EDITAL N.º 36/2016

(Notificação nos termos da alínea d), do nº 1, do artigo 112º, do Código do Procedimento Administrativo)
Pelo presente notifica-se Manuel Jorge Tavares Manero de Lemos, que, na sequência da declaração de
precariedade, de 24 de Maio de 2007, através da qual foi cedido, a título meramente precário, o espaço
municipal sito na Rua Fernão Mendes Pinto, N.º 10 B, em Lisboa, os serviços constataram o seguinte:
A) O seu não uso, encontrando-se encerrado;
B) O incumprimento do estipulado no ponto n.º 5 da referida declaração de precariedade, quanto ao
pagamento pontual do preço mensal devido pela ocupação, estando em dívida para com este
Município, correndo a sua cobrança na Divisão de Execuções Fiscais.
O não uso do espaço municipal cedido, a título meramente precário, bem como o não cumprimento da obrigação
do pagamento do preço mensal, constituem fundamento para cessação da presente cedência precária,
conferindo o direito ao Município de reaver o espaço totalmente livre e devoluto de pessoas e bens.
Termos em que, fica V. Exa. notificado de que, por despacho do Sr. Vereador Manuel Salgado, de 20/11/2014,
foi decidido cessar a cedência precária em apreço, pelas razões e fundamentos expostos, pretendendo este
Município reaver o espaço sito na Rua Fernão Mendes Pinto, N.º 10 B, em Lisboa, totalmente livre e devoluto de
pessoas e bens.
Assim, deverá proceder à entrega voluntária do mesmo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da
publicação do presente Edital em Boletim Municipal.
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Mais se torna público que, decorrido o prazo supra referido, os bens existentes no interior do referido espaço,
serão considerados abandonados e adquiridos por esta Edilidade por ocupação, nos termos estabelecidos nos
artigos 1318º e 1323º, do Código Civil.
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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