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N.º 132  11 de Julho de 2006

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA
Aviso n.º 1492/06
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 30 de Maio de 2006, vai proceder-se à
discussão pública do pedido de alteração ao lote n.º 35 do loteamento
titulado pelo alvará n.º 33/96, para o prédio localizado na Rua do
Dr. Joaquim Morais Júnior, freguesia de Serzedo, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 01013/
171096, requerido em nome de José Cruz Ferreira de Carvalho, 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.
12 de Junho de 2006.  Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa.
3000210079

Aviso n.º 1328/06
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 25 de Maio de 2006, vai proceder-se à
discussão pública do pedido de alteração ao lote n.º 1 do loteamento
titulado pelo alvará n.º 57/78, para o prédio localizado na Rua Central de São Lourenço, freguesia de Vilar de Andorinho, descrito na
2.ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o
n.º 01679/031293, requerido em nome de Manuel Joaquim Pereira
de Sousa, 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.
12 de Junho de 2006.  Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa.
3000210082

Aviso n.º 1718/06
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 25 de Maio de 2006, vai proceder-se à
discussão pública do pedido de alteração ao lote n.º 5 do loteamento
titulado pelo alvará n.º 14/86, para o prédio localizado na Avenida
da República, freguesia de Arcozelo, descrito na 1.ª Conservatória
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 00294/010486,
requerido em nome de José Manuel Coutinho Rodrigues Sousa, 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.
12 de Junho de 2006.  Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa.
3000210083

Aviso n.º 255/06
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 29 de Maio de 2006, vai proceder-se à discussão
pública do pedido de alteração aos lotes n.os 115, 116 e 117 do loteamento titulado pelo alvará n.º 45/96, para os prédios localizados na
Rua de Manuel Luís Gomes Júnior, freguesia de Arcozelo, descritos na

1.ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob os
n.os 02005/260297, 02006/260297 e 02007/260297, requeridos em
nome de Roberto Pombar Pérez, 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.
12 de Junho de 2006.  Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa.
3000210084

Aviso n.º 2573/06
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 29 de Maio de 2006, vai proceder-se à
discussão pública do pedido de alteração ao lote n.º 10 do loteamento
titulado pelo alvará n.º 88/86, para o prédio localizado na Rua da
Carreira Velha, freguesia de São Félix da Marinha, descrito na
1.ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o
n.º 00221/050587, requerido em nome de Artur Gonçalves da Silva,
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.
12 de Junho de 2006.  Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa.
3000210085

Aviso n.º 2135/06
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 1 de Junho de 2006, vai proceder-se à
discussão pública do pedido de alteração ao lote n.º 47 do loteamento
titulado pelo alvará n.º 15/97, para o prédio localizado na Avenida
do Príncipe Perfeito, freguesia de Valadares, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 01205/
200798, requerido em nome de Arflor Construções e Venda, L. da,
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.
12 de Junho de 2006.  Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa.
3000210087

Aviso n.º 8552/05
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 25 de Maio de 2006, vai proceder-se à discussão
pública do pedido de alteração ao lote n.º 3 do loteamento titulado
pelo alvará n.º 15/84, para o prédio localizado na Rua da Mina, freguesia de Perosinho, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial
de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 02240/160904, requerido em nome
de Vítor Manuel Marques Mineiro, 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.
12 de Junho de 2006.  Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa.
3000210088

