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EDITAL N.º 51/21 
Alvará de licenciamento de obras de urbanização 

 
---Walter Manuel Cavaleiro Chicharro (Dr.), na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da 

Nazaré:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Torna público, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

sua redação atual, que a Câmara Municipal da Nazaré emitiu o alvará de licenciamento de obras de 

urbanização n.º 3/21, referente aos prédios sitos em Avenida do Município - Nazaré, da freguesia de 

Nazaré, Lote 1 descrito na Conservatória do Registo Predial de Nazaré sob o n.º 7164 e inscrito na 

matriz 10477, Lote 2 descrito na Conservatória do Registo Predial de Nazaré sob o n.º 7165 e inscrito na 

matriz 10478, Lote 3 descrito na Conservatória do Registo Predial de Nazaré sob o n.º 7166 e inscrito na 

matriz 10479, Lote 4 descrito na Conservatória do Registo Predial de Nazaré sob o n.º 7167 e inscrito na 

matriz 10480 e Lote 5 descrito na Conservatória do Registo Predial de Nazaré sob o n.º 7168 e inscrito 

na matriz 10481 da respetiva freguesia, em nome de Imo Varandas da Nazaré, Lda. portador do Cartão 

de Pessoa Coletiva n.º 513 746 846, que titula o licenciamento da obras de urbanização----------------------

---A licença de obras de urbanização aprovada por deliberação n.º 691/18 proferida em reunião da 

Câmara Municipal realizada em 26/11/2018, apresenta de acordo com a planta que constitui o anexo I, 

as seguintes características: Rede Viária, Arranjos Exteriores, Rede de Abastecimento de Água, Rede de 

Drenagem de Esgotos Domésticos, Rede de Drenagem de Esgotos Pluviais, Rede Elétrica e de 

Iluminação, Rede de Telecomunicações ITUR e Rede de Abastecimento de Gás.---------------------------------

---Para constar e para os devidos efeitos, publica-se o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser 

afixados nos paços do concelho, na sede da junta de freguesia da Nazaré, no sítio da Internet da 

Câmara Municipal da Nazaré, bem como num jornal de âmbito local. ----------------------------------------------

---Nazaré e paços do concelho, 05 de novembro de 2021.-------------------------------------------------------------- 
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