
MUNiCíPIO 

PROC. LOT. N.' 32/94 

AVISO 

---------- Nos termos do disposto no art.o 78. 0 do Decreto-Lei n ,o 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n,o 136/14, de 9 de Setembro, 

torna-se público que a Câmara Municipal de Ponte de Lima, emitiu a 12 de março de 

2019, a requerimento de José António Mota Oliveira Roque, contribuinte fiscal n,o 

233623140, o presente aditamento ao alvará de loteamento n.o 79/97 (setenta e nove 

barra noventa e sete), emitido a favor de Joaquim Sendão de Oliveira Roque, 

através do qual e por deliberação tomada por unanimidade, em reunião de Câmara 

de 28 de janeiro de 2019, foi licenciada a alteração ao alvará de loteamento acima 

referido, no que se refere à edificabilidade prevista para o lote n.o 5, que incide sobre 

o prédio Urbano n.o 580, sito na Rua do Soutinho, nO.111 - freguesia de Gemieira, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de Lima, sob o n.o 

534/19970625. . ._. __ ._._._._._. __ ... _._ .... _-_._. __ .. . _ .... _ ........... _ .. _ ..... _._._ ....... _._._ .. _ .. _ .. _ .. . 

---------- De acordo com a presente alteração. o lote n.o 5 passa a ter a seguinte 

desc ri çã o: -----------.. ------- --------------------------------.. ------------------- --------- --------------------

--------- - l.ote n.o 5 - Com a área de 1.175,OOm? (mil cen to e seten ta e cinco metros 

quadrados), destinado à construção de uma moradia unifamiliar (1 fogo) , com área 

máxima de implantação de 174,OOm 2 (cento e setenta e quatro metros quadrados), 

com 2 (dois) pisos acima da cota da soleira, rés-da-chão com a área de 86,20m2 

(oitenta e se is vírg ula vinte metros quadrados) para habitação e 87,80m2 (oitenta e 

sete virgula oitenta metros quadrados) para comercio/serviços, andar com 245,70m2 

(duzentos e quarenta e cinco virgu la setenta metros quadrados) destinado a 

h a bita ção. --- ------------ ------------ -------------------------------------------------------- ------ ----- -----.. --

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

Ponte de Lima, 12 de março de 2019. 

o Presidente da Câmara Municipal , 

--ki > 

Nictor Manuel Alves Mendes, Eng.o/ 
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