MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE
CÂMARA MUNICIPAL

AVISO
EDITAL N.º 61

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 78.º do Regime Jurídico da
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, na redação atual, torna-se público que a Câmara Municipal
de Vila do Conde emitiu em 2022/02/25 o Aditamento n.º 3 ao Alvará de Loteamento n.º 39/85, em
nome de JOAQUIM GOMES SILVA, através do qual é licenciada a alteração à licença do loteamento sito
na Rua D. João I e Rua do Norte, freguesia de MINDELO, neste concelho.
A alteração respeita o disposto na lei e consiste:
Na subdivisão do lote n.º 3, para criação de mais um lote, designado como lote n.º 4, ficando este
com 360,00 m2 e o lote n.º 3 com 480,00 m2.
Na diminuição da área de implantação, diminuição da área de construção, e aumento do número
de pisos, no lote n.º 3.
Na Definição das especificações para o novo lote n.º 4.
O lote n.º 3 encontra-se descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila do Conde, sob o
n.º 2887/20190611, inscrito na matriz urbana com o artigo n.º 2027, em nome de MARIA ALBINA SANTOS
SILVA.

Vila do Conde e Paços do Concelho, 25 de fevereiro de 2022

O Presidente,

(Vítor Costa, Prof. Doutor)
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CERTIDÃO
Certifico, que afixei hoje no átrio dos Paços
do Concelho, um exemplar do presente edital

Vila do Conde, 25 de fevereiro de 2022

__________________________

CERTIDÃO
Certifico, que afixei hoje na Sede desta freguesia
um exemplar do presente edital

Mindelo, _________ de ______________ de 2022

_________________________________
(O Presidente da Junta de Freguesia)

