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EDITAL NUD/474251/2021/CMP

Luís Alexandre Pereira dos Santos Moutinho, Diretor de Departamento Municipal de Proteção Civil, torna 

público que o Município do Porto, conforme despacho exarado em  30 de setembro de 2014, do Senhor 

Vereador com o Pelouro da Fiscalização e Proteção Civil em que ratificou a realização dos trabalhos ao abrigo 

do estado de necessidade nos termos e com os fundamentos constantes do artº 90 do Regime Jurídico de 

Urbanização e Edificação, no imóvel, sito na Rua da Senhora das Verdades nº 32/34, desta Cidade, conforme 

informação I/162151/14/CMP e que consistiu no seguinte:  

- Retirada dos elementos da fachada (estores e caixilharias) e do beiral (telhas e caleira) em risco de queda

- Fecho adequado dos vãos ao nível 

O processo poderá ser consultado pelas pessoas que demonstrem possuir legitimidade como interessados no 

procedimento, devendo para o efeito dirigir-se ao Gabinete do Munícipe, onde poderão formalizar o pedido de 

consulta.

Na impossibilidade de notificação postal ou pessoal do proprietário identificado junto da Conservatória do 

Registo Predial e da Autoridade Tributária, fica por este Edital o mesmo notificado dos trabalhos realizados no 

imóvel supra descrito, bem como da necessidade de se deslocar ao Gabinete do Munícipe, para conclusão do 

processo.

Para constar se lavraram editais que vão ser afixados no Gabinete do Munícipe e no local dos factos, onde 

permanecerão afixados por 30 (trinta) dias seguidos.

Porto, 23 de setembro de 2021

O Diretor de Departamento,
(no uso das competências subdelegadas pela Senhora Vereadora dos Pelouros dos Transportes, da 

Fiscalização e da Proteção Civil, conforme Ordem de Serviço I/343222/18/CMP de 04.10.2018)

Luís Moutinho
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