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NOTTFTCAÇÃO: pROpRrErÁruOS DESCONT{ECTDOS

(RUA coMANDANTE cAMACHo DE FREITAS - caureNÁruo;

José Paulo Santos Andrade na qualidade de Vereador do Município da Ribeira

Brava, no uso das suas competências delegadas e subdelegadas em reunião de Câmara

de 25 de outubro de 2017 e publicadas por edital n' l4ll20l7, torna público que, face

ao desconhecimento do(s) proprietrário(s) do(s) teneno(s), confinantes com a estrada

Municipal na Rua Comandante Camacho de Freitas, freguesia do Campanário, melhor

identificados na planta de localização e nas fotografias em anexo, notifica-se por Edital

os proprietários desconhecidos dos aludidos terrenos, ao abrigo da alínea d) do artigo

112o do Código de Procedimento Administrativo (CPA) e nos termos seguintes:

I - No seguimento de uma denúncia apresentada por um particular, de onde resulta a

ameaça de perigo iminente de risco de incêndio em virtude da notória e manifesta falta

de limpeza dos terrenos privados, cujos factos constataram-se após deslocação ao local

pelos serviços de fiscalização do Município.

2 - Face à impossibilidade de identificação dos proprietiírios, não resta outra alternativa

ao Município, a não ser proceder aos trabalhos de limpeza no local, de forma coerciva,

imputando posteriormente os custos correspondentes à limpeza (das canas vieiras,

silvado e mato), aos respetivos proprietários.

3 - Porém, no estrito respeito pela legislação em vigor, confere-se previamente ao(s)

proprietiário(s) a possibilidade de se pronunciarem, no prazo de 10 dias úteis, sobre o

teor do presente edital, nos termos dos artigos l2I" e l22o do CPA.
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4 - Por último, informa-se ainda que, findo o prazo da audiência prévia, sem que

qualquer dos proprietários se pronunciem sobre a matéria em questão, a Autarquia, no

âmbito das competências de Proteção Civil, ao abrigo designadamente dos arts. 5o, 6o e

l7o daLei 6512007 de 12 de Novembro e da Lei n.o 2712006 de 3 de Julho, irá intervir

na propriedade privada referente aos terrenos, com base nos factos e fundamentos supra

alegados.

Junta em anexo: Planta de localização e três fotografias.

Ribeira Brava, 14 de Abril de2020
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(José Andrade)
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PLANTA DE LOCALTZAçÃO
Rua Comandante Camacho de Freitas - Sítio da Chamorra - Limpeza de Terrenos

LEGENDA
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Planta de Localização - Ortofotomapas 2010




