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--- ucENcr,AMENTo oe oeemçõEs DE LoTEAMENTo URBANo cou oBRAs or unenruznçÃo --
----- tz.o ADttAMENTo no nt-veú DE LoTEAMENTo N.o 3u6l2oo2, EMmDo EM 11 DE sETEMBRo

DE 2002.--

--- NUNo RIBEIRo cANTA, pRESIDENTE on cÂNenn 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 10 de agosto de 2021, foi autorizado o 12.o aditamento ao alvará de loteamento

urbano n.o 3L612002, emiüdo em 11 de setembro de 2002, na sequência do processo n.o I - 812L,

registado em nome de BRUNO ILDEFONSO ROCHA FERA, contribuinte número 2O9721723, com

residência na RUA D. FRANCISCO MANUEL DE MELO,It.o 114, em MONTLIO, com referência ao

seguinte prédio:

--- Lote 47, sito na RUA DE SÃO JORGE - BAIRR.O DO ARCE, na freguesia de SARILHOS

GRAIIDES, inscrito na matriz predial urbana sob o aftigo 1956 da freguesia de Sarilhos Grandes e

descrito na Conservatória do Registo Predial de Monüjo sob o n.o g+812004i06t8, da freguesia de

Sarilhos Grandes.

--- A alteração pretendida versa acerca da ampliação do polígono de implantação referente ao

edificio habitacional e a consequente ampliação da área de implantação, passando de 110m2 (valor

aprovado) para 197,20m2. No que tange ao anexo, é pretendída a alteração da localização do

respetivo polígono, mantendo a área estipulada de 30m2. O número de pisos e de fogos mantém-se. -

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

Urbanismo, o subscrevi.

--Paços do Concelho de Montijo, 20 de agosto de202L

O Presidente da Câmara

(Nuno Ribeiro Canta)
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