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Câmara Municipal de Viana do Castelo

LURB 4/1 2
--------------------------------- CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO----------------------------------------------------------------------------------EDIT AL-----------------------------------------------------------------------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 03 de abril de 2018, o n.0 1402 (mil quatrocentos e dois), em nome de LUISA
MANUELA CALDAS MONTEIRO CRUZ, contribuinte número 154172456, que titula a
aprovação das obras de urbanização do prédio sito em LUGAR DE PEDRULHOS, da SÃO
LOURENÇO DA MONTARIA, descrito na Conservatória do Registo Predial de Viana do
Castelo sob o número 2025 e inscrito na matriz predial URBANA sob o artigo número 240 da
respetiva f regues ia .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 s projetos das obras de urbanização, aprovados , respetivamente por despachos de 24
de março de 2013 e 26 e março de 2018, do Vereador da Área Funcional de Planeamento e
Gestão Urbanística, Desenvolvimento Económico, Mobilidade e Coesão Territorial, proferidos
no uso de competência subdelegada pelo Presidente da Câmara, respeitam o disposto no
Plano Diretor Municipal e apresentam , de acordo com a planta que constitui o anexo 1, as
segui nte s características:--------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Área total do prédio: 622.21 m 2 ---------------------------------------------------------------------------------b) Número de lotes: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------c) Área do lote: 622. 21 m2

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

---------d) Área do domínio público municipal a beneficiar: 583.21 m 2

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

---------As obras de urbanização têm de estar concluídas até à emissão da autorização de
utilização da edificação correspondente ao processo de obras 128/12.------------------------------------------As obras de urbanização têm de estar terminadas até á autorização de utilização da
edificação correspondente ao processo de obras 128/12.---------------------------------------------------

---------------------------------0 p RESIDENTE D A cÂM ARA M uN1c1p AL-----------------------------------
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Câm ara Munici pal de Viana do Castelo

LURB 4/12
-------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE 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 03 de
abril de 2018, o alvará de obras de urbanização n.º 1402 (mil quatrocentos e dois), em nome de
LUISA MANUELA CALDAS MONTEIRO CRUZ, contribuinte número 154172456, que titula a
aprovação das obras de urbanização do prédio sito em LUGAR DE PEDRULHOS, da SÃO
LOURENÇO DA MONTARIA, descrito na Conservatória do Reg isto Predial de Viana do
Castelo sob o número 2025 e inscrito na matriz predial URBANA sob o artigo número 240 da
respetiva freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os projetos das obras de urbanização, aprovados, respetivamente por despachos de 24
de março de 2013 e 26 e março de 2018, do Vereador da Área Funcional de Planeamento e
Gestão Urbanística, Desenvolvimento Económico, Mobilidade e Coesão Territorial, proferidos
no uso de competência subdelegada pelo Presidente da Câmara, respeitam o disposto no
Plano Diretor Municipal e apresentam , de acordo com a planta que constitui o anexo 1, as
seg u i ntes características: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Área total do prédio: 622.21 m2 --- ----- --- ---- ------------------------------------------------------------------b) Número de lotes: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------c) Área do lote: 622.21 m2

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

---------d) Área do domínio público municipal a beneficiar: 583.21 m2

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

---------As obras de urbanização serão executadas pela Junta de Freguesia de Montaria,
conforme declaração de 18/11 /2017. -------------------------------------------------------------------------------------As obras de urbanização têm de estar concluídas até à emissão da autorização de
utilização da edificação correspondente ao processo de obras 128/ 12.------------------------------------------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, em 03 de abril de 2018 . --------------------------------------------------------------------0 P RE S 1D ENTE DA CÂMARA M U N IC 1P AL------------------------------
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