
EDITAL
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO

–---Michele  Alves,  Vereadora  do  Pelouro  do  Ordenamento  do  Território,  Urbanismo  e  Modernização 

Administrativa, da Câmara Municipal de Vila Verde.-----------------------------------------------------------------------

–---Faz público, em cumprimento do disposto no n.º 3 do art.º 27.º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto – Lei n.º 136/14, de 09 de setembro, que pelo 

presente Edital, ficam notificados os proprietários dos lotes do loteamento titulado pelo alvará n.º 9/1999 , 

em nome de Dubama - Imobiliária Lda, sito no lugar de Padrão, freguesia de Soutelo, deste concelho, 

relativo a um pedido de alteração ao Lote 16, que foi requerida em nome de Marco António de Jesus 

Marques Esteves,descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Verde sob o número 594/19900924 

e inscrito na matriz sob o artigo 935.---------------------------------------------------------------------------------------------

–---A alteração do loteamento consiste na alteração do polígono de implantação;alteração da área de 

implantação e alteração da área de construção e alteração do número de pisos.-----------------------------------

–---A área de implantação do lote 16 passa de 110,00m2 para 192,10m2.---------------------------------------------

–---A área de construção do lote 16 passa de 330,00m2 para 219,55m2.----------------------------------------------

-----A edificação passa de cave, r/chão e andar para edifício apenas de 1 piso acima da cota de soleira.---

–---Mantêm-se inalteradas todas as demais disposições constantes do Alvará de Loteamento n.º 9/1999.-

-----Assim, ficam os proprietários dos restantes lotes notificados, nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do  

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei 136/04 de 9 de setembro, 

e tendo em consideração o previsto na alínea b) do n.º 3 do artigo 112.º do Código do Procedimento  

Administrativo de que se encontra aberto um período para pronúncia pelo prazo de 10(dez) dias úteis, 

contados a partir da data da publicação do presente Edital.---------------------------------------------------------------

-----Durante o prazo de pronúncia os proprietários constantes do alvará poderão consultar o processo 

02/1996/2116,  que  estará  disponível,  na  Divisão  de  Urbanização  e  Edificação,  durante  as  horas  de 

expediente (8,30 – 16,30 horas).--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Todos os interessados poderão apresentar por escrito, no decurso daquele período, reclamações, 

observações, sugestões e pedidos de esclarecimentos, as quais deverão ser entregues na Balcão de 

Atendimento deste Município.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados no local, na sede 

do Município, da Junta de Freguesia, num jornal de âmbito local e na página da Internet do Município.------

–---Vila verde, em  8 de fevereiro de 2023.------------------------------------------------------------------------------------

A Vereadora do Pelouro do Ordenamento do Território, Urbanismo e Modernização Administrativa,

Michele Alves, Eng.ª
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