LOT. Nº 1565/77
---------------------------- CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO-------------------------------------------------------------------------------------E DITAL------------------------------------------------------------ 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 alí nea 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 23 de novembro de 2015, a requerimento de MARTINHO RODRIGUES MARTINS,
titular do Cartão de Cidadão número 07666482 e contribuinte número 200753541, o presente
aditamento ao alvará de loteamento número 419 (quatrocentos e dezanove), emitido por esta
Câmara Municipal no dia 17 de junho de 1981, a favor de JOÃO RIBEIRO ALPUIM, através do
qual são licenciadas as seguintes alterações ao loteamento sito em LUGAR DA JUNQUEIRA,
freguesia de VILA FRIA, deste concelho, as quais foram aprovadas por despachos de 26 de
agosto, 10 de setembro e 20 de novembro de 2015, do Vereador da Area Funcional, Joaquim
Luís Nobre Pereira, proferidos no uso de competência subdelegada pelo Presidente da
Câmara--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------As alterações introduzidas são as seguintes: --------------------------------------------------------------------- 1. Aumento da área de implantação do lote 4, passando de 163,00 m 2 para
232, 00m2 .

------------- ---------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - -

------------- 2. Aumento da área de construção do lote 4, passando de 263,00 m 2 para 335,00

m2.----

------ - - -------------- ------------------ ------ ------------------------------------------ - - ---------

----------------------------------O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,------------------------------
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Câmara Municipal de Viana do Castelo

LOT. Nº 1565/77
----------------------------CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO ------------------------------------------------------------------------------------AVISO----------------------------------------------------------------------Nos termos da alínea b), do número 2, do artigo 78. 0 , do Decreto-Lei n. 0 555/99, de 16 de
Dezembro, torna-se público que a Câmara Municipal de Viana do Castelo emitiu em 23 de
novembro de 2015, a requerimento de MARTINHO RODRIGUES MARTINS, titular do Cartão
de Cidadão número 07666482 e contribuinte número 200753541, o presente aditamento ao
alvará de loteamento número 419 (quatrocentos e dezanove), emitido por esta Câmara
Municipal no dia 17 de junho de 1981, a favor de JOÃO RIBEIRO ALPUIM, através do qual são
licenciadas as seguintes alterações ao loteamento sito em LUGAR DA JUNQUEIRA, freguesia
de VILA FRIA, deste concelho, as quais foram aprovadas por despachos de 26 de agosto, 10
de setembro e 20 de novembro de 2015, do Vereador da Área Funcional, Joaquim Luís Nobre
Pereira, proferidos no uso de competência subdelegada pelo Presidente da Câmara.---------------------As alterações introduzidas são as seguintes: --------------------------------------------------------2

--------------- 1. Aumento da área de implantação do lote 4, passando de 163,00 m para 232,00

m2.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

--------------- 2. Aumento da área de construção do lote 4, passando de 263,00 m2 para 335,00

m2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dado e passado para que sirva de título aos requerente e para todos os efeitos prescritos
no Decreto - Lei n. 0 555/99, de 16 de Dezembro, em 23 de novembro de 2015.------------------------------------------------------ O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,------------------------------
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