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EDITAL 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 13/02/2023  

 

Francisco Lopes de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal do 
Concelho de Penalva do Castelo: 

 
Faz saber que, e para cumprimento do art.º 56.º do anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 13 
de fevereiro de 2023, tomou a seguinte deliberação: ---------------------------------------  
 
“PATRIMÓNIO -------------------------------------------------------------------------  
 
TERRENO PARA INSTALAÇÃO DA ETAR DE POUSADAS – 
INDEMNIZAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------  
O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta, do seguinte teor: ----------------  
“Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------  
Para um melhor serviço de escoamento dos esgotos de Pousadas, existe a necessidade da se 
proceder à instalação de uma ETAR, numa parcela de terreno, com a área de setecentos 
metros quadrados, do prédio rústico, sito no lugar de “Lameiro da Bica”, da localidade de 
Pousadas, da freguesia de Castelo de Penalva, deste concelho, inscrito na matriz predial 
rústica da freguesia de Castelo de Penalva, sob o número quatro mil e quarenta e seis e 
não descritos na Conservatória do Registo Predial de Penalva do Castelo, pertencente a 
Fernanda Maria Cruz da Matos Pina; -------------------------------------------------------------  
O valor total da parcela negociado, com a proprietária, foi no valor de mil e cinquenta 
euros; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere indemnizar a senhora Fernanda 
Maria Cruz da Matos Pina, portadora do cartão de cidadão número 09208791 4ZY1, 
válido até dezoito de janeiro de dois mil e trinta e um e do cartão de contribuinte número 
206064683, residente em Pousadas, freguesia de Castelo de Penalva, deste concelho, no 
valor de mil e cinquenta euros e, devido à ocupação de setecentos metros quadrados, do 
terreno sito no lugar de “Lameiro da Bica”, da localidade de Pousadas, para a instalação 
da ETAR de Pousadas.” ------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.” -----------------------  
 

Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. 

E eu,                                                                                         , Técnica Superior 
da Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos o 
subscrevi. 
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Paços do Município de Penalva do Castelo, 15 de fevereiro de 2023. 

O Presidente da Câmara, 


		2023-02-15T15:27:18+0000
	ANA CRISTINA ALBUQUERQUE FERREIRA DE JESUS BOTELHO FERNANDES


		2023-02-17T10:07:36+0000
	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO




