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PROC. LOT. N.' 25/92
AVISO
---------- Nos lermos do disposto no art.o 78.0 do Decreto-Lei

0 .°

555/99, de 16 de

Dezembro, alterado e republicad o pelo Decreto-Lei n.o 136/14, de 9 de Setembro,
torna-se público que a Câmara Municipal de Ponte de lima, emitiu a 24 de Janeiro de

2019. a requerimen to da Firma Souju lima -

Sociedade de Co nstruç ões e

Imobiliária, l.da. , con tribuinte fisca l n.o 505 537 923, o presente aditamento ao alvará
de loteamento n,o 2/01 (dois barra zero um), emitido a favor de Costa Silva & Rebe lo,

Imóveis do Lima, lda. , atraves do qual e por deliberação tomada por un animidad e,
em reunião de Câmara de 14 de Janeiro de 2019, foi licenciada a alteração ao
alvará de loteamento acima referido, no que se refere à edificabilidade prevista para o
lote

11.

0

11 , que incide sobre o prédio Urbano n.o 636, sito na Praceta de Macau,

freguesia da Feitosa , descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de lima,

sob o n.' 477 /20 010927 . -------------------------------------------.----------.------------------------------------ De acordo com a prese nte alteração, o lote n.o 11 passa a ter a seg uinte
descri ção: ------------------------------------------------- ----.--- ------------------------------------------- .-------- Lote n.o 11 - Com a área de 871 , OOrn ~ (o itocen tos e setenta e um metros
quadrados), com ,área de implantação máxima de 5'15,OOrn 2 (q uinll entos e quinze
metros quadrados), com área de habitação de 1.828,90m 2 (mil oitocentos e vinte e oito
virg ula noventa metros quadrados), com área de ca ve de 515,OOm 2 (quinhentos e
quinze metros quad rados) , com área de sótão de 292 ,OOm 2 (duzentos e noventa e
dois metros quadrados), o comércio/serviços/restauração com uma área de 231 ,10m 2
(duzentos e trinta e um virg ula dez metros quadrados), com a área de construção de
2.867 ,OOrn 2 (dois mil oitoce ntos e sessenta e sete metros quadrados), com 16
(dezasseis) fogos , co m 1 (uma) fração destin ada a comé rci o/se rvi ços, ço m 1 (uma)
fração desti nada a comérci o/serviços/restau ra ção. com 1 (um) piso aba ixo e 4 (quatro)
pisos acima da cota de sole ira e sótão e com área de varandas de 241 , 15m

2

(duzentos e quarenta e um vírgula quinze me tros quadrados). -... -.... ---------------.--.-------------- Não há outras alterações às condições daq uele alvará. --.-----.--._-... -------------Ponte de lima, 24 de Janeiro de 20 19.

o Presidente da Câ rnara Municipal.
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