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EDITAL N.º 3/21 

 

3º Aditamento ao alvará de licenciamento de operação de loteamento n.º 

2/2008 

Câmara Municipal de Nazaré 
 
 

Nos termos do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação 

atual, é emitido o 3.º aditamento ao alvará de licenciamento de operação de loteamento 

n.º2/08 e respetivos aditamentos, referente ao prédio sito em Fonte da Telha – Urbanização 

Senhora da Vitória, freguesia da Nazaré, descrito na conservatória do Registo da Nazaré sob o 

n.º 4375, 03773, 1134, 2677, 5275 e 04376, e inscritos nas matrizes prediais sob os artigos 

rústicos n.º 49 secção X, n.º 62 secção X, n.º 65 secção X, n.º 82 secção X, n.º 63 secção X e 

urbano n.º 8276, em nome de CONSTRUÇOES GAMEIRO, LDA, portador do n.º de contribuinte 

501612726, que titula o licenciamento da alteração da operação de loteamento que incide 

sobre alterações aos projetos das obras de urbanização designadamente os arranjos exteriores 

e tratamento de espaços verdes e de utilização coletiva. 

Foi prestada a caução a que se refere o artigo 54º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, no valor 

de 88.710,58 € (oitenta e oito mil setecentos e dez euros e cinquenta e oito cêntimos), 

mediante hipoteca do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

6239 e na matriz predial urbana sob o n.º 9631. 

A alteração da licença de loteamento, aprovada por deliberação de câmara de 

21/05/2021, respeita o disposto no Plano Diretor Municipal da Nazaré. 

Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para todos os efeitos 

prescritos no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual. 

 

 

Registado na Câmara Municipal da Nazaré, em 15 - OUTUBRO - 2021. 

A Assistente Técnica, Graziela Nogueira. 
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