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JOAO DUARTE ANASTACIO DE CARVALHO, na qualidade de Presidente da

Câmara e em representação do MUNICÍPIO DE LOURINHÃ

------ TORNA PÚBLICO QUE, a Construção da Ciclovia - Lourinhä / Areal Sul, adjudicada à

empresa Construções Pragosa, S.4., implantada nas Plantas integrantes neste Edital, foi

financiada através de uma Candidatura apoiada pelo FEDER, apresentada ao Regulamento

Específico Mobilidade Territorial, no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro

200712013 QREN, a qual se encontra em fase de encerramento

Nestes termos, ao abrigo das competências que são conferidas pela alínea t), do

número 1, do añigo 35.o, do Anexo lda Lei n.o7512013, de 12 de setembro e para os efeitos

previstos nos artigos 1210 e número 1e 124.0, número 1, alínea d), do Código de

Procedimento Administrativo, säo por este meio convidados todos os interessados,

nomeadamente os proprietários dos prédios rústicos e/ou urbanos que marginam a Ciclovia

- Lourinhã / Areal Sul, assim como todos os munícipes em geral, a dizerem o que se lhes

oferecer e apresentarem as suas reclamaçöes por escrito, devidamente fundamentadas e

documentadas, relativamente a ocupação indevida, danos patrimoniais, constituição de

servidões ou outras situaçöes prejudiciais que tenham ocorrido durante a execução da obra,

no prazo de 10 dias úteis a contar da data da afixação e publicitaçäo deste edital.----

Querendo, os interessados poderão consultar o Processo de Empreitada que se

encontra à disposiçäo na Câmara Municipal de Lourinhä, na Divisão de Serviços

Operacionais, nos serviços da Coordenação de Obras Municipais, situada na Praça José

Máximo da Costa, rés do chão, na vila de Lourinhã, designadamente o Projeto de Execução

que contém todas as Peças escritas e desenhadas, assim como todos os documentos que

dele fazem parte integrante, onde se inclui a Planta de lmplantação

:------- E para conhecimento geral se publica o presente Edital que vai ser afixado no EdifÍcio

dos Paços do Município, publicado no sítio da internet www.cm-lourinha.pt, no Correio da

Manhã e enviado cópias às Juntas de Freguesia e às sedes das Uniões de Freguesias do

concelho para a correspondente afixação.-------*
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Paços do Município da Lourinhá, 20 de novem d 2015

mara

João Dua stá Carvalho
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