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EDTTAL N."180t2021

--- UcENcLAMENTo oe oeennçÕEs DE LoTEAMENTo URBANo sEM oBnRs oe unsnruzn$o ---
----- 1.o ADITAMENTo Ro Rt-vRú DE LoTEAMENTo N.o 34glo7, EMmDo EM 27 DE DEzEMBRo DE

2007

--- NUNo RIBEIRo CANTA" pRESIDENTE on cÂunnn MUNIcIpAL DE MoNTuo,

-- FM SABE& em cumprimento do disposto no artigo 2B.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 22 de outubro de 202L, foi autorizado o 1.o aditamento ao alvará de loteamento urbano n.o

349107, emitido em 271L212007, na sequência do processo n.o | - 15121, registado em nome de

CÉDRIC 41, UNIPESSOAL, LDA., contribuinte número 514383739, com sede na ESTRADA DA

LABREC,A, LOTE A-94 - ATALAIA - MOiITL!O, com referência aos seguintes prédios:

--- LOTE 6, sito na RUA MARIA MIRANDA, na freguesia de SARILHOS GRANDES, inscrito na

mabiz predial urbana sob o aÊigo 2101 da freguesia de Sarilhos Grandes e descrito na Conservatória

do Registo Predialde Mont$o sob o n.o U58/2008O125 da freguesia de SARILHOS GRANDES. --
--- IOTE 7, sito na RUA MARH MIRAI{DÀ na fregueia de SARILHOS GRANDES, inscrito na

mabiz predial urbana sob o aftigo 2L02 da freguesia de Sarilhos Grandes e descrito na Conseruatória

do Registo Predialde Montijo sob o n.o 1159/2OO8OI25 da freguesia de SARILHOS GRANDES. --
--- LOTE 11, sito na RUA MARIA MIRANDA, na freguesía de SARILHOS GRANDES, inscrito na

matriz predial urbana sob o artigo 2106 da freguesia de Sarilhos Grandes e descrito na Conservatória

do Registo Predial de Mont'rjo sob o n.o 1163/20080125 da freguesia de SARILHOS GRAIIDES. ---
-- LOTE 24, sito na RUA PROFESSORA JUTIETA BARR.ETO, na freguesia de SARILHOS

GRAÍIDES, inscrito na matriz predial urbana sob o aftigo 2Ll9 da freguesia de Sarilhos Grandes e

descrito na Conseryatória do Registo Predial de Montijo sob o n.o LI76120080L25 da freguesia de

SARILHOS GRATDES.

--- LOTE 25, sito na RUA PROFESSORA TULIETA BARRETO, na freguesia de SARILHOS

GRANDES, inscrito na matriz predial urbana sob o aftigo 2L20 da freguesia de Sarilhos Grandes e

descrito na Conservatória do Regísto Predial de Montijo sob o n.o lL77|2OOAO125 da freguesia de

SARILHOS GRANDES.

--- LOTE 26, sito na RUA PROFESSORA JULIETA BARRETO, na freguesia de SARILHOS

GRANDES, inscrito na matríz predial urbana sob o aftigo 2I2l da freguesia de Sarilhos Grandes e

descrito na Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o n.o tl78l2OOAO125 da freguesia de

SARILHOS GRANDES.

--- LOTE 27, sito na RUA PROFESSORA JULIETA BARRETO, na freguesia de SARITHOS

GRANDES, inscrito na matriz predial urbana sob o aftigo 2L22 da freguesia de Sarilhos Grandes e

descrito na Conseruatória do Registo Predial de Montrl-o sob o n.o tt79l2OOA0125 da freguesia de

SARILHOS GRANDES.
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--- LOTE 28, sito na RUA PROFESSORA JULIETA BARRETO, na freguesia de SARILHOS

GRANDES, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2L23 da freguesia de Sarilhos Grandes e

descrito na Conseruatória do Registo Predial de Montijo sob o n.o 1180/20080125 da freguesia de

SARILHOS GRANDES.

-:- LOTE 29, sito na RUA PROFES9ORA IULIETA BARRETO, na freguesia de SARILHOS

GRANDES, inscrito na matriz predial urbana sob o aftigo 2124 da freguesia de Sarilhos Grandes e

descrito na Conseryatória do Registo Predial de Montijo sob o n.o 118U2OO8O125 da freguesÍa de

SARILHOS GRATTDES.

--- A alteraSo versa sobre o aproveitamento de uma área de 35,00 m2, por lote, no piso do dewão

de cobeftura (sotão), para fins não habitacionais - amrmos, num total de área para aÌrumos para os 9

lotes de 315,00 m2.

---- Como condição para assegurar o firturo enquadramento e compatibilização desta operação

urbanística, terão de ser cumpridas as condições abaixo descritas que 'salvaguardam a coneta

modelação volumétrica do conjunto edificado, para efeito de integração do aproveitamento do espaço

do dewão de cobertura:

--- O requerente da futura operação urbanística titulada pelos lotes em referência deve assumir no

âmbito da realiza@o do futuro projeto de arquitetura a desenvolver parc o conjunto de lotes 6,7, IL,

24, 25, 26, 27, 28, e 29 que o respetivo projeto de arquitehrra asseguriì uma solução volumétrica

proposta pan a nova edificaSo do lote onde se integra o conjunto dos lote anteriormente referidos,

cumprindo obrigatoriamente a dispsição regulamentar preústa no n.o 1, aftigo L2.o, do Regulamento

do Plano Diretor MunÍcipal de Montijo, designadamente, a nova edificaSo deverá respeitar o

alinhamento consolidado existente sendo condicionada a constifuição de corpos balançados - manter

a alfum média dominante das consfuuções üzinhas e com elas harmonizar-se.

--- A integração volumétrica da edificação a erigir nos lotes anteriormente referidos, deve cumprir

obrigatoriamente a disposição regulamentar preüsta nos aftígos 66.0 a 70.o do Regulamento

Municipal de Urbaniza$o e Edificação (RMUE), publicado no Diário da República n.o 43,II Série de 1

de março de 2018, designadamente no que respeita à úilização do des,rão da cobeftura das

edificações.

--- O projeto de arquitetura a apresentar deve compatibilize as cotas altimétricas da edificação a

erigir em cada um dos lotes anteriormente referidos com as edificações contíguas de forma a garanür

uma imagem uniftcada do conjunto.

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

num jornal de âmbito localda Junta de

----- E eu,

Freguesia e publicado

b-J>)uvro- (Luís Serra) Chefe da Divisão de Planeamento do Território e

Urbanismo, o subscrevi.

-Paços do Concelho de Montijo, 04 de novembro de 2021

da Câmarao

(Nuno Ribeiro Canta)


