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AVISO N.º 30/15/S0DPGU

à

Alteração
Aditamento

Licença de Operação de Loteamento

Faustino Santos, Vereador

pelo Edital n.º 136/2013,

16 de dezembro,

datado

da Câmara Municipal

em cumprimento

na redação dada pelo Decreto-Lei

de Leiria emitiu em 20/03/2015,
n.º 526/87,

pelo Alvará n.!! 526/87

de 11/06/1987

- Emissão de

ao Alvará. Processo de Loteamento n.!! 20/85.

Ricardo Miguel
conferida

titulada

através

camarária

dos quais foram

que lhe é

do disposto no n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de
n.º 26/10, de 30 de março, torna público que a Câmara Municipal

em nome de Maria Isabel Barreiro da Silva, o 4.º aditamento

na sequência da deliberação

de 2014/12/19,

de Leiria, no uso da competência

datada de 27/05/2014,
licenciadas

alterações

ao alvará de loteamento

bem como do despacho do Sr. Vereador
ao Loteamento

sito em Cruz da Areia, da

extinta Freguesia de Leiria, atual União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, que incidem sobre o prédio
descrito

na Conservatória

do Registo Predial de Leiria sob o n.º 1870/19990503

e inscrito

na matriz urbana sob o

artigo 3579, da mesma freguesia, e que consistem no seguinte:
- Alteração do desenho do passeio, incluindo
Lote 4 e rebaixamento
- Ampliação

a diminuição

de um lugar de estacionamento

público na frente do

do passeio na zona do acesso na frente dos Lotes 1, 2 e 3;

de um piso de

cave

(destinada

a estacionamento

automóvel)

no Lote 4, com a área bruta de

2

construção de 400m

•

A área encontra-se
E para constar,
Município

abrangida pelo Plano Diretor Municipal.

se lavrou o presente 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, 21 de maio de 2015.

o Vereador
(Por subdelegação

- Edital n.º 136/2013)

Ricardo Santos
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