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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho n.º 9378/2014
A Resolução do Conselho de Ministros nº 73/2013, de 19 de novem-

bro, criou a estrutura de missão, designada por comissão instaladora 
da Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), e determinou que 
compete ao Primeiro -Ministro a designação dos respetivos membros. 
Assim, nos termos, do nº 7 da Resolução do Conselho de Ministros 
nº 73/2013, de 19 de novembro, determino o seguinte:

1. Exonero, a seu pedido, o Dr. Franquelim Fernando Garcia Alves 
do cargo de vogal da comissão instaladora da Instituição Financeira de 
Desenvolvimento (IFD), para o qual tinha sido designado pelo meu Des-

 Direção-Geral das Autarquias Locais

Declaração (extrato) n.º 132/2014
Torna -se público que o Secretário de Estado da Administração Local, 

por despacho de 8 de julho de 2014, a pedido da Câmara Municipal 
de Penafiel, declarou a utilidade pública da expropriação e autorizou 
a tomada de posse administrativa da parcela a seguir referenciada e 
identificada na planta anexa: 

pacho nº 870/2014, de 13 de janeiro, publicado no Diário da República, 
2ª série, nº 14, de 21 de janeiro de 2014.

2. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação.

16 de julho de 2014. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho.
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Número
da

parcela
Proprietário(s) Área

(metros quadrados)

Matriz (freguesia de Penafiel)
Número da descrição

do registo predial
Rústico Urbano

1 Fábrica da Igreja Paroquial de Santo André de Marecos. . . . . . . . 1 297,50 857 — 958

 A expropriação destina -se à construção do Centro Escolar de Ma-
recos.

Aquele despacho foi emitido ao abrigo dos artigos 1.º, 3.º, n.º 1, e 
19.º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 
18 de setembro, tem os fundamentos de facto e de direito expostos 

  

 207959997 

na Informação Técnica n.º I -000483 -2014, de 20 de maio de 2014 e 
n.º I -000692 -2014, de 30 de junho de 2014, da Direção -Geral das Au-
tarquias Locais, e tem em consideração os documentos constantes do 
Processo n.º 13.003.14/DMAJ, daquela Direção -Geral.

10 de julho de 2014. — O Subdiretor -Geral, Eugénio Barata. 




