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MUNTCíPIO DO MONTUO
cÂunxn MuNtctPÂL

EDTTAL N.o 156t2A22

--- UcENcIAMENïo or oernnçÕEs DE LoTEAMENTo URBANo cou oBRAs or unennuRçÃo --
----- 4.O ADTTAMENTO EO RIVARN DE LOTEAMENTO N.O 30612001, EMITIDO EM 22 DE OUïUBRO DE

2001

--- MARIA cr-ARA sILvA vIcE-nRESIDENTE oR cÂpnne MUNIcInAL DE MoNTuo,

--- FM SABE& em cumprimento do disposto no artigo 28.o do Decreto-Lei no 555199, de 16 de

dezembro, na sua atual redaçãg que de harmonia com o d*pacho do Sr. Presidente da Gmara,

datado de 01 de agosto de2022, foíautorizado o 4.o aditamento ao alvará de loteamento urbano n.o

30612001, emitido em 22 de outubro de 2001, na sequência do processo n.o I - 4122, registado em

nome de S(rcIEDADE DE CONSTRUçõES gemER E MESTRE S.4., contribuinte número

500661731, com residência na RUA PADRE AMÉRIco, N.o 20 D - ESCRITóRIO 6, 1600-548

LISBOA, com referência aos seguintes prédios:

---- Lote 40, s'rto na URBANIZAçÃO QUINTA DAS Ì{ASCEFITES - UONTIIO da União das

freguesias de Montijo e AfonsoeÍrg inscrito na matriz predial urbana sob o artiga 11573 da freguesia

de Montijo e dscrito na Conservatória do Registo Predial de Mont$o sob o n.o 4292ftA011107 da

Freguesia de Montijo;

---- Lote 41, sÍro na URBANIZAçÃO QUINTA DAS NASCET{TES - MOI{TL'O da União das

freguesias de Montijo e Afonsoeiro, inscrito na maüiz predial urbana sob o artigo LI574 da freguesia

de Montijo e decrito na Conservatória do Registo Predial de Monüjo sob o n.o 4293128A11107 da

Freguesia de Montijo;

--- Lore 42, sito na URBAI{IZAçÃO QUINTA DAS NASCENTES - l.lOilTlIO da União das

freguesias de Montijo e Afonsoeiro, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 8716-P da União das

freguesias de Montijo e Afonsoeiro e descríto na C.onseruatória do Registo Predial de Mont$o sob o n.o

4294t20}fi107 da Freguesia de Montijo;

--- A alteração versa sobre a previsão paftì o aproveitamento do desvão da cobertura para arrumos,

sendo que a presente proposta de alteraSo propõe um aproveitamento de 198,00m2, no desrão de

cobertura de cada um dos edifícios, não previstos no Alvará de Loteamento Aprovado. Esta alteração é

proposta apenas para os lotes n.o 4A,4t e 42.

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

da.Junta de

E eu,

Fregqesia e publicado

/-45'-q
num jornal de âmbito local.

(Luís Sena) Chefe da Divisão de Planeamento do Tenitório e

Paçns do Concelho de Montijo, 12 de agosto de7072

da

Urbanismo, o subscrevi.

Áv, d6 Ps6dns-Êdiffciô

(Maria Clara Siíva)
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