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Município de Alcobaça
Câmara Municipal

AVISO
LOTEAMENTO COM OBRAS DE URBANTZAÇÃO

Nos termos do artigo 77.o e dos n.os 1 e 4 do artigo 78.o do Decreto-Lei no 555/99, de 16 de dezembro,
na sua atual redação, torna-se público que a Câmara Municipal de Alcobaça, emitiu em 03 de

dezembro de 2019, o alvará de licenciamento de loteamento no 212019, cujo titular é PROPIBENE -
Gonsultadoria lmobiliária e Representações, 1d.".

Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça, sob o no 2502 de 1411112001, e

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 841, da freguesia de São Martinho do Porto.

A operação foi aprovada por deliberação de 2310412018 e a execução de obras de urbanização,
licenciadas por despacho do Vice-Presidente de 3010712019.

A área está abrangida pelo Plano Diretor Municipal.

Área do predio a lotear 8.160,52 m2

Área total de implantação ... 2.738,63 m2

Area total de construçâo ...... 6.775,89 m2

Volume total de construção 15.330,41 m3

Número de lotes I , com a área de ........731,84 m2 a .1.283,15 m2

Número máximo de pisos acima da cota de soleira 2

Número máximo de pisos abaixo da cota de soleira 1

Número de fogos total ... B

Número de lotes para habitaçâo ... ... I
Número de lotes para serviços ... ...

Número de lotes para comércio ......

Número de lotes para indústria ... ...

Área de cedência para domínio público municipal 1.23S,0g mz
(finalidade, de acordo com a planta arquivada nos serviços da Câmara Municipal)

Area de cedência para equipamento de utilizaçáo coletiva

Para a conclusão das obras de urbanização foi fixado o pÍazo de I meses.

Para a conclusão das obras de edificação foi fixado o prazo máximo de 10 anos de acordo com o
previsto na alínea g) do n.o 1 do artigo 77.o do Decreto-Lei no 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual
redação.

Paços do Município, 03 de dezembro de 2019.

O VICE - PRESI


