
Anexo VIII 

 

 

 

 

AUTO DE POSSE ADMINISTRATIVA 

 

 

Zona de intervenção da ******* 

Nome do Projecto ***** 

Expropriações/Parcela *** 

 

Aos ***** dias do mês de ********** de ******, no local da parcela, a *************, 

representada por ******************, na qualidade de ************, tomou posse 

administrativa da parcela de terreno com *** m2 de área, correspondente ao prédio propriedade 

de ******, tendo como arrendatário ***(caso se verifique), situado na freguesia de ***, 

concelho de ******, inscrito na matriz predial sob o artigo *** (Urbana), da freguesia de 

*******, e descrito na Conservatória do Registo Predial de ************, sob o n.º ***.
 

Embora a área total do prédio constante no registo predial seja de *** m2, no levantamento 

efectuado pela ****** (entidade expropriante) e na vistoria ad perpetuam rei memoriam, 

identificaram-se *** m2. 

E pelo representante da **************************************foi dito: 

- Que para execução do ******************, da zona de intervenção da 

*************************, se torna necessário expropriar a parcela de terreno supra 

identificada; 

- Que, por despacho de Sua Excelência o Ministro da ********************, n.º 

*****/**** (2ª série), de * de ***** de *****, publicado em Diário da República, II Série, 

nº ***, de **/**/****, foi declarada a utilidade pública, com carácter de urgência da 

expropriação; 

- Que tem em seu poder o relatório da vistoria ad perpetuam rei memoriam, realizada em **** 

de ****, que se anexa ao presente Auto, elaborado pelo perito, ***************, nomeado 

pelo Tribunal da Relação de **********; 

 

 

 

 



- Que se verificam cumpridas as formalidades estabelecidas no artigo 20º do Código das 

Expropriações; 

- Que em representação da*************************, toma posse administrativa da 

mesma parcela, nos termos e para efeitos dos artigos 20º, 21º e 22º do Código das 

Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro. 

E para constar e devidos efeitos se lavrou o presente Auto de Posse Administrativa, que depois 

de lido em voz alta, vai ser assinado por mim, **********************, na qualidade de 

representante da ***************** (entidade expropriante) e por ******************* e 

************, na qualidade de testemunhas. 

 

 

Pela ************* (entidade expropriante) 

 

 

 

As testemunhas 

 


