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-------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO------------------------------------------------------------------------------------AVISO---------------------------------------------------------------

Nos termos da alínea b), do número 2, do artigo 78° do Decreto-Lei n.º555/99, de 16 de
Dezembro, torna-se público que a Câmara Municipal de Viana do Castelo emitiu , no dia 24 de
julho de 2018, o alvará de obras de urbanização n.0 1403 (mil quatrocentos e três), em nome
de FILIPE DANIEL DO REGO GRANJA, contribuinte número 204137853 e JOSÉ ANTÓNIO
DO REGO GRANJA, contribuinte número 179824309, que titula a aprovação das obras de
urbanização do prédio sito em CAMPO DA REINA, da CHAFÉ, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Viana do Castelo sob os nú meros 1317 e 2621 inscrito na matriz predial
RÚSTICO/URBANA sob os artigos números 3906 e 3905-P respetivamente da referida
f regues ia .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os projetos das obras de urbanização, aprovados por despachos de 1O de maio de 2018
e 19 e julho 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 seguintes
características:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Área de domínio público a infraestruturar: 240 ,1O m2 ------------------------------------------- ------------- Para a execução das obras de urbanização foi fixado o prazo de 2 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 3.400,00 € (três mil e quatrocentos euros), mediante depósito na
Tesouraria da Câmara Municipal, no dia 12 de junho de 2018, com o n.º 291.-------------------------------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 24 de julho de 2018.---------------------------------------------------------------------0 PRES 1DENTE D A CÂMARA M UN IC 1PAL ·-----------------------------

\~ l~

Passeio das Mordomas da Romana • 4904-877 Viana do Castelo· Tii 258809300 • Fax 258809347 • http://Www.cm-viana-castelo.pt • çmviana@cm-viana-castelo.pt • NIF 506037258

Mod. 184/1

Câmara Municipal de Viana do Castelo

LURB 1/18
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------------CONCESSÂO 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 78° do
Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro , que a Câmara Municipal de Viana do Castelo
emitiu no dia 24 de julho de 2018, o n. 0 1403 (mil quatrocentos e três), em nome de FILIPE
DANIEL DO REGO GRANJA, contribuinte número 204137853 e JOSÉ ANTÓNIO DO REGO
GRANJA, contribuinte número 179824309, que titula a aprovação das obras de urbanização do
prédio sito em CAMPO DA REINA, da CHAFÉ, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Viana do Castelo sob os números 1317 e 2621 inscrito na matriz predial RÚSTICO/URBANA
sob os artigos números 3906 e 3905-P respetivamente da referida freguesia.---------------------------------Os projetos das obras de urbanização, aprovados por despachos de 1O de maio de 2018
e 19 e julho 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 seguintes
características :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Área de domínio público a infraestruturar: 240,1O m2 ----------------------- --- ------------------------------ Para a execução das obras de urbanização foi fixado o prazo de 2 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 3.400,00 € (três mil e quatrocentos euros), mediante depósito na
Tesouraria da Câmara Municipal, no dia 12 de junho de 2018, com o n.º 291.--------------------------------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 24 de julho de 2018.--------------------------------
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