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Consulta Pública - Operação Urbanísticâ de um Loteâmento com Obras de
Urbanizacão - LE-LOT 1/2015

Dr Jorge Màuel SalgueiÍo Mendes, PÍesidenta da CâÍnaÍa Municipal de Valençai---------
Toma Público que, para efeitos do aI].." 22 do Dec-Lei n.'555/99, de 16 de Dezembro,

alterado pelo DecÍeto-Lei L."136/2014, de 9 de Setembro se encontra em consulta pública, até ao

dia 03 de Janeiro de 2019, na sequência do Aviso n,' 17292/2018 pnblicado no Difuio da Républica
n" 228,2." Série de 27 de NovembÌo d€ 2018, o processo da operação uÌbanística paÌa um
LoteaÍnento com ObÌas de Urbanização, cujo o processo se encontla registado com a sigla LE-LOT
n"7/2015, en nome de ConstruÉes Janela de Valença Ldu, a levar a efeito nos prédios sitos no
Lugar das Antas - Boavista - Cabanas e Esquecidos em Valença, descritos na Conservatória do
Registo Pïedial com os nos 564/19920805, 865/1997080'7, 1200/2003061'7, 1207/20030716,
1308/20050712, e 1664/20120'720. Os lotes do loteaÍnento destinam-se a moradias unifamiliares e

edilicios mistos de habitação, comércio e serviços.
até ao dia 5 de Janeiro de 2019, na sequência do Aviso n.o l'1292/2018 publicado no Diário da

Republica n.' 228, 2." Série de 27 de Novembro de 2018.
O referido processo pode.á ser consultado no Edificío dos Serviços Técnicos da Câmara

Municipal de Valença, na Subunidade de Obras Particulares, sito na Rua Mouziúo de Albuquerque,
4930-733 Valença, todos os dias úteis no horário de atendimento ao público, das thoomn às

l6h00mn.
As reclamações, sugestões ou meras observações deverão ser formúadas, por escrito, e

dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal, ou por üa eletrónica, para endereço soBl@çIq:
valenca.pt, devendo conter, em qualquer dos meios a utilizat a identificação completa do s€u
subscdtor.

Para constaÍ se lawou o Fesente Edital e outros de igual teoÌ, que vão ser afixados nos
lugares públicps de estilo.
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da Subunidade de Obras Paíicuìares do Municlpio de Valença, o subscrevi.--:-----------
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