Edital
N.º 02/DAU/2020

Emissão do Alvará de Loteamento n.º
1/2020

Rui Manuel Marques Garcia, Presidente da Câmara Municipal da Moita:
Torna público, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 78.º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro,
que a Câmara Municipal da Moita, emitiu em 13 de fevereiro de 2020, o alvará de
loteamento n.º 1/2020 em nome de CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, S.A. através
do qual é licenciado o loteamento e as respectivas obras de urbanização, que incidem
sobre os prédios sitos na Quinta da Fonte da Prata, Freguesia de Alhos Vedros, descritos
na Conservatória do Registo Predial da Moita sob o n.º 172/19860110 e
5046/20171204,

Freguesia de Alhos Vedros, Concelho da Moita, e inscritos na

respectiva matriz predial rústica, sob os artigos 9 e 7, respetivamente, da respetiva
freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A operação de loteamento respeita o Plano Director Municipal e está abrangida pela
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão n.º 7. ---------------------------------------------------------------- O loteamento foi aprovado por deliberação da Câmara Municipal datada de 22 de maio
de 2019 e exige a execução de obras de urbanização aprovadas por deliberação da
Câmara Municipal datada de 9 de outubro de 2019. -------------------------------------------------------------- A área a lotear é de 237.450,50 m2; ------------------------------------------------------------------------------------- Número de lotes ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1;
--- A área total do lote é de 147.779,00 m2; ---------------------------------------------------------------------------

--- A área total de construção destinada a plataforma logística é de 83.821,00 m2; ------------- A área total de implantação das construções é de 79.121,00 m2; ------------------------------------- O volume total de construção é de 1.167.715,00 m3; --------------------------------------------------------- Número máximo de pisos --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2;
--- O prazo para conclusão das obras de urbanização foi fixado em 24 meses. -------------------

Moita, 24 de fevereiro de 2020

O Presidente da Câmara

Rui Manuel Marques Garcia

