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Câmara Municipal

:'

Departamento

de Planeamento

AVISO

Alteração à Licença de Operação de Loteamento

e Gestão

Urbanística

N.º 8/15/S00PGU

titulada

pelo Alvará n.!! 702/94 de 02/11/1994

- Emissão de

Aditamento ao Alvará. Processo de Loteamento n.!! 5/92.

Ricardo Miguel Faustino Santos, Vereador
conferida

pelo Edital n.!! 136/2013, em cumprimento

16 de dezembro,

na redação dada pelo Decreto-Lei

de Leiria emitiu

em 04/02/2015,

da Câmara Municipal

19 do Loteamento

n.!! 26/10, de 30 de março, torna público que a Câmara Municipal

em nome de Manuel

António

da Conceição Gaspar, Diamantino

ao alvará de loteamento

da Silva, Isidro

n.!! 702/94, na sequência do

através do qual foram licenciadas alterações às frações «A», «B», «C» e «D» do Lote

sito em Almuinha

Grande, na Urbanização

Nova Leiria, da extinta freguesia

União de Freguesias de Marrazes e Barosa, que incidem sobre o prédio descrito na Conservatória
de Leiria sob o n.!! 3473/19941124

que lhe é

do disposto no n.!! 2 do artigo 78.!! do Decreto-Lei n.!! 555/99, de

Pereira da Silva e Arnaldo Vicência Carvalho, o 3.!! aditamento
despacho datado de 26/11/2014,

de Leiria, no uso da competência

de Marrazes, atual
do Registo Predial

e inscrito na matriz urbana sob o artigo 6765, da mesma freguesia, e que consistem

na mudança de uso de Comércio para Comércio e ou Serviços.
A área encontra-se

abrangida pelo Plano Diretor Municipal.

E para constar, se lavrou o presente
Município

Aviso e outros de igual teor, que vão ser afixados no edifício-sede

e da respetiva Freguesia, bem como de anúncio a publicar em jornal local e no sítio do Município

do

de Leiria

na Internet.

Leiria, 11 de fevereiro

de 2015.

o Vereador
(Por subdelegação - Edital n.!! 136/2013)
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Ricardo Santos
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