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MUNICÍPIO DE OURÉM
Aviso

.Mod. 10087.1-08/2019 - 10429

---------- Luís Miguel Marques Grossinho Coutinho de Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de Ourém,
torna público que, nos termos da alínea b) do n.º 2 do art.º 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 09 de Setembro, a Câmara Municipal de Ourém, emitiu em dez de
outubro de dois mil e dezanove, o quarto aditamento ao Alvará de Loteamento nº 1/2003, em nome de
Fernando Manuel Moreira de Sousa, que titula a aprovação da alteração do loteamento sem obras de
urbanização que incide sobre o lote 10 sito em Urbanização da Quinta do Ribeirinho, Freguesia de Nossa
Senhora da Piedade, deste Concelho, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3449 e inscrito na
matriz predial urbana sob o artigo 3944 da referida Freguesia.-------------------------------------------------------------A alteração ao loteamento, foi autorizada por deliberação camarária de dois de setembro de dois mil e
dezanove, e respeita o disposto no Plano Pormenor da Quinta do Ribeirinho e apresenta as seguintes
características: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Este aditamento consiste em alterar a designação dos parâmetros urbanísticos do lote 10 do referido
alvará, mantendo-se sem alteração os valores quantitativos dos parâmetros urbanísticos constantes no alvará,
assim como as restantes prescrições do alvará. ---------------------------------------------------------------------------------As designações dos parâmetros urbanísticos alteradas são as seguintes: ---------------------------------------------------------a) ‘área do polígono base de implantação’ para ‘área máxima do polígono base de implantação’;----------------b) ‘área bruta de construção (acima da cota de soleira)’ para ‘área bruta máxima de construção (acima
da cota de soleira)’;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) ‘área bruta de construção (em cave)’ para ‘área bruta máxima de construção (em cave)’; -----------------------d) ‘área de habitação’ para ‘área máxima de habitação’; --------------------------------------------------------------------e) ‘área de construção’ para ‘área máxima de construção’; ------------------------------------------------------------------f) ‘área de implantação’ para ‘área máxima de implantação’. -------------------------------------------------------------Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos prescritos no DL n.º
555/1999, de 16 de dezembro, na redação atual.---------------------------------------------------------------------------------------Registado na Divisão de Ordenamento do Território através da guia n.º 4175 do dia 18/09/2019, no total
de 137,30 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos
de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Município de Ourém, onze de outubro de dois mil e dezanove-----------------------O Presidente da Câmara
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