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CAMARA MUNICIPAL DE MAFRA

EDITAL N..° 84/2016
HÉLDER ANTÓNIO GUERRA DE SOUSA SILVA, Presidente da Câmara

Municipal de Mafra.
FAÇO PÚBLICO nos termos da alínea d), do n.° 1, do artigo 112.°, do Código do

Procedimento Administrativo, que, por este meio fica notificado, José Francisco
Pedrosa de Assis Tornixa, na qualidade de proprietário do prédio sito na Rua José
Alexandre de Matos, Vila Franca do Rosário, da União das freguesias de
Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário, de acordo com o despacho

proferido pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara em 2016/04/28, exarado no uso da
competência delegada por deliberação de 2013/10/18, de que, foi decidido mandar
proceder à vistoria ao prédio sito na morada acima mencionada, a qual irá realizarse no dia 25 de maio do ano em curso, às 10:15 horas, a fim de verificar as
condições de segurança do mesmo, face aos motivos alegados na exposição que se
anexa.
De acordo com o n.° 3, do artigo 90.0 do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16/12, na sua
redação vigente poderá, até à véspera da vistoria, indicar um perito para intervir na
realização da mesma.
Para constar se publica o presente Edital, que contém duas folhas, e outros de
igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
Paços do Município de Mafra, 11 de maio de 2016
O PRESIDENTE DA CÂM
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Rato Sandra <Sandra.Rato@Hl5C0x.com>
19 de janeiro de 2016 16:15
Protecção Civil
FW: Muro em risco de queda Vila Franca do Rosário 1/5
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Mensagem encaminhada
De: “Sandra Vaz-Rato’ <sandravazrato75~gmaii.corn>
Data: 19/01/2016 15:55
Assunto: Muro em risco de queda Vila Franca do Rosário 1/2
Para: <pciviI~cm—mafra.pt>
Cc:
Boa tarde,
fo seguimento da conversa telefónica de há pouco, anexo as fotos do muro sito na Rua José Alexandre de
Matos, Vila Franca do Rosário, Mafra.
Não posso aferir sobre a propriedade do imóvel mas sei que teve um anúncio de penhora há uns meses atrás.
Atenciosamente
Sandra Vaz-Rato
962593419
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