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MUN|CÍPIO DO MONTT'O
cÂunna MUNrcrPÂL

EDTTAL N.o 129t2422

--- UCENCTAMENTO DE OPERAçÕES DE LOTEAMENTO URBANO COM OBRAS DE URBANTZAçÃO -
----- 5.o ADIïAMENTO AO ALVARA DE LOTEAMENïO N.o 3341A5, EMITIDO EM 14 DE IULHO de 2005

--- NUNO RIBEIRO CAMr& PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIIO,

----- FM SABER, em cumprimento do disposto no artigo 28.o do Decreto-Lei na 55519, de 16 de

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

datado de 6 de maio de 2A22, foi autorizado o 5.o aditamento ao alvará de loteamento urbano n.o

334105, emitido em 14 de julho de 2005, na sequência do processo n.o I - 3512t, registado em

nome de NSAIì|TOS, UNIPE$SOAL, LDA., contribuinte número 516505734, com de na

AVEI{IDA DR. tOSÉ GRILO EVANGETISTÂ" g.o 22Í8,3.o DTO. - ÀLCOCHETE, com referência ao

seguinte práiio:

----- LOTE 4, sito no CORTE DO PIHHEIRO - Iì{ONTLIO, na União das freguesias de MOt{Tf,IO e

AFOI{SOEIRO, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo T?78 da União das freguesias de

Montijo e Afonsoeiro e descrito na Conseruatória do Registo Predial de Montijo sob o n.o

4816/20051230 da Feguesia de }IONTUO.

--- A alteração trata de enquadrar uma área de constru$o destinada ao aproveitamento da

cobeftura para fins não habitacionais, considerando as situaSes semelhantes erigidas neste

loteamento, designadamente através da introdução de uma área de 128,00 m2 dstinada a arrumos,

não previsto no alvará.

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

da lunta de Fre9Tesia e 
lublicado 

num jornal de âmbito local.

----- E eu, Divisão de Planeamento do Tenitório e

Urbanisrnq o subscrevi.

Paços do Concelho de Montijo, 22 de julho deZA22,

o da Câmara

(Nuno Ribeiro Canta)
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