
MUNICÍPIO PONTE E> UMA 

PROC. LOT. N. ° 04/94 

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 n.o 136/14, de 9 de Setembro, 

torna-se público que a CâmaraMunicipal de Ponte de Lima, emitiu a 20 de março de 

2020, a requerimento de MARIA AURORA PIRES RALHA RODRIGUES, contribuinte 

fiscal n. ° 221 403 647 e ANTÓNIO ALBERTO BARBOSA RALHA, contribuinte fiscal 

n°. 181 060264 o presente aditamento ao alvará de loteamento n.o 46/95 (quarenta 

e seis barra noventa e cinco), emitido a favor de Manuel Pires Ralha, através do 

qual e por deliberação tomada por unanimidade, em Reunião de Câmara de 27 de 

janeiro de 2020, foi licenciada a alteração ao alvará de loteamento acima referido, 

no que se refere à regularização da área efetiva, para os lotes nOs. 2 e 3 e na 

definição de novos parâmetros urbanísticos para o lote n°.3, que incide sobre os 

prédios urbanos, inscrito na respetiva matriz predial sob o Arto. n° 600, sito na 

Avenida de Sandiães, número mil quinhentos e sessenta e quatro e Arto. W. 564, si to 

na Rua do Cruzeiro, Associação de Freguesias do Vale do Neiva, deste Concelho, 

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

n. ° 256/19951002 e n°. 257/19951 002. ---------------------------------------------------------

---------- De acordo com a presente alteração, os lote n. ° s 2.e 3 passam a ter a 

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

------LOTE W.2 - Com a área de 1880,00 m2 (mil oitocentos e oitenta metros 

quadrados, destinado à construção de uma moradia unifamiliar, com a área de 

implantação de 120,00m2 (cento e vinte metros quadrados), área total de construção 

de 360.00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), com 1 (um) piso abaixo da 

cota da soleira, piso -1 e 2(dois) pisos acima da cota da soleira,. pis01 e piso 2, 

mantendo-se os restantes parâmetros urbanísticos. --- --- -- ------- ---- ---- -- -------- ----- ----

----- LOTE Na 3 - Com a área de 838,00 m2 (oitocentos e trinta metros quadrados), 

destinado à construção de uma moradia unifamiliar com a área de implantação de 

119,00 m2 (cento e dezanove metros quadrados), área total de construção de 227,30 

m2 (duzentos e vinte e sete vírgula trinta metros quadrados), com 2 (dois) pisos 
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acima da cota da soleira, piso 1 com 119,00 m' (cento e dezanove metros 

quadrados), piso 2 com 58,50 m' (cinquenta e oito virgula cinquenta metros 

quadrados) e construção de um anexo com as áreas de implantação e de construção 

respetivamente de 49,80m' (quarenta e nove vírgula oitenta metros quadrados), 

mantendo-se os restantes parâmetros urbanísticos. ---- ---- -- ------ ---- -- --- ---- ---- --------

------Foram cedidos 67,00 m' (sessenta e sete metros quadrados) para o domínio 

público e 15,00 m' (quinze metros quadrados) para o Lote N°.2.---------------------------

Ponte de Lima, 20 de março de 2020. 

o Presidente da Câmara Municipal, 

/Victor Manuel Alves Mendes, Eng. ° / 
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