
 

 

 

A V I S O 

 

----------TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES, VEREADOR DO PELOURO DE URBANISMO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO;---------------------------------------------------------------------------------

-----------FAZ SABER, nos termos do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 de Março, que a Câmara Municipal de Serpa, em 

sua reunião realizada em 03 de Outubro do corrente ano, emitiu o alvará de loteamento 

urbano n.º. 2/2012, de que é loteador Alice da Conceição Carrasco, contribuinte fiscal n.º 

121485803 para o prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

número293/19890906, e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 181 Secção C,  o  prédio 

rústico tem a área 3,8125 hectares, localizado na freguesia de Vale de Vargo, designado 

“Lagares”, o qual confronta a Norte com a Rua Álvaro Cunhal, a Sul com Bento Soares Neves, a 

Nascente com Bento Soares Neves e a Poente com herdeiros de António Guerreiro. Cuja área a 

lotear é de 1.912,95 m2, a área total de implantação é de 710,87 m2, e é constituído por 5 

lotes, numerados de um a cinco, com as seguintes características: --------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lote n.º. 1 - com a área de implantação de 64,80 m2, e de construção de 64,80 m²; 

 Lote n.º. 2 - com a área de implantação de 66,95 m2, e de construção de 66,95 m2; 

 Lote n.º. 3 - com a área de implantação de 66, 53 m2, e de construção de 66,53 m2; 

 Lote n.º. 4 - com a área de implantação de 103,66 m2, e de construção de 103,66 m2; 

 Lote n.º. 5 - com a área de implantação de 408,93 m2, e de construção de 408,93m2; 

  



 

 

Paços do Município de Serpa, ao décimo dia do mês de Outubro de 2012 

O Vereador do Pelouro de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

 

-Tomé Alexandre Martins Pires- 

 


