ACTA Nº 061/2004
------ Aos dezoito dias do mês de Março do ano de dois mil e quatro, nesta Vila de
Ferreira do Zêzere, no edifício dos Paços do Concelho e sala de reuniões, realizouse a reunião extraordinária da Câmara Municipal sob a Presidência do Exmo.
Senhor Luís Ribeiro Pereira, na qualidade de Presidente, estando presentes os
vereadores Srs. Carlos Ferreira Salgado, Manuel da Silva António, Carlos Alberto
Mendes Martins, Dr. Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores.----------------------------------- A reunião foi secretariada por Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo,
Chefe de Divisão.--------------------------------------------------------------------------------- E sendo horas o Exmo. Presidente declarou aberta a reunião pelas 9 horas.-------- Ponto Único. Tendo a Câmara tomado conhecimento através de um folheto
publicitário da Leiloeira A Galearte – Sociedade de Leilões, Lda, cuja fotocópia se
anexa à minuta da acta, que iria haver um leilão nos dias 20 e 21 de Março da
“Casa do Adro”, reuniu a Câmara a fim de analisar o assunto. Tendo em conta que
a “Casa do Adro” se integra na Quinta do Adro classificada no PDM como espaço
cultural e que a Câmara já na reunião de 27 de Janeiro de 1998 deliberou no sentido
de iniciar negociações, cujo negócio não se concretizou por desinteresse dos
proprietários, deliberou esta por unanimidade: Primeiro: Que fossem notificados os
proprietários do interesse da Câmara na aquisição do referido imóvel, por via do
direito privado nos termos do art.º 11 do Código das Expropriações (Lei 168/99, de
18 de Setembro); Segundo: Deliberou também caso essa aquisição não se
concretize de acordo com o número anterior, requerer ao Governo a Declaração de
Utilidade Pública para efeitos de expropriação urgente do referido imóvel de
conformidade com os artigos 14 e 15 daquele Código. E pelo Sr. Presidente foi a
reunião declarada encerrada, depois de lida e aprovada a minuta da acta que contém

5 folhas, quando eram 10 horas.-------------------------------------------------------------O Presidente:

_________________________________

Os vereadores:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

O Secretário:

_________________________________

