
MUN|CíPIO DO MONTI|O
cÂunnn MuNrcrPAL

EDTTAL N.o 12712422

--- LrcENcrAl4ENTo DE oprnnÇÕrs DE LoTEAMENTo URBANo cou oBRAs DE URBANIzAçÃo --
----- 1.o ADITAMET.{ïo Ro elvgú DE LoTEAMENTo N.o ?Tsloa, EMmDo EM t7 DE ouruBRo DE

2000

--- NUNo RIBEIRo cÂNTA, pRESIDENTE on cÂunnn MUNIcIPAL DE MoNTL,o,

-- FM- SABER, em cumprimento do disposto no artigo 28.o do Decreto-Lei no 555199, de 16 de

dezembro, na sua atual redação, gue de harmonia com o despacho do Sr. Presidente da Câmara,

datado de 19 de maio de 2A22, foi autorizado o 1.o aditamento ao alvará de loteamento urbano n.o

275lg1, emitido em ï7|LAí200Q na sequência do processo n.o | - 79120, registado em nome de

FÁBRICA DA IGRttA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE ESPIRITO SAÍ{TO DE MOtìtTlIO OU

FÁBRICÂ DA IGRETA pAROQUIAL DA FREGUESIA DO DryINO ESPIRITO SANTO DE

MONTITO, mntribuinte número 507361946, com sede no ADRO DA IGRETÂ' N.o 7 - ATÀl ALIA,

com referência aos seguintes prálios:

--- Praça da Paz, n.o 160 (Ex. lote 28), da União das freguesias de Atalaia e Alto EstanqueirolJaidia

e concelho de MontÍjo, descrito na C,onservatória do Registo Predial de Monüjo, sob o n.o

534/20001110 da fregusia de Atalaia e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1119 da

freguesia de Atalaia.

----- Rua de S. Sebastião, n.o 77 (Ex. lote 3f, da União das freguesias de Atalaia e Alto

Estanqueirofardia e concelho de Mont$o, descrito na Conservatória do Registo Predial de Montijo, sob

o n.o 543/20001110 da freguesia de Atalaia e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1104 da

fregusia de Atalaia.

----- Rua de S. Sebastião, n.o 73 {Ex. lote 38), da União das freguesias de Atalaia e Alto

EstanqueÍrofardia e concelho de Mont$o, descrito na funseruatória do Registo Predial de Montijo, sob

o n.o 544í20m1110 da freguesia de Atalaia e inscrÌto na matriz predial urbana ob o artigo 1105 da

freguesia de Atalaia.

--- Rua de S. SebastiãCI, n.o 69 (Ex. lote 39), da União das freguesias de AtaÌaia e Alto

Estanqueiropardia e mncelho de Montijo, descrito na fonservatória do Registo Predial de Montijo, sob

o n.o 545120001110 da freguesia de Atalaia e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1106 da

freguesia de Atalaia.

--- A altera$o versa acerca de

- Anexa$o doç 4 lotes já ocupados com o estabelecimento escolarl

- A legalização de amplia$o e alterações efetuadas à moradia unifamiliar existente (lote 28),

adaptando-a ao uso de jardim-de-infância;

- A legalização em fase posterior de licenciamento das alterações efetuadas e altera$o de utilização
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de 3 garagens existentes em 3 lotes confinantes a tardoz e a interligaSo dos diferentes edifícios para

funcionamento do jardim-de-infância.

- A alteração dos condicionamentos urbanísticos previstos no alvará de loteamento, bem como a

alteração do uso estabelecido, por forma a enquadrar a pretensão.

--- Perante as dimensões dos lotes definidos no Alvará acima referido, efetuar a junção da área afeta

aos 4 lotes [Lt. 28 {285,85m2} + 1t.37 (24,00m2) + 1t.38 (24,00m2) + 1t.39 (24,00m2) = 357,85m2],

suprimindo os lots 37, 38 e 39 e perfazendo uma área total afeta ao novo lote 28 de 357,85m2. Este

pedido advém de a necessidade do Centro Paroquial de Nossa Sra. da Atalaia enquadrar

os parâmetros legais perante o loteamento em que se insere por forma a garantir neste local a

manutenção do equipamento existente destinado a )ardim de infância"

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

da Junta de Freg;resia e publÍcado num jomal de âmbito local.

---- E eu, Q7onZr"- (Luís Sena) Chefe da Divisão de Planeamento do Tenitório e

Urbanismo, o subscrevi

--Paços do &ncelho de Montijo, 21de julho de?82?

O Prsidente da Cãmara

{Nuno Ribeiro Canta}


