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EDITAL n.o 770/2022

---Joõo José Noscimenlo Rodrigues, Vereodor com o pelouro do Fiscolizoçõo UrbonÍstico, no
uso do competêncio que lhe odvêm do delegoçõo e subdelegoçõo de competêncios do
Presidente do Cômoro Municipol do Funchol0), torno público ooro os devidos e legois efeitos
o presente notificoçõo por editol, que é do seguinte teor:

---Considerondo o impossibilidode de notificoçõo por vio postol e pessool, nos termos
previstos nos olíneos o) e b) do n,o ì do ortigo l'12,o do Código de Procedimento
Administrotivo, fíco notificodo o proprietório, Clemente Brós Vosconcelos de Freitos ou titulor
de outro direito reol sobre o prédio locolizodo no SÍtio dos Fontes e Solões - Cominho dos
Pretos, n," 55, freguesio de SÕo Gonçolo, identificodo como Povilhõo B, e utlizodo poro
oÌividode ovÍcolo, do oplicoçÕo dos medidos de tutelo do legolidode legolizoçÕo e
demoliçõo totol do edificoçõo

---Considerondo que notificodos, JoÕo Clemente de Freitos e Avefreitos, Aviculturo
Unipessool Ldo, dos medidos de tutelo do legolidode oplicodos, verificou-se o cessoçõo do
otividode, desocupoçõo e inÍcio de demoliçôo do edificoçõo, no entonto, sem que tivesse
concluÍdo como imposto

---Assim, nos termos do n,o I e 3 do ortigo l0ó,o do Decreto-Lei n'555/99, de ló de
dezembro, com redoçõo otuol (Regime JurÍdico de Urbonizoçõo e Edificoçõo) fico
notificodo, poro no prozo de 30 (trinto) dios úteis, o contor do ofixoçõo do presente editol nos
locois de estilo, concluir os trobolhos de demoliçõo jó iniciodos, demolindo o totolidode do
edificoçÕo locolizodo no locolsupro identificodo(Construçôo em olvenorio com 4 pisos, olturo
de fochodo oproximodomente de .l0,50m, 

coberturo o duos óguos (ó demolido), com umo
implontoçõo oproximodo de 345mze óreo de construçõo de l7ó7,5062.-----------

---Fico, oindo, noÌificodo que, deconido o prozo estipulodo sem que o ordem de demoliçôo
se encontre totolmente cumprido, seró determinodo o tomodo de posse odministrotivo e
execuçõo coercivo dos trobolhos nõo reolizodos, o expensos de V, Exo,, nos termos dos
ortigos 107," e l0B.o do Decreto-Lei n'555/99, de ló de dezembro, com redoçõo oÌuol (RJUE)-

---Mois se informo que, o desrespeito dos otos odministrotivos que determinom o oplícoçÕo
de quolquer dos medidos de tutelo do legolidode urbonÍstico, previstos no Decreto-Lei no

555/99, de ló de dezembro, com redoçÕo otuol (RJUE)constitui crime de desobediêncio,
previsto no n,o 1 do ortigo 

.l00,o 
do mesmo diplomo, punido pelo ortigo 348,o do Código Penol,

---O processo odministrotivo poderó ser consulÌodo no Deportomento de Fiscolizoçõo.
DivisÕo de FiscolizoçÕo UrbonÍsÌico, todos os dios úteis, dos 09h00 Òs 12h30 e dos l4h òs 17h00,

---Poro constor se publico o presente editol que seró ofixodo pelo perÍodo de 30 (trinto) dios,
no sítio institucionol e pógino do internet do cômoro Municipol do Funchol e no sede do Junto
de Freguesio de Sõo Gonçolo
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