LOT. Nº 25/83
----------------------------GAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO ----------------------------------------------------------------------------------AVISO---------------------------------------------------------------------Nos termos da alínea b), do número 2, do artigo 78.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, torna-se público que a Câmara Municipal de Viana do Castelo emitiu em 15 de
outubro de 2015, a requerimento de FERNANDO JOSÉ GOMES PINTOS RODRIGUES, titular
do cartão de cidadão número 09940581 e contribuinte número 18768871 O, o presente
aditamento ao alvará de loteamento número 796 (setecentos e noventa e seis), emitido por
esta Câmara Municipal no dia 7 de março de 1988, a favor de MONTE & MONTE, LDA.,
através do qual são licenciadas as seguintes alterações ao loteamento sito em CAMPOS,
freguesia de VILA NOVA DE ANHA, deste concelho, as quais foram aprovadas por despachos
de 17 de agosto, 17 de setembro de 2015 e 14 de outubro de 2015, do Vereador da Área
Funcional, Joaquim Luís Nobre Pereira, proferidos no uso de competência subdelegada pelo
Presidente da Câmara.-------------------------------------------------------------------------------- -------Área abrangida pelo Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo.-----------------------------------As alterações são as seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------- 1. A área de construção do lote 1O passa a ser de 750,00 m

2

. - -- - - ------------------

----------- 2. O destino do lote 10 passa a ser de "Comércio I Serviços/ Armazém".---------------------Não há obras de urbanização a realizar.------------------------------------------------------------------Não há outras alterações às condições daquele alvará------------------------------------------ ------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, em 15 de outubro de 2015.----------------------

------------------------------ o PRESIDENTE DA eÂM ARA Mu N1c1 p AL, ---------------------------------
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LOT. Nº 25/83
----------------------- CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO---·-----------------------------

-------------------------------------------------------E D1TAL----------------------------------------------------------- CONCESSÃO DE ADITAMENTO ALVARÁ DE LICENCIAMENTO DE LOTEAMENTO-------JOSÉ MARIA DA CUNHA COSTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
DO CASTELO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faz saber, em cumprimento do disposto na alínea a), do número 2, do artigo 78°, do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que a Câmara Municipal de Viana do Castelo
emitiu em 15 de Outubro de 2015, a requerimento de FERNANDO JOSÉ GOMES PINTOS
RODRIGUES, titular do cartão de cidadão número 09940581

e contribuinte número

18768871 O, o presente aditamento ao alvará de loteamento número 796 (setecentos e noventa
e seis), emitido por esta Câmara Municipal no dia 7 de março de 1988, a favor de MONTE &
MONTE, LDA , através do qual são licenciadas as seguintes alterações ao loteamento sito em
CAMPOS, freguesia de VILA NOVA DE ANHA, deste concelho, as quais foram aprovadas por
despachos de 17 de agosto, 17 de setembro de 2015 e 14 de outubro de 2015, do Vereador da
Área Funcional, Joaquim Luís Nobre Pereira, proferidos no uso de competência subdelegada
pelo Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------Área abrangida pelo Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo. ----------------------------------As alterações são as seguintes: ------------------------------------------------------------------------- 1. A área de construção do lote 1O passa a ser de 750,00 m

2

. ------- - - - - - -------- - -

----------- 2. O destino do lote 1 O passa a ser de "Comércio/ Serviços I Armazém".---------------------Não há obras de urbanização a realizar.--------------------------------------------------------------Não há outras alterações às condições daquele alvará.--------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ------------------------------

Passr.fo da ~ Mordam~~ dü Rorn<Hia • 490·l -677 Viana do Cas lolo • Llf. 2513 809 300 • Í<l~ 258 B09 34i • \'l\'1\•,•. c m ~vi arE1 ~ c:as leb .p l • cm vinn;:1@cm -v iana-cns1e.fo.pl •NIF 506 0 37 25B

