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Durante o período de discussão pública, o processo estará disponível para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.
No decorrer daquele período, as reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares,
deverão ser entregues no serviço acima identificado.
4 de Dezembro de 2006. — Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa.
3000222376

Aviso
Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformidade com o despacho de 24 de Novembro de 2006, vai proceder-se à
discussão pública do pedido de alteração aos lotes n.os 6, 7 e 8 do loteamento titulado pelo alvará n.º 01/73, para os prédios localizados
na Rua de 5 de Outubro, e Rua da Agra, freguesia de Avintes, descritos na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob
os n.os 02441/220799, 02442/220799 e 02443/220799, requerido em
nome de Rosa dos Santos Dias, que decorrerá pelo prazo de 15 dias
contados a partir da data da sua publicação.
Durante o período de discussão pública, o processo estará disponível para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.
No decorrer daquele período, as reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares,
deverão ser entregues no serviço acima identificado.
4 de Dezembro de 2006. — Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa.
3000222377

Aviso
Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformidade com o despacho de 24 de Novembro de 2006, vai proceder-se
à discussão pública do pedido de alteração ao lote n.º 13 do loteamento titulado pelo alvará n.º 18/89, para o prédio localizado na
Rua de D. Manuel II, freguesia de Mafamude, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 02374/
290689, requerido em nome de Carlos Henrique de Matos David,
que decorrerá pelo prazo de 15 dias contados a partir da data da sua
publicação.
Durante o período de discussão pública, o processo estará disponível para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.
No decorrer daquele período, as reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares,
deverão ser entregues no serviço acima identificado.
4 de Dezembro de 2006. — Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa.
3000222378

Aviso
Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em
conformidade com o despacho de 7 de Novembro de 2006, vai
proceder-se à discussão pública do pedido de alteração ao lote n.º 2 do
loteamento titulado pelo alvará n.º 72/82, para o prédio localizado
na Rua de Aldeia Nova, freguesia de Madalena, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 01749/
240502, requerido em nome de Maria Isabel Ferreira Alves, que
decorrerá pelo prazo de 15 dias contados a partir da data da sua
publicação.
Durante o período de discussão pública, o processo estará disponível para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.
No decorrer daquele período, as reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares,
deverão ser entregues no serviço acima identificado.
4 de Dezembro de 2006. — Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa.
3000222381

Aviso
Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em
conformidade com o despacho de 21 de Novembro de 2006, vai
proceder-se à discussão pública do pedido de alteração aos lotes n.º 7 e
n.º 8 do loteamento titulado pelo alvará n.º 01/00, para os prédios
localizados na Rua A, do loteamento da Quinta do Cravel, freguesia
de Mafamude, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de
Vila Nova de Gaia, sob os n.os 04466/200100 e 04467/200100,
requerido em nome de Quinta de Cravel Imobiliária, S. A., que
decorrerá pelo prazo de 15 dias contados a partir da data da sua
publicação.
Durante o período de discussão pública, o processo estará disponível para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.
No decorrer daquele período, as reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares,
deverão ser entregues no serviço acima identificado.
4 de Dezembro de 2006. — Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa.
3000222383

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO
Aviso
Pedido de licenciamento de operação de loteamento

Aviso

Discussão pública
(artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001 de 4 de Junho)

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformidade com o despacho de 14 de Novembro de 2006, vai proceder-se
à discussão pública do pedido de alteração ao lote n.º 22 do loteamento titulado pelo alvará n.º 08/98, para o prédio localizado no
lugar de Fontes, freguesia de Serzedo, descrito na 1.ª Conservatória
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 01259/090299,
requerido em nome de José Tiago Paiva Figueiredo Gonçalves, que
decorrerá pelo prazo de 15 dias contados a partir da data da sua
publicação.
Durante o período de discussão pública, o processo estará disponível para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.
No decorrer daquele período, as reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares,
deverão ser entregues no serviço acima identificado.

Torna-se público que decorrerá a discussão pública sobre o pedido de licenciamento de uma operação de loteamento requerido por
António Sousa Monteiro, para o prédio rústico, localizado no lugar denominado Meio Moio, Santana, freguesia e concelho de Vila
do Porto, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila do
Porto sob o n.º 01467 e inscrito na matriz predial rústico sob o
artigo omisso, desanexado do n.º 01464/271299, pelo período de
15 dias, contados a partir da data da sua publicação no Diário da
República.
O projecto de loteamento, acompanhado da informação técnica
elaborada pelos Serviços Municipais, bem como dos pareceres, autorizações ou aprovações legalmente exigíveis, encontra-se disponível
para consulta na Secção de Taxas e Licenças desta Câmara Municipal, durante as horas normais de expediente.
No decorrer deste período de discussão, poderá qualquer interessado apresentar, por escrito, as suas reclamações, observações ou sugestões, na Secção acima referida.

4 de Dezembro de 2006. — Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa.
3000222380

6 de Dezembro de 2006. — A Presidente da Câmara, Nélia Maria
Coutinho Figueiredo.
1000308877

