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AVISO

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

Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.o 26/10, de 30 de Março, torna

se público que a Câmara Municipal de Ponte de Lima, emitiu a 8 ·de Fevereiro de

2013, a requerimento de Isabel Maria Lopes da Costa Gomes, contribuinte fiscal n.o

197 022 936, o presente aditamento ao alvará de loteamento n.o 23/94 (vinte e três

barra noventa e quatro), emitido a favor de José Joaquim Lopes da Silva e Rosa

Lopes da Silva, através do qual e por deliberação tomada por maioria, em reunião

de Câmara de 21 de Janeiro de 2013, foi licenciada a alteração ao alvará de

loteamento acima referido, no que se refere à edificabilidade prevista para o lote n.o 3,

que incide sobre o prédio Urbano nO 313, sito na Rua da Varze, freguesia de

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

368/1 9951 204. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------- De acordo com a presente alteração, o lote n.o 3 passa a ter a seguinte

descrição: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Lote nO 3 - Com a área de 575,00m2 (quinhentos e setenta e cinco metros

quadrados), área de implantação de 134,30m2 (cento e trinta e quatro virgula trinta

metros quadrados), área de construção de 316,90m2 (trezentos e dezasseis virgula

noventa metros quadrados) e de um anexo de apoio agrícola com área de implantação

e de construção de 50,00m2 (cinquenta metros quadrados), mantendo-se os restantes

parâmetros urban ísticos. ---------------------------------------------------------------------------------

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

Ponte de Lima, 8 de Fevereiro de 2013.

o Presidente da Câmara Municipal,
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Nictor Manuel Alves Mendes, EngOI
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