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EDITAL N.º 56 / 2022 
 

Vistoria de verificação do estado de conservação do imóvel 

-------------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 (CPA), por despacho proferido em 16/08/2019 pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, com competência delegada para o efeito, por força do 

Edital n.º 60/21, de que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Foi determinada a realização de vistoria de verificação do estado de conservação do imóvel 

localizado na Praça Bastião Fernandes, n.º 6, Pederneira, Nazaré, com o artigo matricial n.º 1734 

da Freguesia da Nazaré. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. A referida vistoria decorrerá no dia 14/12/2022, quarta-feira, pelas 09:30 horas, devendo Vª. Exª 

estar presente ou fazer-se representar para franquear o acesso ao seu imóvel, a fim de avaliar as 

respetivas condições de conservação; ------------------------------------------------------------------------------- 

3. Nos termos do n.º 3 do artigo 90º do RJUE, Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua 

redação atual, até à véspera da vistoria, pode indicar um perito para intervir na realização da 

vistoria e formular quesitos a que deverão responder os técnicos nomeados; ---------------------------- 

4. Nos termos do n.º 4 do artigo 110º do RJUE, Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua 

redação atual, o processo administrativo no qual consta o citado despacho, contendo a decisão de 

determinação da realização da vistoria, encontra-se disponível para consulta, nos dias úteis, das 

08:30 às 16:00 no Balcão Único, localizado 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 artigo matricial n.º 1734 da 

Freguesia da Nazaré e com a descrição n.º 7020 da mesma Freguesia, localizado na Praça Bastião 

Fernandes, n.º 6, Pederneira, Freguesia da Nazaré.----------------------------------------------------------------------- 

------------Nazaré, 28 de setembro de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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