
 
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 70/VIII/2005 
 

 (Desafectação do domínio público para o privado municipal de  
parcela de terreno na Quinta do Rato – Laranjeiro  
para construção de Centro Comunitário/Social) 

 

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DO CONCELHO DE ALMADA 
 
Faço público que na Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Setembro de 2005, 
realizada no dia 14 de Setembro de 2005, a Assembleia Municipal de Almada aprovou a 
Proposta Nº 102/VIII de iniciativa da Câmara Municipal e aprovada em Reunião Camarária de 
07/09/2005, sobre «Desafectação do domínio público para o domínio privado do Município da 
parcela de terreno com 315 m2 de área, sita na Quinta do Rato, Freguesia do Laranjeiro, 
destinada a complemento da parcela de terreno para construção do Centro Comunitário e 
Social e Sede de Escuteiros», através da seguinte deliberação:  
 

DELIBERAÇÃO  

 Considerando que nas Opções do Plano para 2005, aprovadas pelos Órgãos Autárquicos 
do Município, está inscrita a necessidade de criar novas oportunidades para a juventude, 
desenvolver e aprofundar a solidariedade e a segurança de todos, nomeadamente através de 
apoio a instituições de solidariedade social na construção de novos equipamentos; 

 Considerando a solicitação da Fábrica da Igreja Paroquial do Miratejo/Laranjeiro para a 
cedência de uma parcela de terreno destinada a complemento de um terreno para construção 
de um Centro Comunitário e Social e Sede de Escuteiros; 

 Considerando que para atender ao pedido é necessário a desafectação da referida parcela 
de terreno do domínio público para o domínio privado do Município; 
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 Considerando ainda o interesse público da desafectação e o não prejuízo de qualquer 
direito particular; 

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, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro, delibera desafectar do domínio público e integrar no domínio privado do 
Município da seguinte parcela de terreno: 

 Parcela de terreno com a área de 315 m2, sita na Quinta do Rato, freguesia do 
Laranjeiro, concelho de Almada, confrontando do NORTE com Escadas Públicas, do 
SUL com Domínio Público, do NASCENTE com Fábrica da Igreja da Sagrada Família e do 
POENTE com Domínio Público, a qual se destina a complemento da parcela para 
construção de Centro Comunitário/Social e Sede de Escuteiros. 

 
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 15 de Setembro de 2005 
 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

        (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 
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