Edital n.º27/2018
------DR. JACINTO MANUEL LOPES CRISTAS FLORES, Presidente da Câmara Municipal
deste Concelho:------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIFICA, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º do Código das Expropriações, Victor Manuel
de Melo Rosa da Costa Dias, residente na Rua Dom Nuno Rodrigues, N.º 27 Ferreira do Zêzere
2240-351 Ferreira do Zêzere, nos seguintes termos:------------------------------------------------------------ “Na sequência da obra de Requalificação do espaço público em Ferreira do Zêzere, ao
abrigo do artigo 11.º do Código das Expropriações (CE), aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de
setembro, na sua atual redação, propõe-se a V.ª Ex.ª a aquisição de uma área de 670 m2, do
prédio inscrito na respetiva matriz predial sob o n.º 117-G da freguesia de Ferreira do Zêzere,
propriedade de V.ª Ex.ª, pelo valor de 1 502,50€.---------------------------------------------------------Mais se informa que V.ª Ex.ª dispõe do prazo de 20 dias, contados a partir da receção da presente
proposta, para dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta apresentada, podendo a sua
contraproposta ter como referência o valor que for determinado em avaliação documentada por
relatório elaborado por perito da sua escolha, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º do CE.------------A recusa ou a falta de resposta no prazo referido no número anterior ou de interesse na
contraproposta confere, de imediato, a este Município a faculdade de apresentar o requerimento
para a declaração de utilidade pública, nos termos do Código das Expropriações, ao abrigo do
disposto no n.º 6 do artigo 11.º”.-----------------------------------------------------------------------------------Para conhecimento se publica o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados,
nos locais de estilo do Município de Ferreira do Zêzere e da freguesia de Ferreira do Zêzere e em
dois números seguidos de dois dos jornais mais lidos na região, sendo um destes de âmbito
nacional.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho, 30 de maio de 2018
O Presidente da Câmara
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