ADILOT. 13/17
--------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO-------------------------------------------------------------------------------------------AV lS 0----------------------------------------------------

--------Nos termos do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, torna-se público que a
Câmara Municipal de Viana do Castelo emitiu, no dia 30 de janeiro de 2019, a requerimento de
JOSÉ ALFREDO LIMA ALMEIDA, contribuinte número 185089950, a Retificação Oficiosa ao

alvará de loteamento número 677 (seiscentos e setenta e sete), emitido por esta Câmara
Municipal no dia 31 de julho de 2018 , a favor do ora requerente, na sequência do despacho de
17 de dezembro de 2018, da Chefe da Divisão de Licenciamento e Gestão Urbanística, Ora.

Diana Novo, proferido no uso de competência que lhe subdeleguei, através do qual aquele
alvará é retificado no seguinte aspeto: -----------------------------------------------------------------------------------As alterações introduzidas dizem respeito ao lote 22, do prédio descrito na ConseNatória
do Registo Predial de Viana do Castelo sob o número 375, inscrito na matriz pred ial URBANA
sob o artigo 2361 , sito no LUGAR DA AMOROSA, da freguesia de CHAFÉ.---------------------------------A presente retificação respeita o disposto no Plano Diretor Municipal de Viana do
Castelo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dado e passado para que siNa de titulo aos requerente e para todos os efeitos prescritos
no Decreto - Lei n.0 555/99, de 16 de Dezembro, em 30 de janeiro de 2019 . ---------------------------------------------------------0 PRESIDENTE D A CÂMARA M U N IC 1PA L-----------------------------------
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-----------C O NCESSÃO DE ALVARÁ DE LOTEAMENTO - "RETIFICAÇÃO OFICIOSA"---------------JOSÉ MARIA DA CUNHA COSTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO
CONCELHO DE VIANA DO CASTELO---------·---·-·-·---·---··--·-·-····--·---------------------------------

--------Nos termos do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, torna-se público que a
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