Câmara Municipal de Viana do Castelo

SPO LOT 6/14
-----------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO----------------------------------------------------------------·················-····---AVISO-------·-··········----------------------------------------·-··-···-----------------------------------------RETl FlCAÇÃO--------------------------------------------

------No uso de competência que me confere o artigo 65. 0 da Lei n. 0 169/99, de 18 de setembro,
conjugado com o disposto no n.º 1 do artigo 74. 0 , do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, e
de acordo com os despachos de 9 de janeiro e 28 de abril de 2015, 19 de fevereiro e 3 de
março de 2016, do Vereador da Area Funcional, Joaquim Luís Nobre Pereira, proferidos no uso
de competência que lhe subdeleguei, retifico, para todos os efeitos legais, o alvará de
loteamento 1386 (mil trezentos e oitenta e seis), emitido a 22 de fevereiro de 2016, em nome
de DANIEL MARTINHO PEIXOTO DE SOUSA e CRISTINA ISABEL PEIXOTO DE SOUSA,
nos seguintes aspetos:------------------------------------------------------------------------------------------------ Número do Cartão de Cidadão do requerente DANIEL MARTINHO PEIXOTO 11304017;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Viana do Castelo, sob o
número 711, inscrito na matriz predial URBANA sob o artigo 2645, da respetiva freguesia.------------Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos legais
prescritos no Decreto-Lei n. 0 555/99, de 16 de dezembro.--------------------------------------Viana do Castelo, 3 de março de 2016.----------------------------------------------------

------------------------------Q. PRESIDENTE DA CÂMARA,-------------------------------------
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SPO LOT 12/97

----------------------CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO------------------------------------------------------------------------------------EDITAL-----------------------------------------------------------------------CONCESSÃO DE ALVARÁ DE LOTEAMENTO - RETIFICAÇÃO---------------JOSÉ MARIA DA CUNHA COSTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
DO CASTELO-----------------------------------------------------------------------------------------No uso de competência que me confere o artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,
conjugado com o disposto no n.º 1 do artigo 74. 0 , do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, e
de acordo com os despachos de 9 de janeiro e 28 de abril de 2015, 19 de fevereiro e 3 de
março de 2016, do Vereador da Área Funcional, Joaquim Luís Nobre Pereira, proferidos no uso
de competência que lhe subdeleguei, retifico, para todos os efeitos legais, o alvará de
loteamento 1386 (mil trezentos e oitenta e seis), emitido a 22 de fevereiro de 2016, em nome
de DANIEL MARTINHO PEIXOTO DE SOUSA e CRISTINA ISABEL PEIXOTO DE SOUSA,
nos seg uintes aspetos:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Número do Cartão de Cidadão do requerente DANIEL MARTINHO PEIXOTO -

11304017;-------------------------------------------- - ----------- - -- - - - - - - ---------- Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Viana do Castelo, sob o
número 711, inscrito na matriz predial URBANA sob o artigo 2645, da respetiva freguesia.-----------Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos legais
prescritos no Decreto-Lei n. 0 555/99, de 16 de dezembro.----------------------------------------Viana do Castelo, 2 de março de 2016. ---------------------------------------------------------------

----------------------------------------0 PRESIDENTE DA CÂMARA,----------------------------------------
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