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GRL_ASSINATURA_1 Assinatura 
 
 

EDITAL N.º 171 / 2021  

VISTORIA PRÉVIA AO PRÉDIO SITO NA RUA PRINCIPAL, ROSÁRIO – NOTIFICAÇÃO DE 

COPROPRIETÁRIO(S) DESCONHECIDO(S) 

João de Deus Lopes Pereira, Vereador da Câmara Municipal de Almodôvar, no uso da 

competência que lhe é cometida pelo Despacho n.º 05/PRESIDENTE/2017, datado de 24 de 

outubro de 2017, torna público que, sendo desconhecida a identificação e residência de 

coproprietário(s) do prédio urbano sito na Rua Principal, na aldeia do Rosário, procede-se à 

notificação do(s) mesmo(s), de acordo com o disposto no n.º 2 do Artigo 90.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro na sua atual redação, e do Artigo 112.º  n.º  1 do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 07 de janeiro na sua atual redação, 

de que foi determinado a realização de Vistoria Prévia, a ter lugar no dia 19 de julho de 2021, 

pelas 10H00,  com fundamento na degradação do citado prédio e situação de perigo de 

derrocada e ruina para a via pública. -----------------------------------------------------------------------------  

Mais se informa que o(s) coproprietário(s) poderá, caso entenda, até à véspera da vistoria, 

indicar um perito para intervir na realização da mesma e/ou apresentar os quesitos que 

entenda por convenientes. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Para que não se alegue desconhecimento, se lavrou este e outros de igual teor que vão ser 

afixados nos lugares públicos do costume. - --------------------------------------------------------------------  

 

Paços do Município de Almodôvar, 06 de julho de 2021  

                                                                                     O Vereador da Câmara Municipal, 
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