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EDITAL 

N.º de Registo 12713  Data  20.09.2022 Processo  Aquisição de imóvel 

 

Assunto: Ampliação do Complexo Desportivo de São Brás de Alportel 

 
Expropriação de Prédio Rústico(matriz 1846) –  Realização da Vistoria ad perpetuam rei 

memoriam 
 

Vítor Manuel Martins Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, 

TORNA PÚBLICO,  

 Que, nos termos do nº 1 do art.º 21 da Lei nº 168/99 de 18 de Setembro, na sua redação atual, 

notificam-se os interessados no processo acima identificado e a fim de estarem presentes, se 

assim o entenderem, que, no dia 29/09/2022 pelas 11h00, vai ser realizada a vistoria “ ad 

perpetuam rei memoriam” do prédio  acima identificado. A vistoria será feita pelo Eng.º , 

designada para as funções de perito pelo Exmo. Senhor Presidente do Tribunal da Relação de 

Évora, conforme ofício nº. 84 Procº 3/2022. Mais se informa que a Declaração de Utilidade 

Pública foi publicada pelo Aviso n.º 16277/2022, na PARTE H, II série do Diário da República nº 

158 do dia 17/08/2022. Mais se informa que, o relatório da Vistoria ad perpetuam mei 

memoriam, a ser elaborado, ficará disponível na Câmara Municipal, (Gabinete da presidência), 

para consulta ou cópia dos interessados e que provem essa legitimidade. 

Para conhecimento geral se publica o presente edital que vai ser afixado nos lugares de estilo 

deste Município e ainda no prédio rústico em causa. 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 

 

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa. 

Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição. 
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