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EDITAL N° 84/ 2021
————--Dr. Patricio José Correia Pinto de Araﬁjo, Vereador do Pelouro do
Ambiente, Desporto e Atividades Econémicas, da Cémara Municipal de Vila
Verde: --------------------------------------------‘-------------------------------------------------------- -~~~~~~~~ --Torna pﬁblico, que pende c corre seus termos pela Diviséo de Ambiente e
Obras, deste Municipio, um Processo Administrative, tendo como base uma
participagéo da Guards. Nacional Republicana - Nﬁcleo dc Protegéio Ambiental na qual figura como reclamada a Sr.“ FERNANDA DA CUNHA RODRIGUES
COELI-IO BARBOSA, com residéucia na Rua n.° 1 Lugar de Febros, n.° 21 da
freguesia (la Lage, dc Que possui um terreno junto a uma habitagéo, situada na
Rua do Montinho 14- n.° 5 da freguesia da Lage, que se encontra com vegetagéo
arbérea, (sobreiros, carvalho e pi1'11'1¢i1‘O bravo) arbustiva e sub~arbustiva, em
desacordo corn as norrnas de intervengéo, no érnbito da definigéo dc uma faixa dc
gestéo

dc

combustivel

na

zona

envolvente

de

50

metros

de

ediﬁcios. --------------------------------------------------------------------------------------- -~--------Apés desiocagéo ao local, através dos técnicos deste Municipio,‘ os
mesmos corroboram a veracidade dos factos relacionados com a participagéo,
informando que 0 proprietério do terreno, néo cumpriu a notificagéo

para a

gestéo dc combustivel. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -~
-~~~~~~ ~-Esta situagéio contraria 0 n.° 2 do art.° 15.” do Dec-Lei n.° 124/2006, de
28 de Junho, alterado pelo Dec-Lei n.° 17/2009, de 14 de Janeiro, que a seguir
se transcreve "Os proprietdrios, arrendatdrios, usufrutudrios ou entidades que, a
qualquer titulo, detenham terrenos conﬁnantes a ediﬁcagées, designadamente
habitagées, estaleiros, armazéns, oﬁcinas, fdbricas ou outros equipamentos, sdo
obrigados a proceder cl gestdo de combustivel numa faixa de 50 metros d volta
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daquelas ediﬁcagroes ou instalag:6es...”. -----------------------------------------------------------------~—--------Face ao exposto, foi notiﬁcada a reclamada para dois enderegos,

Of.

S /5000 /2021 /MVV, datada do 20 dc seternbro do corrente ano, para procedcr a
execuoao dos trabalhos, numa faixa do terreno (50 metros) no prazo dc 10 dias
ﬁteis, a contar da receoao da presente notificagao. ------------------------------------- -------- --Foi ainda notificada que, findo aquele prazo e caso a notificaoao nao seja
cumprida, podera a Camara ordenar a realizaoao dos trabalhos dc gestao do
combustivel, corn a faculdade do scr ressarcida, desencadeando os mecanismos
neccssarios a0 ressarcimento da despesa. ------------------------------------------------------ --Para cumprimento do disposto no n.° 3 do art.°21
n.°124/ 2006, do 28 do junho na redaoao atual,

do Dec -Lei

foi dado conhecimento a Guarda

Nacional Republicana - Posto da Vila de Prado - do que a reclamada possuia 0
prazo dc 10 dias, para proceder a limpeza dc um terrcno junto a uma habitagao,
localizada na Rua do Montinho 14 n.° 5, da freguesia da Lage do concelho de Vila
Verde. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ----------- As notificagoes forarn sido devolvidas pelos Corrcios, com a anotaoao dos
CTT Correios do Portugai “Enderego insuficiente” “Desconhecido”. ---------------- -------- --O mandado do notificagao, através dc Edital, dove-so ao facto do apos
varias tentativas para notificar a proprietaria da parcela do terreno, nao surtir
quaisquer efeitos praticos, sendo sempre dcvolvidas. ---------------------------------- -----------Mais se torna pﬁblico que, fica a reclamada Sr? FERNANDA

DA

CUNHA RODRIGUES COELHO MACEDO, NOTIFICADA para no prazo de 10
dias ﬁteis, proceder £1. execugao dos trabalhos, sitos na Rua do Montinho -

perto de uma habitagﬁo, da freguesia da Lage, deste concelho, de acordo
com 0 estipulado no Decreto-Lei n.° 124/2006, do 28 de Junho e respetivo
anexo, na sua redagéo atual, a contar da data da afi.xa¢;£io deste Edital. ----- --
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-------- --Para constar so lavrou 0 presente Edital que, por foroa do estatuido na al.
d), do n.° 1, do art.” 112.° do Codigo de Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Dec-Lei n.° 4/2015, de 7 de Janeiro, vai ser afixado nos locais de estilo,
nomeadamente, nos Paoos do Concelho, nas sedes da Junta de Freguesia do
Oleiros e Lage, no sitio da internet do Municipio, na porta do illtimo domicilio,
bem como, na parcela de terreno. --------------------------------------------------------- -\
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Vila Verde, 15 de dezembro dc 2021
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