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MUNTCíPIO DO MONTTIO
cÂunnn MuNrcrPAL

EDTTAL N.o 154Í2022

--- ucENcrAMENTo oe openaçÕEs DE LoTEAMENïo URBANo cou oBRAs or uReeMZAçÃo ---
----. 1.O ADITAMENïO AO ALVARA DE LOTEAMENTO N.O 263199, EMITIDO EM 15 DE DEZEMBRO DE

1999

__- MARI.A CI.ARA SILVA, VICE-PRESIDENTE ON Cfu,NNg MUNICIPAL DE MONTLIO,

----- FM SABER" em cumprimento do disposto no artigo 28.o do Decreto-Lei no 555/99, de 16 de

dezembro, na sua atual rda$o, que de harmonia com o despacho da Sr.a Vice-Presidente da

Câmara, datado de 09 de agosto de 2022, foi ar-torizado o 1.o aditamento ao alvará de loteamento

urbano n.o 263/99, emitido em 15 de dezembro de 1999, na sequência do processo n.o | - 18121,

registado em nome de SUCCESSLÂND - EMPREENDIÂ,iENTOS n OBILúRIOS E TURISTICOS,

S.A., contribuinte número 5O720O95O, corn residência na RUA IUAruO DlONlSlO, No 7 - ATLIER

í, PAIOES, 2635-473 RIO DE MOURO, com referência aos seguintes práJios:

--- Lote zt-A, sito na ALTO DAS VINHAS GRANDES - MONTIJO, na União das freguesías de

|ÀONTIJO E AFONSOEIRO, inscr'rto na matriz predial urbana sob o artigo 2453 da União das

freguesias de lrlONTltO E AFONSOEIRO e descrito na Con-rvatória do Registo Predial de Montijo

sob o n.o 465/20000119 da Freguesia de Afonsoeiro.

--- Lote zL-B, sito na ALTO DÂS VINHAS GRÂNDES - À4ONT|JO, na União das freguesías de

,IIONTIJO E AFONSOEIRO, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2451 da União das

freguesias de MONTIIO E AFIOI{SOEIRO e descrito na Conservatória do Registo Predial de Monüjo

sob o n.o 466/20000119 da Freguesia de Afonsoeiro.

--- A alteração versa sobre a junção dos lotes 21A e 218 (resultando no lote 21) e a inclusão

de uma área de 303,18m2 respeitante ao aproveitamento do desvão da cobertura para amrmos não

previsto no alvará de loteamento aprovado.

---- Mais prevê a presente proposta, a reorganiza$o dos lugars exteriores de estacionamento

automóvel junto ao limite do lote confinante com a Rua Diogo Cão, por forma a permitir o acesso

automóvel ao interior do edifício, nesta zona do lote.

--- A solução volumétrica proposta para a nova edificação do conjunto dos lotes onde se

integra o presente lote 21, deve cumprir obrigatoriamente a disposição regulamentar prevista

no n.o 1, artigo LZ.o, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Montijq designadamente, a

nova edificaSo deverá respeitar o alinhamento consolidado existente sendo condicionada a

constituição de corpos balançados - manter a altura média dominante das construções vizinhas e

com elas harmonizar-se. ----------
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J --- Para o efeito dane apresentar um projeto que compaübilize as rcbs altimékicas de*e lote mm

as edrficaÉs ontíguas de forma a garantir uma imagem unificada do ctnjunto.

--- Para mnhecimento geral se publica o presente, que vai ser afi:cdo nos Paçros do Conelho, Sede

da lunta de

---- E eu,

num jomal de âmbito local.

(Luús Serra) Chefe da Divi$o de Planeamento do Tenitório e

Urbanismo, o subcreü.

--Paços do &nelho de Monüjq 12 de agosto de2022

da

Clara Silva)

FregUesia e publicado

fuát"r,*


