Município de Cuba
Câmara Municipal

EDITAL
Francisco Xavier Candeias Fitas, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cuba, torna público
que, em conformidade com o disposto na alínea d) do nº 1 do artº. 112º do novo Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de Janeiro, a Câmara
Municipal de Cuba, após negociações com o cabeça de casal da herança de Luís Filipe de
Almeida Lança e restantes co-herdeiros, em sua reunião ordinária de 13/09/2017, deliberou
adquirir o prédio urbano sito na Rua Álvaro Castelões, números 5 e 7, em Cuba, inscrito
na respetiva matriz predial sob o artigo 1754 e descrito na Conservatória do Registo Predial de
Cuba sob o número 258/19860314, pelo preço de € 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros),
notificando-se pelo presente Edital a herdeira Vera Maria de Almeida Lança de Carvalho,
com último domicilio conhecido na Rua D. Filipe de Vilhena, nº 26, 4º Direito, em Lisboa, para
que, em qualquer dia útil e durante o horário de expediente das 09h00-12h30 e das 14h0017h30, entre em contacto com o Chefe da Unidade de Apoio Jurídico, Desenvolvimento,
Cultura e Sociedade desta Câmara Municipal – Dr. Vitor Fialho, através do correio eletrónico
vitor.fialho@cm-cuba.pt ou do telefone 284 419 900, a fim de se poder agendar a sua presença
(pessoal ou através de procurador) para outorga do contrato de compra e venda do imóvel
acima identificado.
Para constar se pública este edital e outros de igual teor, que vão ser afixados na entrada da
Câmara Municipal de Cuba, na porta da casa do último domicílio conhecido da notificanda no
país, na entrada das sedes das respetivas juntas de freguesia, no sítio institucional do
Município (www.cm-cuba.pt) e num jornal de grande circulação nacional.
Paços do Concelho de Cuba, 07 de junho de 2018

O Vice-Presidente da Câmara,
Francisco Xavier Candeias Fitas.

