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Câmara Municipal de Viana do Castelo

EDITAL
JOAQUIM LUÍS NOBRE PEREIRA, VEREADOR DA ÁREA FUNCIONAL DO PLANEAMENTO E
GESTÃO URBANÍSTICA, NO USO DE COMPETENCIA SUBDELEGADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA
M U N !CIPAL EM 23/10/2017.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 112.º do Código do Procedimento
Administrativo, notificam-se todos os condóminos do prédio sito na Rua José Brito, n.º
21, da União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e
Meadela, deste concelho, no âmbito do processo de Determinação de Obras - VOO n.º
240/20, de que foi determinada:------------------------------------------------------------------------------1. A realização de vistoria nos termos e para os efeitos previstos no art.º 90.º do
decreto-lei n.0 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, atendendo a que
o edifício oferece más condições de segurança para os utilizadores do espaço
público e apresenta o arranjo estético prejudicado;-------------------------------------------2. Esta vistoria será realizada no dia 15/04/2021 , pelas 10:30 horas, sendo que, até à
sua véspera, poderão V.s Ex.ªs indicar um perito para intervir na realização da
vistoria e formular quesitos; -------------------------------------------------------------------------3. Deverão providenciar para que seja facultado à Comissão de Vistoria , o acesso à

ao interior do edifício. ---------------------------------------------------------------------------------
Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados em
lugares públicos de estilo deste concelho.------------------------------------------------------------------

E eu,

;1,

Chefe da Divisão Jurídica, desta Câmara

Municipal de Viana do Cdstelo, o subscrevi.--------------------------------------------------------------
Município de Viana do Castelo, 17 de Março de 2021.------------------------------------------------O VEREADOR DA ÁREA FUNCIONAL DO PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA,

.·~
Por Luis Nóbre em 19-03-2021 às
14: 19:41
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