EDITAL N.º 35/2016

(Notificação nos termos da alínea d), do nº 1, do artigo 112º, do Código do Procedimento Administrativo)

Notifica-se os legais representantes da Energesocial Representações, Gestão de Eventos e Consultoria,
Unipessoal, Lda., na sequência de um contrato de arrendamento celebrado, em 23/11/2012, referente à Loja 1,
sita na Rua Francisco Lyon de Castro, N:º 14 A, Edifício H, do Lote 2, da Praça de Entrecampos, tendo sido
conferida a posse pela entrega das chaves da mesma, que, por despacho do Sr. Diretor da Direção Municipal de
Gestão de Contratos, de 15/12/2015, foi decidido cessar o referido contrato, com fundamento em caducidade,
nos termos do disposto na alínea d), do artigo 1051º, do Código Civil, por se ter constatado, em consulta ao
Portal de Justiça, o registo da dissolução e encerramento da liquidação, da arrendatária Energesocial
Representações, Gestão de Eventos e Consultoria, Unipessoal, Lda.

Assim, esta autarquia ver-se-á obrigada a intervir na salvaguarda do interesse público, e a colocar fechaduras
novas e a selar o locado, ficando posteriormente na posse do imóvel, do qual é o legítimo proprietário.

Notifica-se ainda que, no prazo de 15 dias úteis deverá ser comunicado se existem bens no interior do locado e
acordar com a Divisão de Gestão de Contratos, uma data para a sua remoção, contatando o Núcleo de
Fiscalização da referida Divisão, sito no Edifício do Campo Grande nº 25 – 3º Piso, Bloco C, através dos
telefones 217.988.914 e 217.988.444.
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Na falta de resposta ou contato os bens que, eventualmente, se encontrarem no interior do locado serão
removidos para depósito, ficando o seu levantamento sujeito a taxas de levantamento e transporte, não se
responsabilizando o Município por quaisquer danos que possam ser causados na retirada dos mesmos, no seu
transporte ou armazenamento.

Lisboa, aos 22 do mês de janeiro de 2016.

O DIRETOR MUNICIPAL

(ANTÓNIO INÁCIO DE CARVALHO FURTADO, DR.)
No exercício das competências previstas no artigo 26.º da
Orgânica dos Serviços Municipais, publicada no DR, 2.ª
Série, de 21 de Maio de 2015 e das demais competências
subdelegadas pelos Despachos n.º 69/P/2015 e n.º
80/P/2015, publicados no Boletim Municipal de 23 e 30 de
julho, respetivamente.
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