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EDITAL N.º 25 / 2022 

Notificação do parecer do LNEC e da deliberação de Câmara datada de 09/05/2022 relativo ao 

processo de vistoria n.º 112/20 

---Walter Manuel Cavaleiro Chicharro (Dr.), na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da 

Nazaré:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Torna público e notifica, ao abrigo do artigo 84.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redação atual, conjugado com a alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º do Anexo a que se refere o artigo 2.º 

do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na redação atual, que aprovou o Código do Procedimento 

Administrativo, e por deliberação proferida em reunião da Câmara Municipal realizada em 09/05/2022, 

determinar a notificação de todas as frações com varandas, das medidas preventivas, a título provisório, 

preconizadas no relatório do LNEC, nos termos do ponto seguinte; Determinar a notificação do parecer 

do LNEC, ao condomínio do Lote 14, Urbisol, assim como a todos os condóminos do mesmo, 

pessoalmente se possível, ou em cada porta de acesso às frações e na porta de entrada da propriedade 

horizontal, assim como, através de edital a afixar nos locais de estilo, para o condomínio e os 

proprietários das frações, realizarem querendo, pronúncia em sede de audiência prévia, quanto a todo o 

conteúdo do relatório do LNEC, diagnóstico e propostas, pelo prazo de 40 dias úteis.--------------------------- 

---O processo poderá ser consultado, mediante marcação prévia, no Edifício dos Paços do Concelho da 

Nazaré, localizado na morada indicada no rodapé desta notificação e no sítio da Internet da Câmara 

Municipal da Nazaré (www.cm-nazare.pt).---------------------------------------------------------------------------------- 

---Para constar e para os devidos efeitos, publica-se o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser 

afixados no Edifício dos Paços do Concelho da Nazaré, na sede da Junta de Freguesia da Nazaré, no sítio 

da Internet da Câmara Municipal da Nazaré, bem como no edifício com o artigo matricial n.º 4388 da 

Freguesia da Nazaré, localizado na Rua Dr. António Duarte Pimpão, Lote 14, Urbisol, Nazaré.---------------- 

---Nazaré e Paços do Concelho, 19 de maio de 2022.------------------------------------------------------------------ 
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