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EDITAL no O3/2023

Joõo José Noscimento Rodrigues, Vereodor com o pelouro do Fiscolizoçõo
Urbonístico, no uso do competêncio que lhe odvêm por despocho de delegoçõo e
subdelegoçÕo de competêncios, exorodo pelo Presidente do Cômoro Municipol do
Funchol, o 7 de obril de 2022, publicitodo pelo Editol n." 21612022, do mesmo doto,
olterodo pelo Editol 22812022, ofixodo nos locois de estilo e publicodo no Diório de
Notícios do Modeiro e Jornol do Modeiro, edições de 7 e l3 de obril de 2022, Iorno
oúblico ooro os devidos e leoois efeitos o presente notificoçõo por editol

Considerondo o impossibilidode de notificoçõo por vio postol e pessool, nos termos
previstos no olíneo o) e b) do n,o 1 do ortigo ll2,o do Código de Procedimento
Administrotivo, ficom notificodos nos termos do olíneo d) do mesmo diplomo legol, os
seguintes herdeiros/proprietórios: ---------------

Tereso Morio Gomes de Oliveiro ïeixeiro dos Possos, Alonso ïeixeirq dos Possos, ombos
com último morodo conhecido oo Cominho de Ferro, no lB3-A, freguesio do Monte e
Bruno Boltosqr Teixeiro dos Pqssos com último morodo conhecido oo Cominho de
Ferro, n" ì83, freguesio do MonÌe e demois titulores de direitos reois sobre o prédio
locolizodo no Cominho do Feirinho, n" 4, freguesio do Monte, poro, inicior de imedioto.
num prozo nÕo superior o l0 dios, o execuçÕo de obros de conservoçÕo necessórios ò
coneçÕo de mós condições de seguronço e solubridode do muro de suporte do
prédio supro referido, por existir risco eminente de desmoronomento integrol do
mesmo, e portonto, grove perigo poro o sqúde e seguronço público, nos termos
previstos no lei poro o estodo de necessidode,

Assim, deve nos termos do n," 2 do ort,o B9,o do Decreto-Lei no 555/99, de ló de
dezembro, com os olteroções introduzidos pelo Decreto-Lei no 136/2014 de 9 de
setembro, que estobelece o Regime Jurídico do Urbonizoçõo e Edificoçõo (RJUE)

repor de imedioto os condições de seguronço, executondo os trobolhos de
consolidoçôo de todo o óreo em perigo, removendo os terros e pedros resultontes do
desmoronomento porciol e que se depositorom no orruomento morginol oo prédio
(Cominho do Feirinho oté oo Cominho dos Tílios, Monte),

Notificom-se oindo V, Ex,"s do reolizoçôo de porÌicipoçõo por controordenoçõo,
sendo o deterioroçõo de ediflaio e o violoçõo do dever de conservoçÕo punível
como controordenoçõo, nos Ìermos dos olÍneos s) e t) do n,o 'l do ortigo 98o do Regime
Jurídico do Urbonizoçõo e Edificoçoo (RJUE).

Em coso de incumprimento do presente notificoçõo Editol, poderó o Cômoro
Municipol do Funchol tomor Posse Administrotivo do prédio poro lhe dor execuçõo
imedioto, nos termos do ortigo 9lo e l07o do Regime JurÍdico do UrbonizoçÕo e
Edificoçõo (RJUE), com os consequêncios do ort," l0B" quonto òs despesos que o
odministroçõo tenho que suportor com os trobolhos,

Mois se notifico que, o processo odministrotivo poderó ser consultqdo no Divisõo de
Fiscolizoçõo UrbonÍstico, todos os dios úteis, dos 09h00 Òs 

.l2h00 
e dos 14h00 òs lóh30,

medionte requerimento
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Poro constor se publico o presente editol que voi ser ofixodo pelo perÍodo de trinto
dios, no sÍtio institucionol do Cômoro Municipol do Funchol e no sede do Junto de
freguesio do Monte

Seró oindo publicodo no pógino do internet do município do Funchol, em www,cm-
funchol,ot.
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Joõo to Rodrigues
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