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--- ucENctAMENTo DE opEuçÕes oe LoTEAMENTo URBANo coM oBRAs DE URBANIzAçno --
----- 4.O ADITAMENTO AO ALVARA DE LOTEAMENTO N.O 27UOO, EMITÏDO EM 16 DE JUNHO DE 2OOO

----- NUNo RIBEIRo cANTA, pRESIDENTT on cÂNRRR MUNIcIpAL DE MoNTUo,

----- FM 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 27 de outubro de 202L, foi autorizado o 4.o aditamento ao alvará de loteamento urbano n.o

27L100, emitido em 16 de junho de 2000, na sequência do processo n.o I - L4l2í-, registado em

nome de OCIÁVIo JOÃO DAMAS LOPES CRAVO, contribuinte número 234924640, com residêncía na

RUA FERNÃO PERES DE ANDMDE, N.o gg - 40 ESQ. - MONTUO, com referência ao seguinte prédio: -

--- LOTE 47, sito na BAIRRO DA BELA COLóNIA, na União das freguesias de MONTUO e

AFONSOEIRO, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 6967 da União das freguesias de Montijo

e Afonsoeiro e descrito na Conseryatória do Registo Predial de Montijo sob o n.o 397212000L016 da

freguesÍa de MONTUO.

---- A alteração caracteriza-se pela redefinição/alteração do polígono de implantação previsto

inicialmente para a moradia prevista em loteamento, sem haver aumento da área de

implantação/construção, bem como pela introdução de um novo polígono com 54,30m2 respeitante a

um alpendre/telheiro.

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

da Junta de Fregu.esia e publicado num jornal de âmbito local. -------

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

Urbanismo, o subscrevi

Paços do Concelho de Montijo, 16 de novembro de 2021

O Presidente da Câmara,

(Nuno Ribeiro Canta)
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