Câmara Municipal de Viana do Castelo

LOT. 288/77

----------------------------- 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 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 Câma ra Municipal de Viana do Castelo
emitiu em 27 de setembro de 2016 , a requerimento de CONCEIÇÃO DE LURDES ENES DE
CARVALHO e JORGE MANUEL TORRES SILVA, contribuinte número 189820039 e
152011927, o presente aditamento ao alvará de loteamento número 140 (cento e q uarenta),
emitido por esta Câmara Municipal no dia 25 de agosto de 1977, a favor de MARIA TERESA
MALHEIRO DE ARAÚJO VILHENA FREIRE DE ANDRADE

e ANA CLARA DE ARAÚJO

DAS NEVES E MELO AIRES DE ABREU, através do qual são licenciadas as seguintes
alterações ao loteamento sito em LUGAR DE SOUTELO , freguesia de DEOCRISTE, deste
concelho, as quais foram aprovadas por despachos de 08 de abril de 2016, 28 de julho de
2016 e 23 de setembro de 2016, do Vereador da Área Funcional, Joaquim Luís Nobre Pereira,
proferidos no uso da competência subdelegada pelo Presidente da Câmara. -----------------------------Área abrangida pelo Plano Diretor Municipal. ------------------------------- --------------------------------As alterações introduzidas reportam-se ao artigo urbano 335, descrito na Conservatória
do Registo Predial sob o número 1146 da referida freguesia e são as seguintes: ------------------------- 1. A área do Lote 1 passa a ser: 1751 ,00 m2 ; ------------------------------------------------------------------2. Aumento da área de implantação do Lote 1de100,00 m2 para 230,00 m2 ; ------------ - ------------3. Aumento da área de construção do Lote 1 de 200,00 m2 pra 335,40 m2 ; ----------------------------4. Cedência ao domínio público de 49,00 m2 de área destinada a infraestruturas viárias.---------5. Diminuição da área do lote de 1800,00 m2 para 1751 ,00 m2 , em consequência da
cedência de área de 49,00 m2 referida no ponto anterior.--------------------------------------------------------Não há outras alterações às condições daquele alvará.------------------------------------------------------------------------------ O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ------------------------------
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Câmara Municipal de Viana do Castelo

LOT. 288/77
--------------------------CAMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO-------------------------------------------------------------------------------------AVISO----------------------------------------------------------------- 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 27 de
setembro de 2016, a requerimento de CONCEIÇÃO DE LURDES ENES DE CARVALHO e
JORGE MANUEL TORRES SILVA, contribuinte número 189820039 e 152011927, o presente
aditamento ao alvará de loteamento número 140 (cento e quarenta) , emitido por esta Câmara
Municipal no dia 25 de agosto de 1977, a favor de MARIA TERESA MALHEIRO DE ARAÚJO
VILHENA FREIRE DE ANDRADE e ANA CLARA DE ARAÚJO DAS NEVES E MELO AIRES
DE ABREU, através do qual são licenciadas as seguintes alterações ao loteamento sito em
LUGAR DE SOUTELO, freguesia de DEOCRISTE, deste concelho, as quais foram aprovadas
por despachos de 08 de abril de 2016, 28 de julho de 2016 e 23 de setembro de 2016, do
Vereador da Area Funcional, Joaquim Luís Nobre Pereira. proferidos no uso da competência
subdelegada pelo Presidente da Câmara.---------------------------------------------------------------------Area abrangida pelo Plano Diretor Municipal -------------------------------------------------------------------As alterações introduzidas reportam-se ao artigo urbano 335, descrito na Conservatória
do Registo Predial sob o número 1146 da referida freguesia e são as seguintes: ------------------------- 1. A área do Lote 1 passa a ser: 1751 ,00 m2 ; -----------------------------------------------------------------2. Aumento da área de implantação do Lote 1 de 100,00 m2 para 230,00 m2 ; -------------------------3. Aumento da área de construção do Lote 1 de 200 ,00 m 2 pra 335,40 m2 ; ---------------------------4. Cedência ao domínio público de 49,00 m2 de área destinada a infraestruturas viárias.---------5. Diminuição da área do lote de 1800,00 m2 para 1751 ,00 m2 , em consequência da
cedência de área de 49,00 m2 referida no ponto anterior.-----------------------------------------------------------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.0 555/99 , de 16 de Dezembro, 27 de setembro de 2016------------------------------------------- O PRESIDENTE DA CÂMARA MUN ICI PAL, ----------------------------------
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