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EDITAL NO 118/2022

-----João José Nascimento Rodrigues, Vereador com o pelouro da Fiscalização
Urbanística, no uso da competência que lhe advêm do despacho de delegação e

subdelegação de competências, exarado pelo Presidente da Câmara Municipal do
Funchal, aos 25 de outubro de 2O2L, publicitado pelo edital n.o 546/2O2t, da
mesma data, afixado nos locais de estilo e publicado no Diário de Notícias da
Madeira, na edição de 26 de outubro de 2021, nos termos do despacho na alínea d)
do 1.o 1 do artigo 112.0 do Código do Procedimento Administrativo (CPA),

aprovado pelo Decreto-lei n.o 4/2075, de 7 de janeiro, e considerando a

impossibilidade de o fazer por carta registada com aviso de receção e por
notificação pessoal por se desconhecer o paradeiro do notificado, TORNA PÚBLICO

QUE PARA OS DEVIDOS E LEGAIS EFEITOS:

------Fica notificado o Condomínio dos prédios localizados na Estrada Dr. João Abel
de Freitas, no 56 ao no 58, freguesia do Imaculado Coração de Maria, na pessoa

do Administrador e demais titulares de direitos reais, para os devidos efeitos, do
artigo 89.o, no 2 do Decreto-lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação,
para, no prazo de trinta dias, a contar da data de publicação do presente Edital,
proceder às obras de manutenção e conservação necessárias de forma a restaurar
as condições estruturais dos elementos dos referidos prédios

------Mais se notifica V. Ex.a que é da responsabilidade de todos os titulares
quaisquer danos que venham a ser causados a terceiros

------Ainda se informa que é dever dos proprietários a realização regular de obras
de conservação indispensáveis à manutenção das edificações em condições de
segurança, salubridade e arranjo estético, bem como, eximir-se da prática de ações
que provoquem ou agravem o estado de conservação do edificado, nos termos do
disposto nos artigos B9o e 89 A do Decreto-Lei No 555/99, de 16 de dezembro na

sua atual redação, sob pena de vir a responder pelos danos causados a terceiros,
de acordo com o artigo I92o do Código Civil, sem prejuízo da eventual
responsabilidade criminal e/ou contraordenacional

------Para constar se publica o presente edital que vai ser afixado pelo período de

trinta dias, no sítio institucional da Câmara Municipal do Funchal e na sede da Junta
de freguesia do Imaculado Coração de Maria.-

------Será ainda publicado na página da internet do município do Funchal, em
www.cm-funchal.pt
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