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MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

E D I TA L N.0 46/2021 

----- LICENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO URBANO COM OBRAS DE 

U R BA N I ZA Ç ÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 1 .º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 90/87, EMITIDO EM 21 DE 

JULHO D E 198 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- FAZ SABER, em cumprimento do disposto no artigo 28.º 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 17 de março de 2021, foi autorizado o 1.0 aditamento ao alvará de 

loteamento urbano n.º 90/87, emitido em 21 de julho de 1987, na sequência do processo n.º 

1 - 28/20, registado em nome de MÁRCIO DANIEL PEREIRA FERREIRA, contribuinte 

número 220215936, com residência na AV.ª DAS COMUNIDADES LUSÍADAS - CLUBE 

PRAIA DA ROCHA, 3.0 ANDAR, CORPO F, AP T352, PORTIMÃO, com referência ao 

seg u i n te pré d i o: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Lote 7, sito na LANÇADA, na freguesia de SARILHOS GRANDES, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 1179 da freguesia de Sarilhos Grandes e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o n.0 141/19870827 da freguesia de 

Sa ri Ih os G ra n d es. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A alteração versa acerca da pretensão de criar um novo polígono de implantação para 

a moradia e a anulação do anexo previstos em loteamento. A alteração pretendida versa na 

proposta de alterar/aumentar a área de implantação para a moradia inicialmente prevista, de 

98,50m2 para 138,62m2, reduzindo para apenas para um piso destinado a habitação 

perfazendo segundo o quadro de áreas uma redução da área de construção de 37,35m2 de 

área de construção, (197,00m2 previstos para 159,65m2 propostos).-----------------------------

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

Concelho, i-::le ~a ~unta de Freguesia 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, 24 de março de 2021 -------------

0 Presidente da Câmara 

(Nuno Ribeiro Canta) 
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