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--- LIcENcIAMENTo DE opEmçÕes oe LoTEAMENTo URBANo coM oBRAs DE URBANTzAçno ---
----- 1.O ADITAMENTO AO ALVARA DE LOTEAMENTO N.O 34gIO7, EMMDO EM 17 DE DEZEMBRO DE

2007

----- NUNo RIBEIRo cANTA, IRESIDENTT oR cÂmnnn MUNIcIeAL DE MoNTLto,

----- FM SABER, em cumprimento do disposto no aftígo 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 2027, foi autorizado o 1.o aditamento ao alvará de loteamento urbano n.o

349107, emitido em 17 de dezembro de 2007, na sequência do processo n.o l - l2l2L, registado em

nome de REGISTO DINÂMICO, LDA., contribuinte número 513659293, com sede na RUA 28 DE

MARçO, N.o 23 - FOROS DE SALVATERRA, com referência aos seguintes prédios:

---- LOTE 3, sito na RUA PROFESSORA JULIETA BARRETO, na freguesia de SARILHOS

GRANDES, inscrito na matriz predial urbana sob o aftígo 2098 da freguesia de Sarilhos Grandes e

descrito na Conseruatória do Registo Predial de Montijo sob o n.o 1155/20080125 da freguesia de

SARITHOS GRANDES

--.- LOTE 4, sito na RUA PROFESSORA JUTIETA BARRETO, na freguesia de SARILHOS

GRANDES, inscrito na matriz predial urbana sob o aftigo 2099 da freguesia de Sarilhos Grandes e

descrito na Conseruatória do Registo Predial de Montijo sob o n.o 1f56/2O080125 da freguesia de

SARILHOS GRANDES.

--.- A alteração caracteriza-se pelo aproveitamento de uma área de 28,00 m2 em cada um dos lotes,

relativa ao aproveitamento do desvão da cobeftura para arrumos e pela introdução de uma zona de

terraço a tardoz sobre a laje do 1.o piso -32,90 m2 no lote 3 e 33,45 mz no lote 4. Os (2) lotes em

causa enguadram-se numa banda constituída por quatro lotes, todos com alteração idêntica da

configuração volumétrica, assegurando um correto enquadramento de conjunto nesta banda de

quatro lotes, com a mesma alteração de aproveitamento do desvão da cobertura.

---- 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.

----- 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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