
EDITAL N.º 145/2022 

  

ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS TERRENOS SITOS NA “QUINTA DA 

CARVALHA”, UNIÃO DE FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA – LEIRIA.  

 

---- Luís Manuel Silva Almeida Lopes, na qualidade de Vereador da Câmara Municipal de Leiria, no uso das 

competências delegadas nos pontos 2.1. e 2.2., do Despacho n.º 65/2022, proferido em 15 de junho de 

2022 e publicitado pelo Edital n.º 100/2022, de 15 de junho de 2022, e ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º e da alínea a) do n.º 2 do artigo 114.º, ambos do Código 

do Procedimento Administrativo (CPA), torna público, face ao desconhecimento dos proprietários dos 

prédios rurais, o presente edital para efeitos de obter a identificação dos titulares das propriedades 

inseridas na área assinalada no mapa, com cerca de 12 ha, na zona da “Quinta da Carvalha” 

(coordenadas geográficas: 39°46'48.3"N 8°48'54.0"W )(próximo do Aeródromo da Gândara dos Olivais).  

Os proprietários têm um prazo de 30 dias para se pronunciar sobre a titularidade dos terrenos.   

 

---- Nos termos do disposto no n.º 8 do artigo 113.º do CPA a notificação dos proprietários considera-

se efetuada no dia em que o edital vier a ser afixado ou publicado na Internet, consoante o que ocorrer 

em último lugar. ----------------------------------------------------------------------  

---- Para os efeitos supra expostos se lavrou este edital que, em cumprimento do disposto na alínea b) do 

n.º 3 do artigo 112.º do CPA, vai ser reproduzido e publicitado no sítio institucional do Município de Leiria 

na Internet, em www.cm-leiria.pt e, bem assim, dois de igual teor, um para ser afixado na entrada dos 

Paços do Concelho, e outro na entrada da sede da Junta de Freguesia da União de freguesias de Marrazes 

e Barosa. ---------------- 

 

Leiria, 25 de julho 2022.                                                            

O Vereador  

Luís Lopes 

(Competência subdelegada pelo Despacho n.º 65/2022, 

publicitado pelo Edital n.º 100/2022, de 15 de junho). 

http://www.cm-leiria.pt/
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