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Cópia de parte da
----------------------------------------------------- Ata Nº. 07/2022 -----------------------------------------------------Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, na Sala de Reuniões do
edifício dos Paços do Município, sito na Vila da Batalha, reuniu, em sessão ordinária, a Câmara
Municipal da Batalha, tendo estado presentes os Excelentíssimos Senhores:-----------------------------Presidente: -------------RAUL MIGUEL DE CASTRO ----------------------------------------------------------------Vereadores: ------------MÓNICA AGUIAR LOURO CARDOSO --------------------------------------------------------------------------------ANA RITA ANDRÉ COSTA E SILVA CALMEIRO ---------------------------------------------------------------------MARIBELA DOS SANTOS VIEIRA --------------------------------------------------------------------------------------NUNO AUGUSTO SILVA ALMEIDA -----------------------------------------------------------------------------------VANDA PATRICIA FINO CARREIRA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** -------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------(...)
DELIBERAÇÃO Nr. 2022/0119/G.A.P. --------------------------------------------------------------------------------Alienação, em hasta pública, de um terreno para construção urbana, sito em Celeiro, freguesia
de Reguengo do Fetal, concelho de Batalha, inscrito na matriz predial urbana n.º 2704 e descrito
na CRP sob o n.º 3314 ---------------------------------------------------------------------------------------------------MGD n.º 186, de 09/12/2021 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presente a Ata n.º 1, datada de 11/01/2022, da Comissão designada pela Câmara
Municipal, por deliberação n.º 2021/0537/GAP, tomada em 06/12/2021, atento o exposto na
deliberação n.º 2022/0043/GAP de 17/01/2022, para conduzir a hasta pública com vista à alienação
de um terreno para construção urbana, sito em Celeiro, freguesia de Reguengo do Fetal, concelho
de Batalha, inscrito na matriz predial urbana n.º 2704 e descrito na CRP sob o n.º 3314, onde se
informa que não foram rececionadas nos Serviços Municipais / Gabinete de Apoio ao Presidente,
quaisquer propostas de interessados, pelo que foi considerada deserta a presente Hasta Pública.--------------------- Neste sentido, a Comissão deliberou, por unanimidade, dar conhecimento do facto
à Câmara Municipal da Batalha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento que o procedimento ficou deserto. ---------------------------------------------------------------- ** -----------------------------------------------------------------

Aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.
Está conforme o documento original existente no arquivo desta Câmara
Municipal, o que certifico.
Batalha, aos 07/03/2022
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O Presidente da Câmara Municipal
Assinado de forma digital

RAUL MIGUEL DE
RAUL MIGUEL por
CASTRO
DE CASTRO Dados: 2022.03.07
18:49:40 Z
__________________________________
(Raul Miguel de Castro)
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