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--- LIcENcIAMENTo or oeenaçõEs DE LoTEAMENTo URBANo cou oBRAs oe uneANEAçÃo -
----- 5.O ADTTAIVIENïO RO EI-VRRR DE LOTEAMENTO N.O 3341A5, EMITIDO EM 14 DE ]ULHO dC 2OO5

--- NUNo RIBEIRo cANï4 eREsIDENTE on cÂmena MUNIcIPAL DE MoNTllo,

----- FM SABER, em cumprimento do disposto no artigo 2B.o do Decreto-Lei no 55519, de 16 de

dezembro, na sua atual redação, 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 uóano n.o

334105, emitido em 14 de julho de 2005, na sequência do processo n.o L - 35121, regisÈdo em

nome de NSANTO+ UÍìIIPESSOAL, LDA., contribuinte número 516505734, mm sede na

AVENIDA DR. tOSÉ GRILO EìlAilGEtJSrA, il.o 228, 3.o DTO, - ALCOCHETE, com referência ao

seguinte prálio:

--- LOTE 4, sito no CORTE DO PINHEIRO - llOllTItO, na União das freguesias de MOIITLIO e

ÀFOIISOEIRO, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 777A da União das freguesias de

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

4816/2005123O da freguesia de MONTLIO.

--- A altera$o trata de enquadrar uma área de construção destinada ao aproveitamento da

cobertura para fins não habÍacionais, considerando as situações semelhantes erigidas nste

loteamentq designadamente através da introdu$o de uma área de 128,00 m2 destinada a ãtrumos,

não previsto no alvaÉ.

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

da Junta de Fre9Tesia e publicado num jomal de âmbito local.

---- E eu, e)n>-q (Luís Serra) Chefe da Divisão de Planeamento do Tenitório e

Urbanismo, o zubscrevi.

Paços do Concelho de Mont$o, 22 dejulho de?A22,

o da Gmara

(Nuno Ribeiro Canta)
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