
rEfinA flICA DA tHIMAMIOAfJE 

PROC. LOT. N.O 2/02 

AVISO 

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

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

torna-se público que a Câmara Municipal de Ponte de Lima, emitiu a 08 de outubro de 

2019 a requerimento de MANUEL DANTAS DE AMORIM, contribuinte fiscal 

n.o 144231 980 o presente aditamento ao alvará de loteamento n.o 3/05 (três barra 

zero cinco), emitido a favor de JANELAS DO LIMA - URBANIZAÇÕES, LO'., através 

do qual e por deliberação tomada por unanimidade, em Reunião de Câmara de 06 

de setembro de 2019, foi licenciada a alteração ao alvará de loteamento acima 

referido, no que se refere aos parâmetros previstos para o Lote n028 e Lote N°.32, 

que incide sobre os prédios urbanos, inscritos na respetiva matriz predial sob o Art°. 

N°. 762 e Art°. N°. 562, descritos, respetivamente, na Conservatória do Registo Predial 

sob o N°. 628/2005/11/25 e N°.632/2005/11/25, sitos na Rua de Cabo Verde e Avenida 

do Brasil, N°. 226, freguesia da Feitosa, deste Concelho. ---------------------------------------

------ De acordo com a presente alteração, o Lote n.O 28 e Lote N°. 32 passam a ter 

a seguinte descrição: ------------------------------------------------------------------------------------

------ A área do Lote N" 28 de 787,50m2 (setecentos e oitenta e sete vírgula 

cinquenta rnetros quadrados), passa para 632,OOrn2 (seiscentos e trinta e dois 

metros quadrados). ---------- -------------------------------------------------------------

------ As alterações para o Lote N° 32 são as seguintes: ----------------------------

------ A área do lote de 1147,OOrn2 (rnil cento e quarenta e sete rnetros 

quadrados) passa para 1302,50rn2 (rnil trezentos e dois vírgula cinquenta 

metros quadrados); a área coberta de 147,OOm2 (cento e quarenta e sete 

metros quadrados) passa para 188,OOm2 (cento e oitenta e oito metros 

quadrados); a área de construção para habitação de 294,OOrn2 (duzentos e 
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noventa e quatro metros quadrados) passa para 376,OOmz (trezentos e 

setenta e seis metros quadrados); a área de construção para aneXos de 

130,OOmz (cento e trinta metros quadrados) passa para 180,OOmz (cento e 

oitenta metros quadrados); área de estacionamento coberto de100,OOmz (cem 

metros quadrados) que se mantém e a volumetria de 882,OOm 3 (oitocentos e 

oitenta e dois metros cúbicos) passa para 1128,OOm3 (mil cento e vinte e oito 

metros cúbitos). -- ---- ------- --- -------- --- ---- --------- --- --------------- -------- ----------

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

Ponte de Lima, 08 de outubro de 2019 

o Presidente da Câmara Municipal, 

Nictor Mgfíuel Alves Mendes, Engo/ 


