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LURB 5/16
---------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO----------------------------------------------------------------------------------EDITAL----------------------------------------------------------------------------CONCESSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO LOTEAMENTO-------------------------JOSÉ MARIA DA CUNHA COSTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO
CONCELHO DE VIANA DO CASTELO--------------------------------------------------------------------------------Faz saber, em cumprimento do disposto na alínea a), do número 2, do artigo 78º do
Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, que a Câmara Municipal de Viana do Castelo
emitiu no dia 31 de janeiro de 2017, o alvará de obras de urbanização número 1394 (mil
trezentos

e

noventa e quatro),

em

nome de

PROSPERSTEPS

-

IMOBILIÁRIA

UNIPESSOAL, LDA., contribuinte número 513523235, que titula a aprovação das obras de
urbanização do prédio sito em CAIS NOVO, da freguesia de DARQUE, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Viana do Castelo sob o número 775 e inscrito na matriz
predial RÚSTICA sob o artigo número 977 da respetiva freguesia. ------------------------------------------------Área abrangida pelo Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo .--------------------------------------a) Área de domínio público a infraestruturar pelo requerente: 245,00 m2 -----------------------------------I nfraestrutu ras viárias, 21 5, 00 m2 --------------------------------------------------------------------------------Espaços verdes, 30, 00 m2 -------------------------------------------------------------------------------------Para a execução das obras de urbanização foi fixado o prazo de 3 meses. --------------------------Foi prestada a caução a que se refere o artigo 54° do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de
Dezembro, no valor de 4.100,00 €(quatro mil e cem euros) , mediante guia n.º 10 depositada na
Tesouraria da Câmara Municipal, no dia 13/01 /2017 .---------------------------------------------------------
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-------------------------------CÂMARA M UNIC 1PAL D E VIANA DO CASTELO------------------------------------------------------------------------------------AVISO-----------------------------------------------------------------------Nos termos da alínea b}, do número 2, do artigo 78° do Decreto-Lei n. 0 555/99, de 16
de Dezembro, torna-se público que a Câmara Municipal de Viana do Castelo emitiu, no dia
31de janeiro de 2017, o alvará de obras de urbanização número 1394 (mil trezentos e
noventa e quatro), em nome de PROSPERSTEPS - IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL, LDA.,
contribuinte número 51 3523235, que titula a aprovação das obras de urbanização do prédio
sito em CAIS NOVO, da freguesia de DARQUE , descrito na Conservatória do Registo Predial
de Viana do Castelo sob o número 775 e inscrito na matriz predial RÚST ICA sob o artigo
número 977 da respetiva freguesia ------------------------------------------------ --------- -------------------------a) Área de domínio público a infraestruturar pelo requerente: 245,00 m2-------- - - -------------------------I nfraestrutu ras viárias, 21 5, 00 m2 -------------------------------------------- ------ --- --- - - -----------------------E spaços verdes. 30. OO m2 ----------------------------------------------------- ------ --- - -- ---------------------Para a execução das obras de urbanização foi fixado o prazo de 3 meses --------------------------Dado e passado para que sirva de título à requerente e para todos os efeitos prescritos
no Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro .---------------------------------------------------------------
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