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MUNICTP|O DO MONT|IO
CÂMARA MUNICIPÂI

EDTTAL N.o 197t2021

--- UCENCIAMENTO DE oPERAções or LoTEAMENTo URBANo sEM oBRAS oe unenruzR$o ----
-----(.o ADITAMENTo Ao ALVAú DE LoTEAMENTo N.o zTzloo, EMmDo EM 25 Acosro DE 2000 -
.-- NUNO RIBETRO CANÏA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTTIO,

'-'- 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 11 de novembro de202L, foi autorizado ofi.o aditamento ao alvará de loteamento urbano

n.o 272/00, emitido em 25/0812000, na sequência do processo n.o f - 27l2í., regístado em nome de

NUNO MIGUEL GASPAR DA SILVA, contrÍbuinte número 21065757Q com residência na RUA

ARMANDO CORTE4 N.o 80 - 4.o DTO - MONTf,tO, com referêncÍa ao seguinte prédio:

--- IOTE 21, sito na LANÇADA, na freguesia de SARITHOS GRANDES, MONTUO, inscrito na

matriz predial urbana sob o artigo t794 da freguesia de SARILHOS GRANDES e descrito na

Conseryatória do Registo Predial de Montijo sob o n.o 76U2OOOO92O da Freguesía de SARITHOS

GRANDES.

:-- A alteração versa sobre a redefinição e alteração do polígono de implantação previsto

inicialmente para a moradia, para integração de um piso em cave (L47,50m2) para estacionamento,

prevendo uma zona de rampa de acesso à cave, localizada lateralmente à previsão do polígono de

implantação da moradia; A alteração prevê tamhÉm o aproveitamento do desvão da cobeftura para

arrumos, mediante o aproveitamento de 70,80m2 para o dewão de cobertura da moradia.

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

da Junta de

----- E eu,

num jornal de âmbito local.

(Luís Sena) Chefe da Divisão de Planeamento do TerritórÍo e

Urbanismo, o subscrevi

Paços do Concelho de Montgo, 16 de dezembro de 2021

O Presidente da Câmara

Fre;guesia e,publicado&

(Nuno Ribeiro Canta)
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