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--- UcENcIAMENïo oe opennçÕEs DE LorFÁMENïo URBANo cou oBRAs oe ueeenznçÃo -*-

--- r4.a ADIïAMEFÍIo eo er-vnnÁ DE LoïEAMENïo N.o 3t6lzüaz, EMmDo EM 11 DE sFrEldBRo

DE2A82.

--- MARIA clARA sILvA, vIcE-IRESIDENTE DA aÂMARA MUNIcIrAL DE MoMTuq

----- FM SABER, em cumprime*to do dispcsto no artigo 28.o do Dsreto-Lei no 555199, de 16 de

dezembro, na sua afual redação, que de harmonia com o despacho do 5r.o Presidente da Câmara,

datado de 22ÍA712A22, foi autorizads o 14.o aditamento ao alvará de loteamento urbano n"o

3L6|ZW2, emÍtido em 11 de setembro de 2002, na sequência do processo n.o I - ir0i22, registado

em nome de DIIGUEL AIIIGELO DA FOÍ{SECÂ IìlElfES, conbfbuinte número 2512939620, e CÁtt*
ÂLEXANDRA FERREIRA CURADO, conbibuínte númerc 2L7úZ4ZA9, corÌr residência na RUA

rcsÉ DE ÀLÍ{EIDÂ HEGREIRoS, il.o 96 - 4,o DTo., zg7g-4H;z l{or*T[ro, com referência ao

seguínte prédic:

--- Lote 2l siro na RUA trE SÃO tORGEf BAIRRO DO ARCË'' SARILHOS GRÀIïDES, Inscrto na

maüiz predial urbana sob o artr:go 2323 da fregueía de Sarilhos Grandes e descrÍta na Conservatória

do Registo Prredial de Montije sob o n.o 955/2004ffi28 da freguesia de Sarilhm Grandes.

--- A altera$o rrersa sobre alteração do poïígono de implanta$o referente ao edifr'cio de habitação

uniãmiliar e ao anexo com a conseguente ampliação da área de implantação para 14O,80m2, no caso

da habih$o e 44,30m2 no caso do ane:ro. A área bruta de mnstruSo totat passa a ser 185,10m2 e

a volumetria propos:ta para a habiação seÉ de I pÌso para o edificb.

---- Para mnhwimmto geral se publíca o presente, que vai ser aôado nos Paços do Ooncelho, Sede

da lunta de Freguesia e pub[rcado num jomal de âmbito loeal.

-.-- E eu, fu!",n* (Luís Serra) Chefe da Divisão de Planeamento do Tenitório e

Urbanismo, o subscrevi.

--Paços do Conelho de Montije, XS de agosto deãú?2.

A Wce-Prsidente da

Clara Silva)
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