
CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DO NORDESTE

EDITAL

António Miguel Borges Soares, Presidente da Câmara Municipal do Concelho
do Nordeste.

Torna público que, a Assembleia Municipal de Nordeste em sua sessão

ordinária de 28 de setembro último, deliberou por unanimidade, sob proposta da

Câmara Municipal de 14 do mesmo mês, o seguinte:

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.° 8, do artigo 1 12.° do Código do

Imposto Municipal Sobre Imóveis, majorar em 3% a taxa de IMI aplicável a prédios ou

parte de prédios urbanos degradados para os quais a Câmara Municipal do Nordeste

tenha determinado a execução de obras de conservação necessárias à correção de

más condições de segurança ou de salubridade, ou melhoria do arranjo estético - ao

abrigo do disposto no n.° 2 do artigo 89.° do Regime Jurídico da Urbanização e da

Edificação aprovado pelo DL n.° 555/99 de 16 de dezembro, e respetivas alterações,

ou conforme o disposto no artigo 55.° do Decreto-Lei n.° 307/2009, de 23 de outubro, e

respetiva alteração, enquanto não forem concluídas as obras intimadas por motivos

alheios ao Município do Nordeste;

Elevar para o triplo a taxa de IMI aplicável para os prédios urbanos que se

encontrem devolutos há mais de um ano e de prédios classificados como em

ruínas pelo Município do Nordeste nos termos do n.° 3, do artigo 112.° do Código do

Imposto Municipal Sobre Imóveis.

Assim, nos termos do disposto nos artigos 121.° e 122.° do Código do

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015 de 7 de janeiro,

ficam notificados os proprietários a seguir identificados, para no prazo de 10 dias úteis,

a contar da data de publicação do presente Edital, dizer por escrito o que se lhe

oferecer sobre a decisão tomada pela Assembleia Municipal, em relação aos

seguintes imóveis:



Majoração em 3% da Taxa do IMI

1. Prédio urbano sito à Canada do Moio, n.° 12, lugar da Lamba da Pedreira,

freguesia e concelho do Nordeste, propriedade de Maria Alice Cabral

Franco;

2. Prédio urbano sito à Rua da Lomba, n.° 51, lugar da Lomba da Pedreira,

freguesia e Concelho do Nordeste, inscrito na matriz predial urbana sob o

artigo 29, propriedade de Carlos Manuel Simão Cabrita;

3. Prédio urbana sito à Rua da Travessa, 11, freguesia de Santo António de

Nordestinho, concelho do Nordeste, propriedade de Teresa Dolores Mota

Ferreira;

4. Prédios urbanos sitos à Rua da Cruz, n.° 22 e 24, freguesia de Santana,

concelho do Nordeste, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 50,

propriedade de Manuel da Estrela Frazão Pereira da Ponte e Ana Machado,

cabeça de casal de herança;

5. Prédio urbano sito à Rua do Vigário, n.° 29 freguesia de Achada, concelho

do Nordeste, propriedade de Lúcia de Fátima Moniz Silva Cordeiro;

Elevação para o Triplo da Taxa de IMI

1. Prédio urbano sito à Rua da Mangana, n.° 24, freguesia da Achadinha,

Concelho do Nordeste, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 498,

propriedade de Dora Rosa Machado.

Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor que irão ser

afixados nos lugares públicos do estilo e na página de lnternet da Câmara Municipal.

Paços do Município do Nordeste, 10 de dezembro de 2018.

O PRESIDENTE DA CÂMARA

(An~oiguelBorgesS;res)


