Município de Leiria
Câmara Municipal

AVISO N.º 110/2012
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ N.º 3/00
EMISSÃO DE ADITAMENTO AO ALVARÁ

DE 14/02/2000

_

PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º 30/97
Lino Dias Pereira, Vereador do Pelouro do Ordenamento do Território, Urbanismo e Obras Municipais, no
uso da competência
delegada (Edital n.º 18/2012), em cumprimento
do disposto no n.º 2 do artigo 78.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, torna
público que a Câmara Municipal de Leiria emitiu em 18/12/2012,
em nome de INFRALEIRIA - PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, LDA., o 1.º aditamento
datada de 30/10/2012,

ao alvará de loteamento

n.º 3/00, na sequência

freguesia de Pousos, que incidem sobre o prédio descrito na Conservatória
4906/20000601,

da deliberação

através da qual foram licenciadas alterações ao lote 1 do loteamento

camarária

sito em Andrinos,

da

do Registo Predial de Leiria sob o n.º

e inscrito na matriz urbana sob o artigo 4760 da respetiva freguesia, e que consistem na mudança

de uso, de habitação e comércio para habitação, aumentando
fogos, eliminando a fração destinada a comércio.
A área encontra-se

o número de fogos, de 6 fogos e 1 comércio

para 7

abrangida pelo Plano Diretor Municipal.

E para constar, se lavrou o presente Aviso e outros de igual teor, que vão ser afixados no edifício-sede do
Município e da respetiva Freguesia, o qual vai ainda ser pu icitado através de anúncio num jornal local e no sítio
do Município de Leiria na Internet.
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