
 

  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 

Nº 8/VIII/2005 

(Desafectação de terreno do domínio público para domínio privado do Município 

para construção de Parques de Estacionamento – MST) 

     

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Sessão Ordinária referente ao mês de Fevereiro de 2005, realizada no dia 

25 de Fevereiro de 2005, a Assembleia Municipal de Almada aprovou a Proposta Nº 85/VIII de 

iniciativa da Câmara Municipal e aprovada em Reunião Camarária de 02/02/2005, sobre 

«Desafectação de 2 parcelas de terreno do domínio público para o domínio privado do 

município, para concretização do processo relativo à construção de parques de 

estacionamento associados ao projecto do MST», através da seguinte deliberação: 

DELIBERAÇÃO 

� Considerando que para o desenvolvimento e concretização do Projecto do Metro Sul do 

Tejo, assumem particular importância os parques de estacionamento associados a este 

novo modo de transporte. 

� Considerando que entre os parques de estacionamento considerados absolutamente 

necessários se encontram o da “Avenida Bento Gonçalves” em Almada e o da “Portela” 

no Laranjeiro, cujas parcelas de terreno estão integradas no domínio público Municipal. 

� Considerando que para a construção dos referidos parques de estacionamento é 

necessária a desafectação das parcelas de terreno do domínio público para as integrar no 

domínio provado do Município. 

� Considerando ainda o interesse público da desafectação e o não prejuízo de qualquer 

direito particular. 

 



 

  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 

Nº 8/VIII/2005 (Continuação) /2 

 

1  -   A Assembleia Municipal de Almada, nos termos e para os efeitos da alínea b) do nº 4 do 

artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, delibera desafectar do domínio público para o domínio privado do 

Município de Almada as seguintes parcelas de terreno: 

� Parcela de terreno, com a área de 2.613,60 m2, designada por “Parcela A”, destinada à 

construção do parque de estacionamento público subterrâneo na Av. Bento 

Gonçalves, sita em Almada, freguesia deste concelho, a qual fica a confrontar do 

Norte e Poente com Rua Frederico Pinheiro, do Sul com Município de Almada e do 

Nascente com Av. Bento Gonçalves; 

� Parcela de terreno, com a área de 2.804,00 m2, designada por “Parcela B”, destinada à 

construção do parque de estacionamento público subterrâneo na Portela, sita no 

Laranjeiro, freguesia do Laranjeiro, deste concelho, a qual fica a confrontar do Norte 

com Rua José Carlos de Melo e Rua Adriano Correia de Oliveira, do Sul com Domínio 

Público Municipal e Av. 23 de Julho, do Nascente com Domínio Municipal e do Poente 

com a Rua José Carlos de Melo e Domínio Público Municipal. 

2  -   Para tornar pública a intenção do Município, são afixados éditos em vinte dias seguidos, 

findo os quais, se não existirem reclamações consideram-se operadas as referidas 

desafectações. 

 

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E IRÁ 

SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO. 

 
Almada, em 28 de Fevereiro de 2005 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

   (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


