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EDITAL 
 

N.º de Registo 21907 Data 28/10/2021 Processo 2018/650.10.105/334 

 

Assunto: Notificação de audiência de interessados 

 

Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Portalegre, torna público: ------------------------------ 

--- Nos termos e para os fins previstos da alínea d) do n.º 1 e alínea a) do n.º 3, ambos do artigo 112.º, do Código do 

Procedimento Administrativo, notificam-se, pelo presente edital, os herdeiros do falecido arrendatário, Antero Moura da 

Cunha e Silva, com residência na Rua Coronel Jorge Velez Caroço - Bloco 28 - 2.º Frente, em Portalegre, de que é intenção 

desta Câmara Municipal: ------------------------------------------------------------- 

----1. Declarar a caducidade do contrato de arrendamento apoiado, nos termos do artigo 1051.º, alínea d) do Código Civil; --- 

----2. Proceder à tomada de posse da habitação supramencionada, por questões relacionadas com a salubridade e 

segurança da habitação, na presença de autoridades policiais, seguindo-se os demais procedimentos previstos na Lei n.º 

81/2014, de 19 de dezembro, na sua atual redação, nomeadamente disponibilidade dos bens que no interior permaneçam 

abandonados, nos termos do n.º 5 do artigo 28.º do referido diploma legal;------------------------------------------------------------------- 

----3. Notificar os interessados para procederem ao pagamento voluntário da dívida no valor de 158,62 euros, respeitante a 

rendas vencidas, no prazo de 30 dias, valor ao qual acrescem juros de mora, prosseguindo-se na falta de pagamento 

voluntário, o processo de execução fiscal, tal como regulado na legislação do processo tributário.------------------------------------- 

----Em face do exposto, ficam os interessados e destinatários da presente notificação intimados nos termos previstos nos 

artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo para, no prazo de dez dias úteis, a contar da fixação da 

presente notificação, se pronunciarem sobre o que entenderem por conveniente sobre a referida intenção desta Câmara 

Municipal, podendo, para o efeito, consultar o respetivo processo, nos dias úteis, entre as 09h e as 17h00h no Serviço de 

Assuntos Sociais da Câmara Municipal de Portalegre, na Rua Guilherme Gomes Fernandes, n.º 28.--------------------------------- 

----Para constar, o presente edital vai ser afixado nos lugares públicos do costume, na página eletrónica do Município e no 

locado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 
A Presidente da Câmara 

 

 

 

Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho* 
(*Por competência própria, Despacho n.º 20517 e 21571, de 12 e 26 de outubro de 2021) 

 


