
MUNICIPIO DO MONTUO
cÂunnn MuNrcrPAL

EDTTAL N.o 182t2021

--- UCENCIAMENTO DE OPERAçOES DE LOTEAMENTO URBANO COM OBRAS DE URBANIZAçAO --
----- 1.o ADIïAMENTo Ro Rt-vRú DE LoTEAMENTo N.o t3olsl*g, EMmDo EM 21 DE FEvEREIRo

DE 1989

----- NUNo RIBEIRo cÂNTA, pRESIDENTE on cÂueRR 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 22 de outubro de 2021, foi autorizado o 1 .o aditamento ao alvará de loteamento urbano n.o

130/5/89 emiüdo em 2110211989., na sequêncÍa do processo n.o I - 34/20, registado em nome de

JOÃO MANUEL GARRETE PEREIRA, contribuinte número 212874268, com residência na RUA EÇA

DE QUEIROZ, N.o 12 - URBANIZAçÃO SÃO FRANCISCO - ALCOCHETE, com referência ao

seguinte prédio:

- 
LOTE A, sito no ALTO DO SEIXALINHO, na União das freguesias de MONTIJO e

AFONSOEIRO, inscrito na maüiz predial urbana sob o artigo 5620 da União das freguesias de Montijo

e Afonsoeiro e descrito na Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o n." 1457119890421 da

freguesia de MONTIJO

- 
LOTE B, sito no ALTO DO SEIXALINHO, na União das freguesias de MONTIJO e

AFONSOEIRO, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5621 da União das freguesias de Monüjo

e Afonsoeiro e descrito na Conservatória do Registo Predial de Montijo sob o n.o 1458119890421 da

freguesia de MONTIJO

- 
A alteração versa sobre os denominados lotes A e B, caraterizando-se pela junção de ambos os

lotes e alteraçáo das definiçóes e caraterizações definidas no alvará de loteamento n.o 130/5/89, para

construção de uma habitação unifamiliar nova, destinada a família com um elemento com mobilidade

condicionada, razÁo pela qual se prepara e enquadra o alvará antigo que titula as referidas parcelas

parc a construção de uma edificação de (1) um piso com anexo para garagem e amrmos.

- 
p26 conhecimento geral se publica o presente, que vai ser afixado nos Paços do Concelho, Sede

da Junta publicado num jornal de âmbito local.

-Eeu, (Luís Serra) Chefe da Divisão de Planeamento do Tenitório e Urbanismo, o

subscrevi.

dg Freguesia e

/--J,t*-u

--Paços 
do concelho de Montijo, 04 de novembro de 202,1

O Presidente da Câmara

(Nuno Ribeiro Canta)
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