Câmara Municipal de Viana do Castelo
LOT. 4/01

-----------------------------CAMARA 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 08 de

setembro de 2016, a requerimento de MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO , contribuinte
número 506037658, o presente aditamento ao alvará de loteamento número 1140 (mil cento e

quarenta), emitido em 08/07/2004, em nome de MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO ,
através do qual são licenciadas as seguintes alterações ao loteamento sito em SEGADAS e

SALVATERRA, freguesia de LANHESES, deste concelho, as quais foram aprovadas por
despachos de 08 de setembro de 2016 do Vereador da Área Funcional, Joaquim Luís Nobre
Pereira , proferidos no uso da competência subdelegada pelo Presidente da Câmara.---------------------As alterações introduzidas, reportam-se ao prédio descrito sob o número 2275 da
freguesia de Lanheses, artigo 1515 urbano:----------------------------------------------------------------------------1 . O Lote 5 C é subdividido em 2 lotes, agora denominados de Lote 5 C e Lote 5 E----------------2. O Lote 5 C passa a ter as seguintes especificações:---------------------------------------------------------Área do Lote: 3. 088,78 m 2 --- --- --- - ------------ - ---- - - - ---- - --- - --- ---- - ----- - --- - - --- ------------------------------Área de implantação: 200 ,00 m 2 ---------------------------------- ------- ------------------------------------------Área do Construção: 200,00 m 2------------------------------------------------------------------------------------N úmera de pisos :-------------------------------------------------------------------------------------------------------Acima da cota da soleira 1-------------------------------------------------------------------------------------------Abaixo da cota da soleira O -----------------------------------------------------------------------------------------Destino do Lote: 1nd ústria/Armazém------------------------------------------------------------------------------N úmero de unidades: 1-------------------------------------------------------------------------------------------3. O Lote 5 E passa a ter as seguintes especificações:----------------------------------------------------------Área do Lote: 6. 590,00 m2 - - ------------------ - ---------------- - - - ---------------------------------------------------Área de im pi antação: 3. 000,00 m 2- ---------- --------- --- - ------------------------------------------ - - -------------Área do Construção: 8.600, 00 m 2 ------------------------------------------------------------------- ---------------N úm era de pisos :-------------------------------------------------------------------------------------------------------Acima da cota da soleira 3-------------------------------------------------------------------------------------------Abaixo da cota da soleira O -----------------------------------------------------------------------------------------Destino do Lote: 1ndú stria/Armazém------------------------------------------------------------------------------Nú mero de unidades: 1-------------------------------------------------------------------------------------------Não há obras de Urbanização a realizar.-----------------------------------------------------------------

--------0 presente aditamento respeita o disposto no Plano Diretor Municipal--------------------------
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Câmara Municipal de Viana do Castelo
--------As especificações relativas às áreas dos lotes, finalidade, áreas de implantação, áreas de
construção, número de pisos e número de unidades, constam da "folha de confrontações"
anexa ao presente aditamento ao alvará e faz parte integrante do mesmo.-----------------------------------Não há outras alterações às especificações do alvará.------------------------------------------------------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, 08 de setembro de 2016 --------------------------------------------------------- O PR ES 1OENTE OA CÂMARA M UNIC 1PAL, ----------------------------------
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Câmara Municipal de Viana do Castelo
LOT. 4/01
------------------------ CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL-------------------------------------------------------- CONCESSÃO DE ADITAMENTO ALVARÁ DE LICENCIAMENTO DE LOTEAMENTO-------JOSÉ MARIA DA CUNHA COSTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
DO C AST EL0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 08 de setembro de 2016, a requerimento de MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO,
contribuinte número 506037658 , o presente aditamento ao alvará de loteamento número 1140
(mil cento e quarenta), emitido em 08/07/2004, em nome de MUNICIPIO DE VIANA DO
CASTELO, através do qual são licenciadas as seguintes alterações ao loteamento sito em
SEGADAS e SALVATERRA, freguesia de LANHESES, deste concelho, as quais foram
aprovadas por despachos de 08 de setembro de 2016, do Vereador da Área Funcional,
Joaquim Luís Nobre Pereira , proferidos no uso da competência subdelegada pelo Presidente
da

eâmara . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------As alterações introduzidas, reportam-se ao prédio descrito sob o número 2275 da
freguesia de Lanheses , artigo 1515 urbano:----------------------------------------------------------------------------1 . O Lote 5 C é subdividido em 2 lotes, agora denominados de Lote 5 C e Lote 5 E----------------2 . O Lote 5 C passa a ter as seguintes especificações:---------------------------------------------------------Área do Lote: 3.088, 78 m2 -------------------------------------------------------------------------------------------Área de im pi antação: 200, 00 m2 -----------------------------------------------------------------------------------Área do Construção: 200,00 m2 ------------------------------------------------------------------------------------N úmero de pisos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------Acima da cota da soleira 1-------------------------------------------------------------------------------------------Abaixo da cota da soleira O -----------------------------------------------------------------------------------------Destino do Lote: 1nd ústriai Armazém------------------------------------------------------------------------------N úmero de u nidades: 1-------------------------------------------------------------------------------------------3. O Lote 5 E passa a ter as seguintes especificações:----------------------------------------------------------Área do Lote: 6. 590, 00 m2 ---------------------------------------- ----------- ----------------------------------------Área de implantação: 3. 000 ,00 m 2-------------------------------------------------------------------- -------------Área do Construção: 8. 600, 00 m 2----------------------------------------------------------------------------------Número de pisos :-------------------------------------------------------------------------------------------------------Acima da cota da soleira 3-------------------------------------------------------------------------------------------Abaixo da cota da soleira O -----------------------------------------------------------------------------------------Destino do Lote: 1nd ú striaiArmazém-------------------------------------------------------------------
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Câmara Municipal de Viana do Castelo
------------Número de unidades: 1-------------------------------------------------------------------------------------------Não há obras de Urbanização a realizar.------------------------------------------------------------------------0 presente aditamento respeita o disposto no Plano Diretor Municipal---------------------------------As especificações relativas às áreas dos lotes, finalidade, áreas de implantação, áreas de
construção, número de pisos e número de unidades, constam da "folha de confrontações"
anexa ao presente aditamento ao alvará e faz parte integrante do mesmo.-----------------------------------Não há outras alterações às especificações do alvará.-----------------------------------------------

··--------------------------------- o PRESI o ENTE oA e ÂMARA Mu N1e 1p AL, ------------------------------
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