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1.º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 20/1977 

 

Nos termos do artigo 74º e do n.º 5, do artigo 78.º, do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de dezembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, é emitido, por despacho 

da Vereadora com competência delegada datado de 4.01.2022, o 1.º aditamento ao alvará de 

loteamento n.º 20/1977, que se encontra em nome de José do Espírito Santo Sousa, do prédio 

sito no Caminho Fundo, freguesia de Santa Luzia, inscrito na matriz predial rústica em parte do 

artigo 34 e na matriz predial urbana sob o artigo 694, da respetiva freguesia; ------------------------ 

A presente alteração foi requerida pelos coproprietários e proprietários de todos os lotes abrangidos 

pelo alvará de loteamento n.º 20/1977, em nome de José Joaquim da Silva, contribuinte n.º 

109786637, Maria do Céu da Silva Sousa Tavares de Melo, contribuinte n.º 116162465, Maria 

da Trindade Silva Sousa Bettencourt, contribuinte n.º 120202867, José Manuel da Silva 

Sousa, contribuinte n.º 109785231, José Eduardo da Silva Sousa, contribuinte n.º 195941373, 

Luís Filipe Alves Teixeira, contribuinte n.º 205997880, sendo aprovada por despacho da 

Vereadora com competência subdelegada de 16.12.2021, através da qual é alterada a 1.ª 

especificação e criada a 3.ª condição do presente alvará, que passam a ter a seguinte redação:----- 

1ª – Do prédio com a área total de 8712m2, é autorizada a constituição de quatro lotes numerados 

e 1 a 4, com as áreas respetivamente de 6148,00m2, 515,00m2, 623,00m2, 780,00m2 e uma 

parcela com a área 646,00m2 para ser integrada no prédio descrito na conservatória do registo 

predial com o n.º 1215 e inscrito na matriz predial com o n.º 1065; ----------------------------------- 

3.ª - É alterada a planta de loteamento no que se refere à área e configuração dos lotes. A planta 

da alteração ao loteamento é o desenho nº 6 que se anexa. -------------------------------------------- 

Paços do Concelho, 12 de janeiro de 2022. --------------------------------------------------------------- 

 

A Vereadora com competência delegada, 

 

___________________________________________ 

Fátima da Conceição Lobão Santos da Silveira Amorim 

 

 

A Assistente Técnica, 

 

_______________________________ 

Lúcia de Fátima Melo Alves 

mailto:angra@cm-ah.pt

