MUNICÍPIO DE LISBOA
DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ESPAÇO PÚBLICO
Aviso n.º 17/2014
Notificação
Processo 6228/CML/13
Pela impossibilidade de se concretizar a notificação do titular da licença n.º 00BQ000016450, sendo justificado
esse impedimento com a devolução de anteriores notificações enviadas por carta registada com aviso de
receção, para a morada constante do procedimento administrativo, deverá tal formalidade ser feita através de
publicação no Boletim Municipal.
Assim, notifico, ao abrigo do disposto no artigo 70.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedimento Administrativo,
António Joaquim Cunha, nos termos e para os efeitos a seguir indicados:
Em ação de fiscalização efetuada no dia 14-05-2013, verificou-se a existência de dois (2) guarda-ventos e
cavalete instalados no quiosque da Avenida 5 de Outubro com a Rua Dr. Eduardo Neves, dispositivos estes que
não se encontram licenciados.
Tal facto constitui violação ao disposto no artigo. 6.º, do Regulamento Geral de Mobiliário Urbano e Ocupação da
Via Pública, aprovado pelo Edital n.º 101/91 de 16.
Deste modo e em cumprimento das disposições conjugadas dos artigos 34.º e 53.º do referido Regulamento,
deverá remover voluntariamente, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da publicação do presente
aviso, os referidos dispositivos.
Verificando-se o incumprimento do conteúdo da presente notificação, no termo do prazo ora concedido, será
efetuada a remoção coerciva dos dispositivos, sendo-lhe imputados os respetivos custos, nos termos do
disposto nos artigos. 34.º e 53.º, do mesmo Regulamento.
Salienta-se ainda, que a ocupação da via pública desprovida de licença, constituem ilícito passível de
contraordenação, punível com coima, em conformidade com o disposto nos artigos. 80.º e 54.º, do citado
Regulamento.
Lisboa, em 13 de janeiro de 2014.
O Diretor do Departamento de Ambiente e Espaço Público

João Rodrigues
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