
MUNiCíPIO PONTE El UMA 
rEnnA meA DA HUMANIDl\Ill'". 

PROC. LOT. N. ° 4/10 

---------- Nos termos do disposto no art.° 78.° do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.o 136/14, de 9 de Setembro, 

torna-se público que a Câmara Municipal de Ponte de Lima, emitiu a 16 de outubro 

de 2019, a requerimento das firmas LARLlMA - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A, RIO 

SUL- EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. e SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

PONTE DE LIMA, contribuintes fiscais, respetivamente, nOs. 502494255, 502 770 180 

e 500851 166, o presente aditamento ao alvará de loteamento n.O 02/10 (zero dois 

barra dez), emitido a favor RIO SUL- EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. LDA, através 

do qual e por deliberação tomada por unanimidade, em Reunião de Câmara de 26 de 

agosto de 2019, foi licenciada a alteração ao alvará de loteamento acima referido, 

no que se refere aos parâmetros previstos para os lotes nOs 9, 10 e 11, que incide 

sobre os prédios urbanos, inscritos na respetiva matriz predial, respetivamente sob os 

ArtOs nOs 1081, 985 e 986 descritos na Conservatória do Registo Predial, 

respetivamente, sob os nOs 751/20061024, 752/20061024 e 753120061024, sitos na 

Travessa da Baldrufa e Rua Conde de Aurora, freguesia da Arca e Ponte de Lima, 

deste Concelho. --- ------ --- -- --- ------------ --- --- ----- -- ------ ----- ------ ------- ---- ----- ---------

---------- De acordo com a presente alteração, os lote n. Os 9, 10 e 11 passam a ter 

a seguinte descrição: ------- -- --- ------ ---- ---- ----- -- ---- --- ------ --- ---- ------ ----------- --- -- --

------0 Lote W. 9 vai ser dividido em dois- Lote W.9A e Lote W.9B:-------------------

Lote W. 9 A - Com a área de 1.978, 30m2 (mil novecentos e setenta e oito vírgula 

trinta metros quadrados), destinado à construção de um edifício com área máxima de 

implantação de 1.555,00m2 (mil quinhentos e cinquenta e cinco metros quadrados), 

área máxima de construção de 6.487,00m2 (seis mil quatrocentos e oitenta e sete 

metros quadrados), cércea de 13,0 ml (treze metros lineares), volumetria de 
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15.344,00m3 (quinze mil trezentos e quarenta e quatro metros cúbicos), 4(quatro) 

pisos acima da cota da soleira (rés-do-chão+3), 2(dois) pisos abaixo da cota da soleira 

(cave + subcave) e 32 (trinta e duas) unidades de habitação. -----------------------------

Lote W.9 B- Com a área de 1.603,90m' (mil seiscentos e três vírgula noventa metros 

quadrados), destinado à construção de um edifício com área máxima de implantação 

de 895,00m' (oitocentos e noventa e cinco metros quadrados, com área máxima de 

construção de 5.370,00m' (cinco mil trezentos e setenta metros quadrados), cércea 

de 13,Oml (treze metros lineares), volumetria de 11. 750,00m3 (onze mil setecentos e 

cinquenta metros cúbicos), 4(quatro) pisos acima da cota da soleira (rés-do-chão+3), 

2(dois) pisos abaixo da cota da soleira (cave + subcave) e 24 (vinte e quatro) 

unidades de habitação. ---- -- --- -- ---- --- --- -- --- ----- -- --- ---- -------- ------ ---- ---- ------- --- ----

Lote W. 10 - Com a área de 1.977,00m' (mil novecentos e setenta e sete metros 

quadrados), destinado à construção de um edifício com área máxima de implantação 

de 1.353,50m' (mil trezentos e cinquenta e três virgula cinquenta metros quadrados), 

área máxima de construção de 6.745,50m' (seis mil setecentos e quarenta e cinco 

virgula cinquenta metros quadrados), cércea de 13,Oml (treze metros lineares), 

volumetria de 13.010,00m3 (treze mil e dez metros cúbicos), 4(quatro) pisos acima 

da cota da soleira (rés-do-chão +3), 2(dois) pisos abaixo da cota da soleira (cave + 

subcave), 18(dezoito) unidades de habitação e 5 (cinco) unidades de 

comércio! serviços! bebidas! restauração. ---- --- -- ---- ---- ----- --- ------ ------ -- ---- ------ -----
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Lote N" .11 - Com a área de 2.920,00m' (dois mil novecentos e vinte metros 

quadrados), destinado à construção de um edifício com área máxima de implantação 

de 1.173,00m' (mil cento e setenta e três metros quadrados), área máxima de 

construção de 5.901,00m' (cinco mil novecentos e um metros 11.460,OOm' (onze 

mil quatrocentos e sessenta metros cúbicos), 4(quatro) pisos acima da cota da 

soleira (rés-do-chão +3), 2(dois) pisos abaixo da cota da soleira (cave + 

subcave), 15 (quinze) unidades de habitação e 5 (cinco) unidades de 

comércio / serviços/ bebidas/ restau ração. --------------------- --- -------- --------------

------ Não há outras alterações às condições daquele alvará. -------------------------------

Ponte de Lima, 16 de outubro de 2019 

o Presidente da Câmara Municipal, 
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Nictor Manuel Alves Mendes, Eng.Oj 
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