Câmara Municipal de Viana do Castelo

EDITAL
VLT n.º 117/2016
JOSÉ MARIA DA CUNHA COSTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO,
FAZ PÚ BLI CO :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos e para os efeitos, t al como previsto no Regulamento Municipal no nºs 3 e 4 do

artº.8º do Regulamento Municipal 9os Espaços Verdes, conjugado com o artº. 176º, nº 3 do
artº 177º, nº 3 do artº 179 e do artº 181 do CPA na sua redação atual, notifica-se o(a)
proprietário(a) do terreno sito na Rua José Fernandes, União de Freguesias de Barroselas e
Ca rvoe i ro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelo presente meio, comunica-se que, com fundamento no teor da informação do Gabinete
Técnico, nos termos e para os efeitos, tal como previsto no R_egulamento Municipal no nºs 3 e 4
do art2.82 do Regulamento Municipal dos Espaços Verdes, conjugado com o artº. 176º, nº 3 do

artº 1772, nº 3 do artº 179 e do artº 181 do CPA na sua redação atual e não se conseguindo a
notificação direta ao proprietário .-----------------------------~---------------------------------------------------Notifica-se o mesmo, que encontrando-se em causa questões de salubridade e segurança, por
motivos de falta de limpeza e higiene, colocando em causa os interesses públicos, esta
Edilidade irá proceder aos trabalhos de limpeza do terreno, em sua substitu ição. -------------------Os trabalhos serão realizados após os 10 dias uteis, a partir a afixação do presente edital.-------Após a limpeza coerciva, será V.ª Exa. notificado(a) para, nos termos dos artigos 8º, alínea 4, do
Regulamento Municipal de Conservação de Espaços Verdes, proceder ao pagamento voluntário
das despesas daí resultantes; caso não proceda ao pagamento voluntário, será extraída
certidão de dívida, decorrendo a cobrança por processo de execução fiscal. ----------------------------Para constar se lavrou o presente edital, que contém J..,.folha (s), e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos lugares públicos de estilo deste concelho.---------------------------------------------Cãmara Municipal de Viana do castelo, /fi._ de

JJk-

de

2018.---------------------------

sie::_da emar~icipal,

José Maria Costa
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HaMação Requerente

Protecção Civil

N.0 2 do Artº 15 do DL 124/06

Espaço Agricola

Regulamento Municipal de Espaços Verdes

Código Civil

Regulamento Residuos Sólidos Urbanos

Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais
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