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EDITAL 
 

POSSE ADMINISTRATIVA PARA POSSIBILITAR O ACESSO DA COMISSÃO DE VISTORIAS AO 
PRÉDIO SITO NA RUA DE SÃO SEBASTIÃO, N.º 9 EM MOURA  

 
---- ÁLVARO JOSÉ PATO AZEDO, Presidente da Câmara Municipal de Moura:------------------------- 

---- Faz público e notifica, por esta via, o Cabeça de Casal da Herança de Sebastião Mouco, na 

qualidade de proprietário(a) do prédio sito na Rua de São Sebastião, n.º 9 em Moura, por 

incerteza do lugar onde se encontra, nos termos das alíneas b) nº 1 e b) do n.º 3 do artigo 112º 

do Código do Procedimento Administrativo (CPA) que na impossibilidade da Comissão de 

Vistorias ter tido acesso ao referido prédio, irá proceder-se, nos termos do meu despacho de 

06/05/2019, à posse administrativa do mesmo, no dia 30/05/2019, pelas 09H30m para 

verificação do estado de conservação do mesmo, designadamente de ruína, nos termos dos 

artigos 89º/1 e 2, 90º e 107º, todos do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. -------------- 

---- Tal decorre do estado de degradação em que o prédio se encontra sendo necessário 

garantir as obras necessárias à segurança e salubridade do referido edifício não tendo, até à 

data, o(a) proprietário(a) cumprido com o seu dever de conservação que decorre do artigo 89º 

do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. ------------------------------------------------------------- 

---- Na sequência da determinação acima indicada, notifica-se ainda que, nos termos dos 

artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, o(a) proprietário(a) dispõe de 

um prazo de 10 dias a contar da data da afixação da presente informação, para comunicar, por 

escrito, o que se lhe oferecer sobre o assunto.----------------------------------------------------------------- 

---- 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, 13 de maio de 2019 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 

 
 
 

 
/Álvaro José Pato Azedo / 
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