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--- UCENCIAMENTO Oe OnennçÕES DE LOTEAMENTO URBANO SEM OBRAS DE URBANTZAçÃO ---
----- 5.O ADTÏAMENTO AO ALVAú DE LOTEAMENTO N.O 2}6IOT;EMMDO EM 16 DE MAIO DE 2001.

--- NUNO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTUO,

-- FM SABE& em cumprimento do disposto no aftigo 28.o do Decreto-Lei no 555/99, de 16 de

dezembro, na sua afual reda$o, que de harmonia com o despacho do Sr. Presidente da Câmara,

datado de 22 de outubro de 202I, foi autorizado o 5.o aditamento ao alvará de loteamento urbano n.o

296101, emíüdo em 16 de maio de 2001, na sequência do processo n.o I - 2Sl2L, registado em

nome de tOSÉ AilTóI{IO NUI{ES FRAIICO, conFibuinte número 2íl793508i7, com residência na

PRAçA DOS OPEúRIOS, N.o 62 -ATALAIA - MOrTI'O, com referência ao seguinte prédio: --
-- LOTE 27, srto no BAIRRO NOVO DA ATAL/AIA - ATALAI/I - MONTLIO, na União das

fteguesias de ATAIÂIA E ALTO ESÍANQUEIRO/ JARDIA, inscrito na matríz predial urbana sob o

artigo 1169 da União das freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro/ Jardia e descrito na Conservatória

do Registo Predialde Monüjo sob o n.o 7íJ4|2íJÍ|,5O83O da freguesia de ATALIAIA.

-- A alteração versa sobre a alteração do polígono de implantaSo paÊ habÍtação de piso térreo,

mantendo a área de implantação de 85,50 m2, adicionando cerca de 48,00 mz de alpendresltelheiros

adossados à habitação. Caracteriza-se ainda pela introdução de uma área de aproveitamento de

desrão de cobertura de 45,00 m2. Relatirramente ao ano(o, mantém-se a área prevista em alvará,

com alteraSo da localizaÉo do polígono de implanbfro e uma área de telheiro adossada de 32,00

m2 para estacionamento automóvel.

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

da lunta de

---- E eu,

Urbanismo, o subscreü.

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

O Presidente da Câmara

Freguesia e publicado num jomal de âmbito local. -----
/ ,(/4à)v-a, (Luís Serra) Chefe da Divisão de Planeamento do Território e

(Nuno Ribeiro Canta)
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