
 
 

Edital nº 3/2013 
 

FRANCISCO JOSÉ CALDEIRA DUARTE, PRESIDENTE DA CÂMAR A MUNICIPAL 

DO CONCELHO DE CASTRO VERDE. 

Torna Público, que não sendo possível apurar a identificação e o paradeiro da 

totalidade dos herdeiros do prédio urbano, sito na Rua do Altinho, nº 2 na localidade 

dos Geraldos, Freguesia e Concelho de Castro Verde, inscrito na matriz predial urbano 

sob o artigo nº 656 da freguesia de Castro Verde, em nome de Francisco Luís Alves, 

procede-se de acordo com o disposto no artigo 70º, nº 1 alínea d), do Código do 

Procedimento Administrativo; 

Dadas as circunstâncias, ficam pelo presente Edital notificados os herdeiros do prédio 

urbano, sito na Rua do Altinho nº 2 (anteriormente designada pela Rua nº 4) em 

Gerados, de que foi marcada uma vistoria ao abrigo dos artigos 89º e 90º do Decreto-

Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei nº 26/2010 

de 30 de Março, para verificação das respectivas condições de segurança, salubridade e 

arranjo estético; 

Mais, faz-se saber que, nos termos do disposto no nº 3 do artigo 90º do mesmo diploma 

legal, “ até à véspera da vistoria, os proprietários podem indicar um perito para intervir 

na vistoria a formular os quesitos a que deverão responder os técnicos nomeados”; 

 A vistoria será efectuada no próximo dia 30 de Janeiro do corrente ano, às 11 h, pela 

Comissão de Vistoria da Câmara Municipal de Castro Verde, devendo os respectivos 

herdeiros, ou alguém por eles designado, comparecerem no local para permitir o acesso 

ao interior do imóvel; 

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados na 

porta do imóvel em causa, na sede do Município, na respectiva Junta de Freguesia e nos 

lugares públicos do costume e no Jornal Diário do Alentejo. 

Paços do Município de Castro Verde, aos dez dias do mês de Janeiro de dois mil e treze. 

                                                     O Presidente da Câmara, 

 

                                                

                                               - Francisco José Caldeira Duarte - 


