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PROC. LOT. N.' 4/10 

AVISO 

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

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

torna-se publico que a Câmara Municipal de Ponte de lima, emitiu a 18 de março de 

2019, a requerimento de Bruno Manuel de Brito Pereira Gonçalves, contribuinte 

fiscal /l, o 205 481 850, o presente aditamento ao alvará de loteamento n, o 2/10 

(dois barra dez), emitido a favor de Larlima - Sociedade Imobiliária, S.A., Rio Sul -

Empreendimentos Imobiliários, Lda. e Santa Casa da Misericórdia de Ponte de 

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

Câmara de 11 de fevereiro de 2019, foi licenciada a alteração ao alvará de 

loteamento acima referido, no que se refere à edificabilidade prevista para o lote 

n,o 15, que incide sobre o prédiO Urbano n.o 990, sito na Rua Conde de Aurora, 

freguesia de Arca e Ponte de lima, descrito na (onservatória do Registo Predial de 

Ponte de lima, sob o n.o 757120061024. ------------------- -- .. -- -.- -----... -... -. ---- . -- ..... . 

-.- . -.---- De acordo com a presente alteração, o lote n.o 15 passa a ter a seguinte 

descrição: --------------------------- ------------... --. ---------. -------------------- ----------------

-.--.- --. - Lote n.o 15 - Com a área de721,11m2 (setecentos e vinte e um virgula onze 

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

área máxima de implantação de 165,OOm2 (cento e sessenta e cinco metros 

quadrados), área máxima de construç5.o abaixo da cota de soleira de 120,OOm2 (cento 

E' vinte metros quadrados), área máxima de construção abaixo da cota de soleira de 

elementos decorativos de 90,OOm2 (noventa metros quadrados), área máxima de 

construção acima da cota de soleira de 320,00m2 (trezentos e vinte metros 

quadrados), área máxima de construção acima da cota de soleira de elementos 

decorativos de 50,OOm2 (cinquenta metros quadrados), com 1 (um) piso abaixo e 2 

(dois) pisos acima da cota de soleira, volume máximo da construção de 1.860,OOm) 

(mil oitocentos e sessenta metros cúbicos) e criado um polígono de implantação, com 

vista a permitir maior flexibilidade no desenvolvimento do projeto de arquitetura . . -

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

Ponte de lima, 18 de março de 2019. 

O Presidente da Câmara Municipal, 

/Victor Manuel "ves Mende, Eno ' I . 
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