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CÀI'G,R,A MUNICIPÀ]¡ DE GOì{DO}øR

CONSULTA PúBLICA

Alteração ao Alvará de Loteamento 54l83
151 da freguesia de Fânzeres e S. pedro da Cova

Dr. Marco André Martins, presì-dente da câmara Municipal de
Gondomar, torna público euê, nos termos do artigo 2i" no 2 d,o
Decreto-Lei no555/99. de 16 de dezembro, na sua redação atual- e do
n.o 1 do artlgo 9.o do Regulamento Municlpal da urbanização e
Edificação (RMUE), se procede, por este meio, à consufta púbrica,
sobre o pedido de alteração ao al-vará de loteamento n.o 54/g3,
requerida pelo proprietário do fote r57, sito no Luqar de val-e de
Ferreiros (Rua Poeta Adriano correia de oliveira). freguesia de
Fânzeres e s. Pedro da cova, a que respeita o processo camarário
n."I2/I91I/\618, em nome de Martins & Martins Oliveira, Ld, ..

A alteração ao foteamento requerida por Fernando
Miranda (processo 02/2022/136) consj_ste:
a. Al-teração,/dirninuição da área do lote, passando
323,50m2, área resul-tante do Ìevantamento topográfico;
b. Alteração do limite frontal, para ajustamento com os
lotes contiguos;
c. Aumento da área de impJ-antaÇão;
d. Aumento da área de construção;
e. Alteração do poligono de implant.ação;
f. Aumento do número de pisos, face à construção de

g. Supressão do alpendre l-ateraf direito.

O periodo de consu.l-ta pública terá a duração
se-á 5 dias após a data desta pubJ-icação.

ManueÌ Santos

de 341m2 para
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9 processo poderá ser consultado todos os dias úteis, no Bafcão
Único, das 9.oo horas às ri,oo horas, mediante prévia solicitação
no focal e as sugestões ou reclamações dos interessados deverão ser
apresentadas por escrito, através de requerimento dirigido ao
Presidente da câmara Municipal, identificando devidamente o seu
subscritor e entregue pessoalmente ou remetido através do correio
ao serviço acima mencionado.

Para constar e devidos efeitos
locais de estil-o e na página da

Paços do Municipio de
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de 10 dias e inlciar-

se publì-ca este edital a afixar nos
autarquia na fnternet.
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