Câmara Municipal de Viana do Castelo

EDITAL
-----JOSÉ MARIA CUNHA COSTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO: ---------------------------------------------

----------Toma-se público que a Assembleia Municipal de Viana do Castelo, em sua
sessão de vinte e cinco de novembro de 2019, por solicitação da Câmara Municipal, em
cumprimento da deliberação camarária de catorze do mesmo mês de novembro, autorizou
a declaração de utilidade pública e urgência da expropriação das parcelas de terreno
necessárias à obra de ''CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM DESNIVELADA CARREÇO" e, desconhecendo-se o paradeiro do proprietário ou de seus presumíveis
herdeiros, das parcelas nº 28 e 38, caso ninguém se apresente no prazo de vinte dias
contados da data da afixação deste edital e publicação nos jornais, reclamando e provando
a propriedade do referido imóvel, esta Câmara entrará na posse imediata das seguintes
parcelas de terreno: - Parcela de terreno nº 28, com a área de 6,37 m2, a desanexar do
prédio rústico sito no lugar de Saramagosa, da freguesia de CaiTeço, a confrontar de Norte
com arruamento, de Sul com proprietário, de Nascente com Herdeiros de Isménis Martins
da Silva e de Poente com proprietário, inscrito na matriz predial respetiva sob o artigo
5667, em nome de HERDEIROS DE JÚLIO FERNANDES RAMOS OLIVEIRA;

Parcela de terreno nº 38, com a área de 5,50 m2, a desanexar do prédio rústico sito no
lugar de Saramagosa, da freguesia de CarTeço, a confrontar de No11e com arruamento, de
Sul com proprietário, de Nascente com Herdeiros de Maria Clotilde Enes R. Salgueiro e
de Poente com Alberto de Amorim Bravo, inscrito na matriz predial respetiva sob o artigo
5656, em nome de HERDEirvv-.o-,-,.E JÚLIO FERNANDES RAMOS OLIVEIRA. --------------- E eu,

, Ariana Gouveia Ribeiro, Chefe da Di visão

Jurídica, o subscrevi. -------------------------------------------------------------------------------
---------- Paços do Concelho de Viana do Castelo, 22 de o utubro de 2020. ------------------

O PR SIDENTE DA CÂMARA,

\~

osé Maria Costa)
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