
MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL N. º 5/2021 

------ LICENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO URBANO SEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO ----

------------------6.0 ADITAMENTO AO N.0 312/02 EMffiDO EM 06 DE JUNHO DE 2002 ---------------

----- NUNO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO, -----------------

---- FAZ. SABER, em cumprimento do disposto no artigo 28.0 do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, que de harmonia com o despacho do Sr. Presidente da Câmara, 

datado de 2020/11/27, foi autorizado o 6.0 aditamento ao alvará de loteamento urbano n.0 312/02 

emitido em 06 de junho de 2002, na sequência do processo n. 0 1 - 3 7 / 19, registado em nome de 6. 0 

em nome de EMÍLIA MARIA CAMPOS BRANQUINHO CANELAS, contribuinte número 

124364438, com residência na RUA PRINCIPAL, LOTE 33, CCI 3902 - JARDIA - MONTIJO, 

com referência ao seguinte prédio: -----------------------------------------------------------

----- Lote 33, sito na RUA PRINCIPAL - BAIRRO NOVO DA JARDIA, na União das Freguesias de 

ATALAIA e ALTO ESTANQUEIRO/ JARDIA, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1633 da 

União das Freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro/ Jardia e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Montijo sob o n. 0 1161/20111205 da Freguesia de Alto Estanqueiro/ Jardia.-----

----- A alteração versa sobre o aumento da área de pavimentos para habitação, passando de 95m2 

para 146,42m2; o que traduz uma alteração do respetivo polígono de implantação. É pretendido 

também um novo polígono de implantação com 8,20m2 destinado a telheiro. A área de 

anexos/arrecadações não sofre alterações (mantém os 80m2). É pretendido mais um piso para o 

edifício de habitação (sendo que apenas parte do edifício apresenta 2 pisos). ----------------------

---- Para conhecimento geral se publica o presente, que vai ser afixado nos Paços do Concelho, Sede 

da Junta de Freo•Jesia e publicado num jornal de âmbito local. ---------------------------------------

----- E eu, '"G~o..... (Luís Serra) Chefe da Divisão de Planeamento do Território e 

Urbanismo, o subscrevi. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ Paços do Concelho de Montijo, 2021/01/18 ----------------------------------

0 Presidente da Câmara 

(Nuno Ribeiro canta) 

Av. ~::5 Pes"'lf -Edl~do doo Sen1icosTt!c:nlco,r - 2870 l'!<>otlfo j Tel. 21232nl5 I fio< 21.23277211 E•mall: dptu_.saOmi.ln-monU,Jo.pt I www.mun- Contribuinte 502834846 





MUNICÍPIO DO MONTIIO 
CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL N. º 5/2021 

------ LICENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO URBANO SEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO ----

------------------6. 0 ADITAMENTO AO N.0 312/02 EMillDO EM 06 DE JUNHO DE 2002 ------------------

----- NUNO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO, ------------------

---- FAZ. SABER, em cumprimento do disposto no artigo 28.0 do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, que de harmonia com o despacho do Sr. Presidente da Câmara, 

datado de 2020/11/27, foi autorizado o 6. 0 aditamento ao alvará de loteamento urbano n.0 312/02 

emitido em 06 de junho de 2002, na sequência do processo n.0 1 - 37/19, registado em nome de 6.0 

em nome de EMÍLIA MARIA CAMPOS BRANQUINHO CANELAS, contribuinte número 

124364438, com residência na RUA PRINCIPAL, LOTE 33, CCI 3902 - JARDIA - MONTDO, 

com referência ao seguinte prédio: ---------------------------------------------------------------------------------

----- Lote 33, sito na RUA PRINCIPAL - BAIRRO NOVO DA JARDIA, na União das Freguesias de 

ATALAIA e ALTO ESTANQUEIRO/ JARDIA , inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1633 da 

União das Freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro/ Jardia e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Montijo sob o n.0 1161/20111205 da Freguesia de Alto Estanqueiro/ Jardia.---------------

----- A alteração versa sobre o aumento da área de pavimentos para habitação, passando de 95m2 

para 146,42m2; o que traduz uma alteração do respetivo polígono de implantação. É pretendido 

também um novo polígono de implantação com 8,20m2 destinado a telheiro. A área de 

anexos/arrecadações não sofre alterações (mantém os 80m2). É pretendido mais um piso para o 

edifício de habitação (sendo que apenas parte do edifício apresenta 2 pisos). -----------------

---- Para conhecimento geral se publica o presente, que vai ser afixado nos Paços do Concelho, Sede 

da Junta de Fre,91Jesia e publicado num jornal de âmbito local. --------------------------------

----- E eu, ~~O.... (Luís Serra) Chefe da Divisão de Planeamento do Território e 

Urbanismo, o subscrevi. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- Paços do Concelho de Montijo, 2021/01/18 ----------------------------------

0 Presidente da Câmara 

(Nuno Ribeiro canta) 
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