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GRL_ASSINATURA_1 Assinatura 
 
 

EDITAL N.º 287 / 2021  

DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL DE PARCELA DE TERRENO LOCALIZADA 

NA RUA DE SANTA RUFINA NA VILA DE ALMODÔVAR  

CONSULTA PÚBLICA 

António Manuel Ascenção Mestre Bota, Presidente da Câmara Municipal de Almodôvar:  

Torna público:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Almodôvar, na sua reunião ordinária realizada em 17 de 

novembro de 2021, 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 pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, proceder à 

realização do exercício de consulta pública relativamente à desafetação do domínio 

público municipal de parcela de terreno com a área de 3,36 m2 localizada na Rua de 

Santa Rufina na vila de Almodôvar, devidamente identificado em documento anexo.  -----  

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

privado do Município, sendo posteriormente cedida, para efeitos de alinhamento da via 

pública e garantia de correta articulação do espaço público. ---------------------------------------  

Para os efeitos acima previstos, e durante o período de 30 (trinta) dias úteis, contados 

a partir da data do presente Edital, poderão os interessados dirigir ao Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, por escrito ou por correio eletrónico para o email geral@cm-

almodovar.pt, qualquer impedimento de direito, reclamação, observação ou 

sugestão.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O processo respetivo poderá ser consultado na Secção Administrativa de Obras 

Particulares da Divisão de Obras, Serviços Urbanos e Gestão Territorial, durante o horário 

de expediente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

afixados nos lugares públicos de estilo deste Concelho.  --------------------------------------------  

Paços do Município de Almodôvar, 29 de novembro de 2021  

O Presidente da Câmara Municipal da Câmara Municipal, 
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ANEXO 

 
 

 Cor Amarelo - Alinhamento Proposto / Cor Vermelho - Área de domínio público com 3,36 m2”  
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