
MUNiCíPIO PONTE El UMA 

PROC. LOT. N.o 9/08 

AVISO 

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

Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.o 136/14, de 09 de Setembro, 

torna-se público que a Câmara Municipal de Ponte de Lima, emitiu a 29 de outubro de 

2021, a requerimento da Firma SOUJU.LlMA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES 

IMOBILIÁRIAS, LDA., pessoa coletiva n.o 505537923, o aditamento ao alvará de 

loteamento n.o 2/09 (dois barra zero nove), emitido a favor da Firma, Vibravalor, Lda., 

pessoa coletiva n.o 508402808, através do qual foi licenciada a alteração ao Lote n.o 

7, do loteamento sito na Rua de S. Lourenço, da freguesia de Feitosa, deste Concelho, 

o qual se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de Lima, sob 

o n.o 754/20091204, aprovado por deliberação tomada por maioria, em reunião de 

Câmara de 06 de setembro de 2021.---------.--------------------------------------------------------

-------Com a presente alteração o Lote n.o 7 passa a ter a seguinte descrição: ------

-------Lote n.o 7 - Com a área de 776,70 m2 (setecentos e setenta e seis vírgula 

setenta metros quadrados), destinado á construção de uma moradia unifamiliar 

(1 fogo), com as áreas de construção e de implantação, de 280,00 m2 (duzentos e 

oitenta metros quadrados), comi (um) piso acima da cota de soleira; 1 (um) anexo 

de apoio com as áreas de construção e de implantação de 50,00 m2 (cinquenta 

metros quadrados), com um piso acima da cota da soleira; 1 (um) alpendre com as 

áreas de construção e de implantação de 60,00 m2 (sessenta metros quadrados); e 1 

(uma) piscina com a área de construção e implantação de 60,00 m2 (sessenta metros 

q u a d ra dos) . ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------Dado e passado para que sirva de titulo ao requerente e para todos os efeitos 

prescritos no Decreto-Lei n.o 555/99 de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n. ° 136/14 de 9 de Setem bro. -----------------------------------------------------------

-------Divisão de Obras e Urbanismo da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 29 de 

ou t u b ro de 2 O 21 . ---------------------------------------------------------------------------------------------
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