EDITAL
DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO – DISCUSSÃO PÚBLICA

------

José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz,

torna público e a todos faz saber, que a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, na sua
reunião ordinária realizada em 06/03/2019, deliberou, para efeitos do disposto na alínea ccc),
do n.º 1, do artigo 33.º e alínea q), do n.º 1, do artigo 25.º, ambos do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado no Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dar início ao
procedimento tendente à desafetação da parcela de terreno com a área de 68 m2, sita na Rua
da Ladeira, em Santo António do Baldio, freguesia de Corval e concelho de Reguengos de
Monsaraz, do domínio público, com as caraterísticas e localização constantes da planta em anexo.
------

Mais torna público, que a parcela a desafetar se destina a ser integradas no património

privado do Município, para posterior alienação a António José Rijo Pito e sua esposa, a título de
alinhamento do prédio sito na Rua da Ladeira, n.º 63, em Santo António do Baldio, inscrito na
matriz predial urbana sob o artigo 1116, freguesia de Corval, e descrito na Conservatória do
Registo Predial de Reguengos de Monsaraz sob o registo n.º 1793, por razões de interesse público
e urbanístico.----------------------------------------------------------------------------------------------------
------

Para os efeitos acima previstos, e durante o período de 10 (dez) dias úteis, contados a

partir da afixação do presente Edital, poderão os interessados consultar no Serviço de Expediente
Urbanístico, durante as horas normais de expediente (das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30) o
processo e dirigir, por escrito, as suas reclamações, observações ou sugestões ao Sr. Presidente
da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------
------

Para constar, se mandou lavrar o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser

afixados nos lugares públicos de estilo deste Concelho.--------------------------------------------------
Reguengos de Monsaraz, 15 de março de 2019.
O Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz,

José Gabriel Paixão Calixto
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Ár a de terreno a desafectar do domínio
púb ·co para o domínio Privado - 68.00 m2

espaço público

Município de Reguengos de Monsaraz
Desafetação de terreno do domínio Público para o Privado
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Data:

Fev. 2019

Rua da Ladeira, 63 - Santo António do Baldio

Planta - Proposta

Freguesia de Corval

escalas:

1:200
O Técnico:

