
MUNicíPIO~PoNTEE)~
TERRA RICA DA HUMANIDAOE

AVISO

PROC. LOT. N.' 29/95

------- Nos termos do disposto no art.' 78.° do Decreto-Lei n.o 5-55/99 de 16 de Dezembro,

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.' 26/10 de 30 de Março, toma-se público que a

Câmara Municipal de Ponte de Lima, emitiu a 2012101( 1Jo ,a requerimento de F4M - Gestão

e Serviços, Lda. contribuinte fiscal n° 502 376 252, o presente aditamento ao alvarâ de .'

loteamento n.' 29/95 (vinte e nove barra noventa e cinco), emitido a favor de Turilima 

Empreendimentos Turísticos do Vale do Lima, S.A., através do qual e por deliberação

tomada por maioria, em reunião de Câmara de 16 de Maio de 2011, foi licenciada a alteração

ao alvarâ de loteamento acima referido, no que se refere à edificabilidade prevista para o lote n.'

42, sito no Lugar de Anquião, Freguesia da Fornelos, Concelho de Ponte de Lima, descrito na

Conservatória do Registo Predial de Ponte de Lima, sob o n.' 1731119970417, com a matriz

pred ial urbana n.° 847. ---------------------------------------------------------------------------------------

------- De acordo com a presente alteração, o lote n.' 42, passa a ter a seguinte descrição: ---

------- Lote n.o 42 - Com a área de 730 m 2 (setecentos e trinta metros quadrados),

destinado à construção de moradia unifamiliar, com 2 pisos (cave, rés do chão), I fogo,

área de implantação de 207 m2 (duzentos e sete metros quadrados), área de construção

de 305 m2 (trezentos e cinco metros quadrados) e de 1 piscina com a área de 42 m2

(quarenta e dois metros quadrados). --------------------------------------------------------------------

----- Não há outras alterações às condições daquele alvará. ---------------------------------------------

Ponte de Lima, >o de .Áj/Ul..- de 2012.

o Presidente da Câmara Municipal,

:,

---
Nictor Manuel Alves Mendes, Eng.ol
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