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MUNTCíPIO DO MONTT|O
cÂunna MuNrcrPAL

EDITAL N.o t53tZO2Z

--- LIcENctAMENïo oe openaçÕEs DE LoTEAMENTo URBANo com oBRAs or uneemzAçÃo ---
----- 6.0 ADrïAMENTo ao alvRú DE LoïEAMENTo N.o 39/84, EMmDo EM 12 DE IANEIRo DE

1984

--- NUNo RIBEIRo cANïA, pRESIDENTE on cfu,nnn MUNIcIpAL DE MoNTLro,

---- FAZ SABE& em cumprimento do disposto no artigo 28.o do Decreto-Lei no 555/99, de 16 de

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

datado de 25 de julho de 2A22, foi autorizado o 6.0 aditamento ao alvaÉ de loteamento urbano n.o

39184, emitido em 12 de janeiro de 1984, na sequência do processo n.o I - L3122, registado em

nome de JACNTA DE AZEì/EDO PEREIRA GOl,lES, contribuinte número 131223909, com

rsidência na Rua Doutor César Ventura, No I - Montijo, com referência ao seguinte prédio:

--: Lote 4, sito na AV. JOSÉ DA SILVA LEITE - MONTL'O, na União das Freguesias de MONTïIO E

AFONSOEIRO. inscrito na rnatriz predial urbana sob o artigo 5684 da União das Freguesias de

MONTIIO E AFONSOEIRO e descrito na C.onseryatória do Registo Predial de Montijo sob o n.o

1336120090504 da Freguesia de Mont$o.

--- A alteração versa sobre a configuração do polígono de implanta$o do edifício destinado a

habitação, através da ampliaÉo da superficie máxima de implantação passando de 159m2 para

165,60m2, diminuição da superfície máxima de pavimentos de 318m2 para 311m2 e introdu$o de

uma zona de sotão para arumos (48,,10m2). É igualmente proposto a introdução de dois alpendres

adossados ao edifício de habitaÉo com 35,05m2 e 21m2. TamtÉm é pretendida a alteração do

polígono de implantação destinado a anexo, e introdução de um novo polígono {no limite tardoz do

lote) destinado à construção de um alpendre (13,50m2).

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

da lunta de Fregueia e publicado num jornal de âmbito local.

----- E eu, i45** (Luís Sena) Chefe da Divisão de Planeamento do Território e

Urbanismo, o subscrevi,

Paços do Conce[ho de Montijo, 11 de agosto de 2A27

O Presidente da Gmara

(Nuno Ribeiro Canta)
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