
b "t:', 1 a
Dirsçåo Municlpal ds Adminlstraçåo Geral e Arquivo
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EDITAL

DR. JosÉ GUILHERME sARAtvA DE oLIVEIRA AGU¡AR, vEREADoR DEsrE MuNtcfpto, No uso
DAS coMPETÊNclAs DELEGADAs pELo ExMo. sENHoR pREstDENTE DA cAMARA MUNtctpAL
DE VILA NOVA DE GAIA, POR DESPACHO N." 67IPCMI2O21, DE 20 DE OUTUBRO
NOTIFICA-SE os proprietário(s), usufrutuário(s) ou outro titulo jurídico, que ao abrigo do estado de
necessidade previsto no n.o 2 do artigo 3.o, bem como da alínea a) do n.o 1 do Artigo 124.0 ambos do
Código de Procedimento Administrativo (CPA), que por meu despacho de 09/01/2023, determina-se, no
prazo máximo de dois dias úteis, a contar da data de afixação do presente edital, seja dado início à
execuçäo das medidas de contençäo do terreno sito nas traseiras das habitaçöes da Rua Vasco da Gama
entre os números 117 e 142 em São pedro da Afurada.---
Esta decisão teve por base a informação 12t2023 de 08/01 da Proteção Civil Municipal, na sequência de
derrocada no talude da escarpa situado nas traseiras dos edifícios da rua Vasco da Gama em São pedro

da Afurada, pondo em risco e perigo as habitaçöes/edifícios situados no sopé da encosta

Em consequência dessa derrocada e perante a situação de emergência, ao abrigo do estado de
necessidadesfoidecidido interditaras habitaçöescom entrada pelos n.os 117, 127,1g1, 135, 139. 13g r/c
e 143 e realojadas 13 pessoas/habitantes

Face à necessidade urgente e imperiosa de adotar medidas preventivas de contençäo que obviem o
perigo do deslizamento de elementos dos terrenos de que säo proprietário(s), usufrutuário(s) ou outro
titulo jurídico, atinjam as habitaçöes, bem como permitir o regresso das 13 pessoas em condiçöes de
segurança às respetivas habitaçöes, deveråo V.(s) Exa.(s) darem início aos trabalhos de prevenção e

contenção proporcionais e adequados, de forma a evitar uma situaçäo de perigo para pessoas e bens, no
prazo acima fixado, sob pena de, näo o fazendo, este Município realizar as referidas obras, imputando a
V.(s) Exa.(s), os custos daí decorrentes. -------
Previamente ao início da intervenção, a executar por técnicos habilitados, deveräo contactar o serviço
municipal de proteção civil, através do número 22 375 24 24 para validação prévia dos trabalhos a
executar por V.(s) Exa.(s) e acompanhamento dos mesmos

Para constar se passou o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos
do costume

O Vereador com competência delegada,
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OTIVEIRAAGUIAR
Num. de ldentificaçäo: 02723921
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