DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
EDITAL
PRONÚNCIA PÚBLICA SOBRE PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE LOTEAMENTO
Paulo Jorge Frazão Batista dos Santos, Presidente da Câmara Municipal da Batalha, torna público o
seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por Deliberação de Câmara nº 2018/0096/DOTOM(STOT) aos 12/03/2018 se encontra no sentido de
aprovação um pedido de licenciamento de alteração de loteamento sem obras de urbanização, relativo
ao Alvará de Loteamento Inicial nº 02/2004, do processo de obras 02/2001/04, com aditamento 1 ao
alvará aviso nº 4506/2009, tendo sido a presente alteração requerida aos 24/01/2018 por Construções
Vieira Mendes, Lda, contribuinte fiscal nº 500 695 024, identificado pelo processo de obras
02/2018/01, consistindo na alteração do número de fogos e respectivas tipologias do lote nº 2,
passando de 4 para 6 fogos, constituído por 6T3. ----------------------------------------------------------------Nos termos e para cumprimento do exposto do nº 2 do artigo 27 do Regime Jurídico das Operações
Urbanísticas, Decreto-Lei nº 555/99 de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 136/2014 de
09/09, actual redacção, a alteração de licença de operação de loteamento é precedida de consulta
pública, estando o parecer favorável à alteração de operação de loteamento condicionado a um prévio
período de pronuncia publica, que se inicia por 15 dias, a contar da publicação do presente Edital. ------Para mais esclarecimentos, refere-se ainda que o respetivo processo se encontra na Divisão de
Ordenamento desta Câmara Municipal durante as horas normais de expediente, sendo, no entanto, a
segunda-feira e a quinta-feira da parte da tarde, os dias de atendimento ao público por parte dos
serviços técnicos, podendo contactar também os serviços pelo telefone nº 244 769 110, ou através do
email: geral@cm-batalha.pt, sendo gestor do processo o Sr. Arquitecto Filipe Silva. -----------------------E para constar se passou o presente Edital que aqui é afixado, bem como nos lugares de estilo, sendo
ainda publicado no sítio da Internet do Município da Batalha. --------------------------------------------------Paços do Município da Batalha, 03 de Maio de 2018. -------------------------------------------------------------
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