
 

 

AVISO 

----------TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES, VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA.---------------------------

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

-------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 19 de setembro do corrente ano, emitiu o alvará de loteamento 

urbano n.º. 3/2012, de que é titular a Casa do Povo de Serpa, contribuinte fiscal n.º 501119035 

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

3058/20090521, e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3891 -P, localizado na 

freguesia de Salvador, o qual confronta a sul com Rua Luís de Camões, a poente com Espaço 

Publico, a norte com Espaço Publico, e a nascente com a Rua Manuel de Moura Manuel. Cuja 

área a lotear é de 979,16 m², a área total de implantação é de 810,45 m², e é constituído por 

16 lotes, numerado de um a dezasseis, tendo estes, dois piso e destinados a moradia 

unifamiliar, com as seguintes caraterísticas: -------------------------------------------------------------------

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

-Lote 1 – com a área de implantação de 49,70 m2, área de construção de 83,10 m²; --------------- 

-Lote 2 – com a área de implantação de 47,10 m2, área de construção de 66,91 m²;---------------- 

-Lote 3 – com a área de implantação de 57,89 m2, área de construção de 96,31 m²;----------------  

-Lote 4 – com a área de implantação de 57,45 m2, área de construção de 91,30 m²;----------------  

-Lote 5 – com a área de implantação de 52,85 m2, área de construção de 86,42 m²;---------------- 

-Lote 6 – com a área de implantação de 54,65 m2, área de construção de 87,74 m²;---------------- 

-Lote 7 – com a área de implantação de 51,92 m2, área de construção de 83,54 m²;---------------- 

-Lote 8 – com a área de implantação de 49,34 m2, área de construção de 80,94 m²;---------------- 



  -Lote 9– com a área de implantação de 41,17 m2, área de construção de 71,46 m²;--------------- 

 -Lote 1 0– com a área de implantação de 61,24 m2, área de construção de 93,39 m²;-------------  

-Lote 1 1– com a área de implantação de 48,92 m2, área de construção de 78,85 m²;-------------- 

 -Lote 1 2– com a área de implantação de 61,63 m2, área de construção de 93,67 m²;-------------  

 -Lote 1 3– com a área de implantação de 53,61 m2, área de construção de 77,89 m²;-------------  

-Lote 1 4– com a área de implantação de 35,13 m2, área de construção de 59,86 m²;--------------  

-Lote 1 5– com a área de implantação de 44,38  m2, área de construção de 68,57 m²;------------- 

-Lote 16 – com a área de implantação de 43,47 m2, área de construção de 71,41 m²;------------- 

 

 

Paços do Município de Serpa, ao décimo quinto dia do mês de outubro de 2012 

O Vice-Presidente da Câmara, 

 

-Tomé Alexandre Martins Pires- 

 

 

 

 


