
 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO 
 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

EDITAL (Nº 15/2020) 
 

POSSE ADMINISTRATIVA DE IMÓVEL 

 

LUÍS MIGUEL FERRO PEREIRA, Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, 

nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 112º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 janeiro (doravante CPA), através 

da afixação deste Edital, TORNA PÚBLICO E NOTIFICA, a LISBURN INVESTMENTS 

UNIPESSOAL, com última morada conhecida em Rua de Belém 49 – 1º , freguesia de Santa 

Maria de Belém, concelho de Lisboa, cujo paradeiro atual se desconhece, considerando a 

impossibilidade de o fazer por carta registada com aviso de receção, de que: 

Na sequência do Edital nº 067/2018, de 27 de novembro, leva-se ao conhecimento dos 

proprietários com paradeiro desconhecido do prédio sito na Rua do Fundo nº 34, em Tostão, 

freguesia de Vila Velha de Ródão, que no próximo dia 17 de abril às 11:30 se vai proceder à 

tomada de Posse Administrativa do imóvel, nos termos dos art.º 107º e 108º do DL n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, na sua versão 

atual, tendo em vista a reposição da legalidade urbanística, que pressupõe a demolição do 

imóvel e a construção de estrutura de estabilização, sendo os respetivos custos imputados 

aos respetivos proprietários.  

PARA CONSTAR e devidos efeitos, se lavrou o presente Edital e outros de igual teor que 

vão ser afixados no próprio prédio, no serviço de atendimento ao munícipe do edifício dos 

Paços do Concelho, na sede da Junta de Freguesia de Vila Velha de Ródão, na página da 

internet do município de Vila Velha de Ródão em www.cm-vvrodao.pt e publicados num 

jornal da região. 

Paços do Município de Vila Velha de Ródão, 30 de março de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal 

Dr. Luís Miguel Ferro Pereira 
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