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PROC. LOT. N.0 28/95 

AVISO 

---------- Nos termos do disposto no art.0 78.0 do Decreto-Lei n.0 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.0 136/14, de 9 de Setembro, 

torna-se publico que a Camara Municipal de Ponte de Lima, emitiu a 2 de Dezembro 

de 2015, a requerimento de Maria do Ceu Baptista Amorim Soares, na qualidade de 

cabeya de casal da heranya aberta por 6bito de Alfredo Baptista Amorim Soares, 

contribuinte fiscal n. 0 7 42 183 904, o presente aditamento ao alvara de loteamento n. 0 

65/96 (sessenta e cinco barra noventa e seis), emitido a favor de Turilima -

Empreendimentos Turisticos do Vale do Lima, S.A., atraves do qual e por 

deliberayao tomada por maioria, em reuniao de Camara de 9 de Dezembro de 

2014, foi licenciada a alteragao ao alvara de loteamento acima referido, no que se 

refere a edificabilidade prevista para o lote n.0 1, que incide sobre o predio Urbano n.0 

427, sito na Rua das Oliveiras n. 0 52, freguesia da Feitosa, descrito na Conservat6ria 

do Registo Predial de Ponte de Lima, sob o n.0 286/19961007. -------------------------------

---------- De acordo com a presente alterayao, o lote n.0 1 passa a ter a segulnte 

descriyao: -------------------------------------------------------------------------------------~·-------

---------- Lote n.0 1 - Com a area de 1 000m2 (mil metros quadrados), destinados a 
construc;ao de uma moradia unifami liar, com area de implanta<;ao de 205m2 (duzentos 

e cinco metros quadrados) , area de constru<;ao de 310m2 (trezentos e dez metros 

quadrados), mantendo-se os restantes parametres urbanisticos. ---------------------------

---------- Nao ha outras alterac;oes as condiyoes daquele alvara. ------------------------------

Ponte de Lima, 2 de Dezembro de 2015. 

0 Presidente da Camara Municipal, 

Nictor Manuel Alves Mendes, Eng.0
/ 

Tel 258 900 400 Fex ?.58 900 410 Pr 8C8 00 RepUD!ial 4990.062 Ponte de LJma gerehik:mpontcx1elwne pt -www~m·pontedellma.pt 


