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--- LTCENCTAMENTO Oe OnennçÕES DE LOTEAMENTO URBANO COM OBR.AS DE URBANTZAçÃO ---
..". 5.O ADTTAMENTO AO ALVAú DE LOTEAMENTO N.O 39184, EMITÏDO EM 12 DE JANEIRO DE

1984.

-_- NUNO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTUO,

----- FM SABER, em cumprimento do disposto no aÉigo 28.o do Decreto-Lei no 555/99, de 16 de

dezembro, na sua atual redação, que de harmonia com o despacho da Senhora Vice Presidente da

Câmara, datado de 12 de agosto de 202L, foi autorizado o 5.o aditamento ao alvará de loteamento

urbano n.o 39/84, emitido em 12 de janeiro de 1984, na sequência do processo n.o l-212I, registado

em nome de CfoÁue DA ASSUNçÃO DE BRITo NEVES DA LUz CI-AM, contribuinte número

147012830, com residência na RUA BENTO JESUS CAMçA, N.o 50, em MONTUO, com referência ao

seguinte prédio:

--- Lote 2, sito na AVENIDA JOSÉ DA SILVA LEITE - MONTUO, na União das freguesias de MONTUO

e AFONSOEIRO, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5519, da União das freguesias de

MONTUO e AFONSOEIRO e descrito na Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o n.o

1334/19881125, da freguesia de MONTUO.

--- A alteração pretendida versa na proposta de aÌterar/aumentar a área de implantação, para a

moradia e anexo inicialmente prevista, de 159,00m2 para 195,00m2 , especificamente, 145,00m2 para

habitação e 50,00m2 para anexo (garagem), mantendo a previsão de 2 pisos destinados a habitação

com a inüodução de alpendre (32,00m2 ), perfazendo um aumento de área de construção total de

22,00m2 de área de construção, (318,00m2 previstos para 340,00m2 propostos).

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

da Junta de Freguesia e publicado num jornal de âmbito local. -----
/t

----- E eu, l--.*ràt*-,"_ (Luís Serra) Chefe da Divisão de Planeamento do Tenitório e

Urbanismo, o subscrevi.

-Paços do Concelho de Montijo, 20 de agosto de 'tíìt I

o da Câmara

(Nuno Ribeiro Canta)
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