
 
Câmara Municipal de Moura 

 

 

 
E D I T A L 

 
 

OBRAS DE DEMOLIÇÃO, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DE MURO DE 
DELIMITAÇÃO DA PROPRIEDADE 

 
 

--------JOSÉ FRANCISCO CALADO BANHA, Vice-Presidente da Câmara Municipal 

de Moura, no exercício de competência delegada, conforme deliberação da Câmara 

Municipal de 26/10/2017, em conformidade com a alínea d) do nº 1, e alíneas a) e b) 

do n.º 3, ambas do artigo 112º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 

relativamente ao prédio sito na Rua de São Sebastião, n.º 9, em Moura, NOTIFICA 

os proprietários desconhecidos e os proprietários com paradeiro desconhecido, que 

por despacho datado de 09/07/2019 do Sr. Presidente da Câmara Municipal, foi 

determinado atribuir um prazo de 30 dias, para darem cumprimento ao disposto no 

auto de vistoria de 05/06/2019, designadamente tomarem as medidas de limpeza e 

demolição do prédio, bem como a construção de muros de delimitação da 

propriedade.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Ficam desde já notificados os proprietários de que, quando os proprietários não 

iniciem as obras que lhe sejam determinadas ou não as concluam no prazo que para o 

efeito for fixado, pode a câmara municipal tomar posse administrativa do imóvel 

para lhes dar execução imediata, ou seja, para realizar as obras em falta (não 

iniciadas ou não concluídas), conforme preceitua o artigo 91.º, aplicando-se, com as 

devidas adaptações, o disposto nos artigos 107.º e 108.º do referido diploma, ou seja, 

podendo ser determinada a posse administrativa do imóvel a fim de o Município 

executar as obras necessárias e sendo as quantias despendidas pelo Município com 

tais obras suportadas pelo infrator através de cobrança judicial em processo de 

execução fiscal, caso este não as pague voluntariamente. ------------------------------------ 

--------Na sequência da determinação acima indicada, NOTIFICAM-SE ainda V. Exas., 

nos termos dos artigos 121.º e 122.º do CPA, para no prazo de 10 dias a contar da 

afixação do presente Edital, comunicarem, por escrito, o que se lhes oferecer sobre o 

assunto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Mais se notifica que o processo administrativo poderá ser consultado na secção 

administrativa da Divisão de Planeamento, Gestão Urbanística, Investimento e 



 
Câmara Municipal de Moura 

 

 

 

Turismo da Câmara Municipal de Moura, todos os dias úteis entre as 09H00 e as 

16H30m. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Para constar, e para os devidos e legais efeitos, publica-se o presente Edital e 

outros de igual teor que vão ser afixados no sítio da internet da Câmara Municipal 

(www.cm-moura.pt) na entrada do edifício sede da Câmara Municipal, na porta do 

prédio objeto da vistoria e outro na entrada da sede da respetiva junta de freguesia. --- 

 

 

Paços do Município de Moura, 10 de julho de 2019 

 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

 
 
 
 

 
/José Francisco Calado Banha / 
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