...
e

.......

-

REGUENG®S
DE MONSARAZ

oe

EDITAL

CN'fW 00'W'NMOSOf

ATRIBUIÇÃO DE DOMINIALIDADE PÚBLICA A CAMINHO RURAL - DISCUSSÃO PÚBLICA

------José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, torna público e a
todos faz saber, que a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, na sua reunião ordinária realizada em 06 de
novembro de 2019, deliberou, para efeitos do disposto na alínea q), do n. 0 1, do artigo 25. e alinea ccc), do n.
0

0

1, do artigo 33.º, ambos do anexo Ida Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dar inicio ao procedimento tendente
a reconhecer e a atribufr a dominialidade publica ao-caminho rural sito no concelho de Reguengos ~e Monsaraz,
com as caraterísticas e localização seguinte:---------------------------------------------------------------------------- CAMINHO DA "FONTE", situado em São Marcos do Campo, na União das Freguesias de Campo e Campinho,
tem inicio na Rua da Fonte e termina na Estrada Regional 255, e que devido à sua importância ditou neste local
a existência desta via rural que tem uma extensão de 137m e que consta na Figura 1 na cor rosa;--------------------
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Figura 1

--------- Para os efeitos acima previstos, e durante o p~riodo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da afixação
do presente Edital, poderão os interessados consultar no Gabinete Juridi~Ó e de Auditoria do Município de
Reguengos de Monsaraz, durante as horas normais de expediente (das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30) o
processo e dirigir, por escrito, as suas reclamações, observações ou sugestões ao Senhor Presidente da Câmara
Municipal. ---------------·----------------------------------------------------------------------------------------·----------- -----·---Para constar, se mandou lavrar o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares
públicos de estilo deste Concelho. ---------------·-------------------------------------------------------------------------- ------Reguengos de Monsaraz, 18 de novembro de 2019.
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