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CÂMAR4 MUNICIPAL DE MAFRA
EDITAL N.°

S012o14

HÉLDER ANTÓNIO GUERRA DE SOUSA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Mafra
Nos termos do artigo 78.°, do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de Dezembro, na sua
redação vigente, torna público que a Câmara Municipal de Mafra, emitiu em
2014 04 04, o aditamento n.° 1 ao alvará de loteamento n.° 14 84, no âmbito do
Processo LP 10 2012, em nome de OTILIA MARIA DA SILVA VICENTE SANTOS,
portadora do cartão do cidadão n.° 7149922, com o número fiscal de contribuinte
129116513, residente em R DA VIEIRA, N.° 3, ACHADA, 2640-419 MAFRA, que
titula a alteração ao alvará de loteamento n.° 14/84, de 1984/02/17, em nome de Manuel
Vicente, que incidiu sobre o prédio 53023, a fis. 8, do Livro B-143, sito em ACHADA,
da freguesia de MAFRA. O presente aditamento incide sobre os prédios actualmente
descritos na Conservatória do Registo Predial de Mafra sob os n.°5 7460 e 7462 e
inscritos na matriz Predial Urbana da respectiva freguesia. sob os artigos 4523 e 1901,
respectivamente.
A alteração ao loteamento aprovada em 2014 03 17, por meu
despacho, e de acordo com a planta de síntese, consta do seguinte: Actualização da
área dos lotes 1 e 2, que passam a ter 761 m2 e 1264 m2, respectivamente. E autorizada
a construção de um anexo no lote 2 com a área de construção e de implantação de
19.40 m2, destinado a apoio à habitação principal. As construções nestes lotes deverão
obedecer às prescrições constantes do quadro regulamentar da planta de síntese em
anexo. As alterações em causa não implicam a realização de quaisquer obras de
urbanização, nem alteram a área de cedência já integrada no domínio público. O
presente aditamento altera assim o alvará n.° 14 84, de 198402 17, apenas e no que se
refere às alterações aqui mencionadas, mantendo-se em vigor as restantes prescrições
constantes do mesmo.
Para constar se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares
públicos do costume.
PAÇOS DO MUNICIPIO, 14 DE M42.~ L- DE 2014.
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