CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

EDITAL N.° 71/20 16
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 2016/03/31, o aditamento n.° 3 ao alvará de
loteamento n.° 32/2002 no âmbito do Processo LP 8/2014, em nome de
RUTE ALEXANDRA COELHO FERREIRA, com o número de identificação civil
11278680 e com o número fiscal de contribuinte 219269335 e de ANTÓNIO
CASTRO RODRIGUES, com o número fiscal de contribuinte 138167982,
ambos residentes em R DAS MAGNÓLIAS, N.° 20

-

ALDEAMENTO VALE DE

5. GIÃO, VALE DE 5. GIÃO, 2665-381 MILHARADO, que titula a alteração ao
alvará de loteamento do prédio sito em RUA DAS MAGNÓLIAS N.° 20-VALE
DE SÃO GIÃO, da freguesia de MILHARADO, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Mafra sob o n.° 4616 e inscrito na matriz Predial Urbana
da respetiva freguesia, sob o artigo 7451, designado por lote 11, constituído
pelo alvará de loteamento n.° 32/2002, de 2002/09/19, em nome de
Anfiteatro

—

Urbanizações, Lda.

-

A alteração ao loteamento aprovada em

2015/01/30, por meu despacho, de acordo com a planta de síntese, consta
do seguinte:

-

É autorizada a construção de anexo de apoio à habitação

referente ao lote acima mencionado, destinado a arrumos e churrasqueira,
com a área de construção e de implantação, igual ou inferior a 25,50 m2.
-

As construções nestes lotes deverão obedecer às prescrições constantes

do quadro regulamentar da planta de síntese.

-

As alterações em causa não

implicam a realização de quaisquer obras de urbanização, nem alteram a
área de cedência já integrada no domínio público.
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-

O presente aditamento

altera assim o alvará n.° 32/2002, de 2002/09/19, 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 MUNICÍPIO, 7 DE ABRIL de 2016.
O PRESIDENTE

SM/

