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Loteamento Urbano Com Obras de Urbanização 

Processo de Loteamento W. 3/18 

------Para efeitos do disposto no art. ° 78.° do Decreto-Lei n. ° 555/99 de 16 de 

dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 136/14 de 9 de setembro, torna-se público 

que a Câmara Municipal de Ponte de Lima, emitiu a 18de outubro de 2019, alvará de 

licenciamento de loteamento W.1/19, nos termos do disposto no artigo 56.° do 

citado Decreto-Lei, em nome de ROSA MARIA VIEITAS LOURENÇO, contribuinte fiscal 

n°. 144185270, residente na Rua do Bustelinho, N°.3, freguesia de Arca e Ponte de 

Lima, deste Concelho, através do qual é licenciado o loteamento que incide no 

prédio rustico inscrito na respetiva matriz predial sob o Arto. W. 47, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n° 58/198810/11, sito na Rua da Quingosta, 

freguesia de Arca e Ponte de Lima, deste Concelho o qual foi aprovado por 

deliberação tomada por unanimidade em Reunião do executivo Municipal de 03 de 

j unho do ano 2019. --- ----- ---- ----- ------- --------------- -- ----- ----- -- --- ------ --- --- ---- ----- ----

------Área abrangida pelo Plano de Urbanização Ponte de Lima.----------------------------

------A operação de loteamento tem as seguintes características: -----------------.---------

------Área total do prédio --------------------------------------------------------29 566,00 m2; 

------Área total do prédio a lotear ----------------------------------------------14 552,00 m2
; 

------Área total de construção -----------------------------------------------------4 091, 90m2; 

------Número de lotes para habitação------------------------------------------------------- 14; 

--- ---Número de fogos- ----- ------- ---- ------ --- --- ----- ---- --- ----- ---- --- ---~ ------ ----- ------14; 

-----Área de cedência para Domínio Municipal----------------------------------3 598,00 m2• 

----O-Paços do Município de Ponte de Lima em 18 de outubro de 2019.--------------------
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