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EDITAL NO L6712022

-----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 2021, publicitado pelo edital n.o 546/2021, da

mesma data, afixado nos locais de estilo e publicado no Diário de Notícias da

Madeira, na edição de26 de outubro de2O2I, nos termos do despacho na alínea d)
do J1.o 1 do artigo Ltz.o do Código do Procedimento Administrativo (CPA),

aprovado pelo Decreto-lei n.o 4/2015, 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 notificada a proprietária Liliana Gonçalves Vieira com última morada

conhecida no Caminho Ribeiro Real, No 64, Apartamentos Real, Bloco B, zoL,

freguesia de Câmara de Lobos e demais títulares de direitos reais, sobre o prédio

localizado no Caminho de São Roqu€, No 134, freguesia de São Roque, em

cumprimento do artigo 102o do Decreto-lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua

atual redação (RJUE), para, no prazo de quarenta e cinco dias, a contar da data

de publicação do presente Edital, apresentar elementos que permitam a apreciação

da viabilidade e legalização do executado caso, esteja assegurada a conformidade

com as disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente PDMF, RGEU

e Alinhamentos definidos na planta da cidade para o local

Mais se notifica que, caso não seja possível cumprir com o teor do despacho

anterior, poderá adotar outra medida de tutela da legalidade, nomeadamente,

trabalhos de correção ou alteração ou demolição.

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 lunta
de freguesia do São Roque.

------Será ainda publicado na página da internet do município do Funchal, em

www.cm-funchal.pt
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