento ao alvará de loteamento

677 (seiscentos e setenta e sete), emitido por esta Câmara Municipal no dia 21 de
fevereiro de 1985, a favor de SOCITUL -

SOCIEDADE INVESTIMENTOS

TURISTICOS E URBANIZAÇÕES, LDA., através do qual são licenciadas as seguintes
alterações ao loteamento sito em Lugar da Amorosa, freguesia de Chafé, deste
concelho, as quais foram aprovadas por despachos de 12 de junho e 18 de dezembro
de 2014 e 9 de março de 2015, do Vereador da Área Funcional, Joaquim Luís Nobre
Pereira, proferidos no uso de competência subdelegada pelo Presidente da Câmara,
de acordo com a planta que constitui o anexo

!.----------------------------------------

--- Área abrangida pelo Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo. ----------------As alterações são as seguintes: --------------------------------------------------Subdivisão do Lote 225 em dois (lote 225 e lote 225-A), consagrando as

seguintes áreas para cada um:------------------------------------------------------------------- Lote 225:-----------------------------------------------------------------------------

---------- Área do lote: 55.861,00m2----------------------------------------------------------- Lote 225-A: --------------------------------------------------------------------

--------------- Área do lote: 1.694,00m2 ------------------------------------ ------------------------------ Finalidade: infraestruturas viárias --------------------------------------------------------- Confrontações: Norte: arruamento público; Sul: Lote 225; Nascente:
Lote 225; Poente: arruamentos.----------------------------------------------------------------------------Não é alterada nenhuma outra especificação do Lote 225.-----------------

-------------0 novo Lote 225-A destina-se a integrar o domínio privado da Pólis Litoral
Norte para posterior integração no domínio público municipal, após execução por
aquela entidade de obras de urbanização relativas a infraestruturas viárias, no âmbito
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da Empreitada de Reordenamento e Qualificação da Frente Maritima do núcleo da
Amorosa.---------------------------------------------------------------------------------- O pedido insere-se em Solo Urbano - Zonas de Construção de Colmatação /
Continuidade conforme classificação do solo definida na Planta de Ordenamento do
PDMVC. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------Dado e passado para que sirva de título aos requerente e para todos os efeitos
Decret~

( Lei n.º 555/99, de 9 d~ março, de 2015-----------------------

-----------------------~

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, ----------------------

prescritos no
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