
túÉer

"m
MuNrcípro Do FUNcHAT

DEPARTAMENTo .lunÍotco

EDTTAT N" l(yzozz

exeRoeRtnçÃo poR UTTLTDADE púglrcn DAs
PARCELAS DE TERRENO, E SUAS BENFEITORIAS E

TODOS OS DIREIÏOS E ONUS A ELAS INERENTES E/OU
RELATrvos. NEcEssARrAs A EXECUÇÃo on oBRApúgltcn DENoMTNADA "RECUpERnçÃo E

nueLtnçÃo DA ETAR Do FUNCHAL (2"FASE)

esrnçÃo DE TRATAMENTo PRtMARto No
LAZARETO'' NA FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR,
CONCELHO DO FUNCHAL

Bruno Miguel Comocho Pereiro, Vereodor do Cômoro Municipol do Funchol, no uso do

competêncio que lhe odvém do Despocho de DelegoçÕo e SubdelegoçÕo de

Compelêncios. exorodo pelo Senhor Presidente do Cômoro Municipol do Funchol. em Z

de obril de2022, publicitodo pelo Editol n." 216/2022, do mesmo doto, em cumprimento do

estotuído no n.o 4, do ort. ll.o, e n.o 2, do ort.17" do Lei n.o 168/99, de lB de Setembro,

(Codigo dos Exproprioções, no suo otuolredoçõo), e do olíneo d) do n.o I do ort.o I l2.o do

Código do Procedimenio Administrotivo, oprovodo pelo Decreto-Lei n." 412015, de Z de

joneiro, no suo otuol redoçÕo, torno público que o Cômoro Municipol do Funchol. no dio

I B de novembro de 2022 pelos l5 h. no locol de situoçÕo do porcelo obrongido pelo supro

mencionodo processo de exproprioçõo, procederó oo oto de tomodo de posse

odministrotivo do porcelo de terreno, e suos benfeitorios oboixo identificodo, cujo

exproprioçÕo por uÌilidode público, com corócter de urgêncio, foi declorodo pelo

ResoluçÕo n.' 40512020, tomodo no ReuniÕo do Conselho de Governo do dio 4 de junho

de 2020, publicodo no Jornol Oficiol do RegiÕo Autónomo do Modeiro - J.O.R.A.M. - I Série,

n.o 109, de B de junho de 2020, olterodo pelo Resoluçõo n.o 77 /2022, de l7 de fevereiro,

publicodo no Jornol Oficiol do Regiõo Autónomo do Modeiro - J.O.R.A.M. - | Série, n'29,

de lB de fevereiro, o quol foi, retificodo pelo Decloroçõo de RetificoçÕo n." 4/2022,

publicodo noquele Jornol Oficiol, I Série, n.o 32, de 23 de fevereiro:
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Porcelo de terreno, e suos benfeitorios, com o óreo de I ì 32m2, ossinolodo no plonto

porcelor/codostrol do projeto do obro, que confronto o Norte e Oeste com o Ribeiro

do Lozoreto, Sul com o Cominho e Leste com o proprietório, o destocor do porcelo2153

que integro o prédio rústico locolizodo no lgrejo. freguesio de SÕo Gonçolo, inscrito no

motriz rústico sob o ortigo 53, do SecçÕo T, o fovor de Henrique Teodorico Fernondes

Cobeço de Cosol do Heronço de, omisso no Conservotório do Registo Prediol do

Funchol.

Mois se torno público que com o tomodo de Posse Administroiivo esto Cômoro Municipol

estó legitimodo o dor início Ímedioto oos trobolhos previstos poro execuçõo do obro

público identificodo em epígrofe.

O Vereodor moro
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Bruno Miguel Comocho Pereiro


