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EDTTAL N.o 125Í2A22

--- UCENCIAMENïO DE OFERAçOES DE LOïEAMET\ffO URBANO cOM OBRAS Oe URenmaSo --
-..-- 5.O ADIÏAMERTTO Ag ALV*RA DE LOïEAMENTO N.O ZE}IAL, EMrFÏDO EM 9 DE MARçO DE 2OO1

--- NUNO RIBETRO CAf{r& PRESïDENTE OA C*m*R* MUNICIPAL DE MONTUO,

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

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

datado de 23 de maio de 2O22, foi autorizado o 5.o aditamento ao atvará de loteamento uóano n.o

289101' emitida em I de março de 2001, na sequência do processo n.o I - 22121, registado em

name de RIBERïEC - REABIItrAçÃO E COHSTRUçÃO. LDA,, conüibuinte número SgSgTgTZT,

com sede na RUA DR ANTóHIO ELVAS, Èlo 244 LotA 30 - AttbtADÃ, com referêns:a ao

seguÍnte pr&lio:

--- LOTE 38, sÍto na AV. ÂHÁLIA RoDRIGUES - vAtE sAtGuErRo, RUA Â' IrloNTrxo da

União das Feguesias de MontrJo e Afonsoeirq inscrito na matriz predíal urbana sob o artigo 7124 da

União das *eguesias de Montijo e Afonsoeiro e descrito na Conservatória do Registo Predial de

Montijo sob o n.o &7Al2OOtO327 da freguesia de MONTLIO.

--- A altera$o versa sobre a introdu$o e indusão de uma área de só6o, destinada a arrumos no

lote 38, designadamente mm o aproveibmento de 18Q00m2 para o lote 38; mediante a mnstituição

de 10 compartimentos ddinados a atrumo,s localizados no desnão de cobe*ura de edifr'ci,o, não

previstos no Alvará.

---- Para conhsimento geral se publia o presente, que vaiser afxado nos Paços do Concelho, Sede

da lunh de Freguesia e publicado num jornal de âmbito local.

----- E eu, ÀÂi"r* (Luís Serra) Chefe da Diüsão de Planeamento doTenitório e

UrbanÍsmc, o sukcreü.

--Paços do Çoncelho de Montija, 2S de julho deZA?2

O Preidente da Cãmara

(Nuno Ribeiro Canta)
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