MUNICÍPIO DO MONTIIO

CÂMARA MUNICIPAL

E D I T A L N. 0 6/2021

---- LICENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO URBANO SEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO ---- - - - 4. 0 ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO URBANO N. 0 272/00 - - - - --------- ----------------- -EMffiDO EM 25 DE AGOSTO DE 2000 -------------------------------- NUNO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTDO, -------------------- FAZ SABER, em cumprimento do disposto no artigo 28. 0 do Decreto-Lei n° 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 4. 0 aditamento ao alvará de loteamento urbano n. 0 272/00,
emitido em 25 de agosto de 2000, na sequência do processo n. 0 1 - 13/20, registado em nome de

ANTÓNIO SILVESTRE PAULADA FERNANDES, contribuinte número 119921774, com residência
na RUA MORTOS PELA PIDE, N. 0 6 - MONTIJO, com referência ao seguinte prédio:-----------------

___ LOTE 18, sito na RUA FLORBELA ESPANCA - LANÇADA, na Freguesia de SARILHOS
GRANDES, omisso na matriz e descrito na Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o

n. 0

758/20000920 da Freguesia de Sarilhos Grandes. -------------- ------------------------------ LOTE 19, sito na RUA FLORBELA ESPANCA - LANÇADA, na Freguesia de SARILHOS
GRANDES, omisso na matriz e descrito na Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o

n. 0

759/20000920 da Freguesia de Sarilhos Grandes. ------------------------------ - - - ----- A alteração versa sobre a redefinição e alterar o polígono de implantação previsto inicialmente
para a moradia prevista em loteamento, em cada um dos lotes, com o aumento da área de
implantação com a ampliação de 75.35m2, em 2 pisos de habitação unifamiliar, com uma área de
construção total para cada moradia de 219,85m2. Da alteração da área de implantação referente ao
anexo previsto para garagem, com redução da área de implantação de anexo em 9,00m2, em cada
um dos lotes, sendo proposta uma área de telheiro com 9,00m2, adossada a cada um dos anexos. -------- Para conhecimento geral se publica o presente, que vai ser afixado nos Paços do Concelho, Sede
da Junta de Freg esia e oublicado num jornal de âmbito local. - -------------ee a

iv1sao de Planeamento do Território e

Urbanismo, o subscrevi. ------------------- --------------- - - ------------ - --- --------------------------- Paços do Concelho de Montijo, 18 de janeiro de 2021 -----------------------------

0 Presidente da Câmara

(Nuno Ribeiro canta)

r.:uritrlbu1m:e 50283'1!146

o.

Qc::-

~

' ~o:_.:-·, ~ ' ~

··; c0?.J

►-~~

MUNICÍPIO 0 0 MONTIIO
CÂMARA MUN ICIPAL

E D I T A L N. º 6/2021

---- LICENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO URBANO SEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO ---- - - - 4. 0 ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO URBANO N. 0 272/00 --------------------------------------------------------EMffiDO EM 25 DE AGOSTO DE 2000 ------------------------------------------ NUNO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO, - - - - - - - - - - - ---- FAZ SABER, em cumprimento do disposto no artigo 28. 0 do Decreto-Lei n° 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 4. 0 aditamento ao alvará de loteamento urbano n. 0 272/00,
emitido em 25 de agosto de 2000, na sequência do processo n. 0 1 - 13/20, registado em nome de

ANTÓNIO SILVESTRE PAULADA FERNANDES, contribuinte número 119921774, com residência
na RUA MORTOS PELA PIDE, N. 0 6 - MONTIJO, com referência ao seguinte prédio: -----------

----- LOTE 18, sito na RUA FLORBELA ESPANCA • LANÇADA, na Freguesia de SARILHOS
GRANDES, omisso na matriz e descrito na Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o

n. 0

758/20000920 da Freguesia de Sarilhos Grandes. ---------------------------------------------------------- LOTE 19, sito na RUA FLORBELA ESPANCA • LANÇADA, na Freguesia de SARILHOS
GRANDES, omisso na matriz e descrito na Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o

n. 0

759/20000920 da Freguesia de Sarilhos Grandes. ------------------------------------------ - - ~ -

----- A alteração versa sobre a redefinição e alterar o polígono de implantação previsto inicialmente
para a moradia prevista em loteamento, em cada um dos lotes, com o aumento da área de
implantação com a ampliação de 75.35m2, em 2 pisos de habitação unifamiliar, com uma área de
construção total para cada moradia de 219,85m2. Da alteração da área de implantação referente ao
anexo previsto para garagem, com redução da área de implantação de anexo em 9,00m2, em cada
um dos lotes, sendo proposta uma área de telheiro com 9,00m2, adossada a cada um dos anexos. -------- Para conhecimento geral se publica o presente, que vai ser afixado nos Paços do Concelho, Sede
da Junta de Freg;iesla e oublicado num jornal de âmbito local. - - - - - - - --------------------------- E eu,
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(Luís Serra) Chefe da Divisão de Planeamento do Território e

Urbanismo, o subscrevi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Paços do Concelho de Montijo, 18 de janeiro de 2021 -- - - - - - - -
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