
MUNTCTPTO DO MONTTfO
cÂunnn MUNTcTPAL

EDTTAL N,o 17912021

--- UcENcIAMENTo oe oeennçÕEs DE LoTEAMENTo URBANo sEM oBRAS oe unanruznçÃo ----

--- 11.o ADITAMENTo no ervaú DE LoTEAMENTo N.o 34slo7, EMmDo EM 6 DE FEvERETRo DE

2007

---- NUNo RIBEIRo cANrA pREsIDENTE on cÂMnRA 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 de22de outubro de202L, foi autorizado o 11.o aditamento ao alvará de loteamento urbano

n.o 345107, emitido em 6 de ferrereiro de 2O07, na sequência do processo n.o I - tl2í-, registado em

nome de e MATOS LOURO & LUIS, LDA., conüibuinte número 501527800, com sede na RUA DA

CHAMINÉ, N.o 12 - R/C - MONTUO, com referência ao seguinte prédio:

--- LOTE 6, sito no CORTE DO LEITE, na União das freguesias de MONTUO e AFONSOEIRO, inscrito

na mabiz predial urbana sob o artigo 8615-P da União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro e

descrito na Conseruatória do Registo Predial de Montijo sob o n.o L053120070207 da Freguesia de

AFONSOEIRO.

--- A akeraSo versa sobre a inbodução de uma área destinada a amrmos, localizada no desrrão da

cobeÊura do predio (sotÍio) bem como sobre a introdução no piso téneo por alteração/substÍtuição de

área anteriormente destinada a habitação, de uma área de 29+,A0 m2 para comércio, rsultando

assím num quantibüvo de 1.566,00 m2 de paümentos para habitação, mantendo o número de fogos

(13), anteriormente prerristo em alvará

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

da Junta de

----- E eu,

e publicado num jornal de âmbito local.

(Luís Serra) Chefe da Divisão de Planeamento do TenÍtório e

Urbanismo, o subscrevi

-----Paços do Concelho de Mont'rjo, 04 de novembro de 2021

O Presidente da Câmara

(Nuno Ribeiro Canta)
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