DIREÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
DIVISÃO DE AÇÃO CULTURAL

EDITAL N.º 54/2018
(Notificação nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º,do Código do Procedimento Administrativo)

Pelo presente, notifica-se Maria Capitolina Albuquerque Amaral Pessoa que, na sequência do contrato
de cedência precária celebrado com a Câmara Municipal de Lisboa, através do qual foi cedido o ateliê 12
do Complexo de Ateliês Municipais, sito na Rua Alberto de Oliveira, em Alvalade, Lisboa, os serviços
internos constataram que:
a) O título de cedência precária respeitante ao ateliê 12 cessou por caducidade (isto é, pelo decurso do
respetivo prazo de vigência), no dia 16 de julho de 2014, conforme Of.º 0284/DMC/2013, de 30 de
outubro de 2013, que lhe foi remetido;
b) Não foi recebido o Of.º 45/DAC/DMC/CML/18, de 16-08-2018, através do qual se notificava para
proceder à desocupação integral do espaço em apreço, entregando-o totalmente devoluto de pessoas e
bens e em bom estado de conservação, sem prejuízo do seu bom uso, até ao dia 15 de setembro de
2018 e para se pronunciar no prazo de 10 dias úteis, por escrito, querendo, em sede de audiência de
interessados, nos termos dos artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo;
c) Existe uma dívida, por falta de pagamento de renda desde maio de 2011, no valor de 2.647,21 €,
encontrando-se o processo de cobrança já em fase de execução fiscal.
Termos em que fica V. Exª notificada de que deverá proceder à entrega voluntária do Ateliê 12 do
Complexo de Ateliês Municipais, sito na Rua Alberto de Oliveira, em Alvalade, Lisboa, sob pena deste
Município ser obrigado a encetar as diligências necessárias à desocupação coerciva deste espaço
municipal, caso em que os bens que aí se encontram serão depositados em armazém municipal a definir.
Nos termos do disposto nos artigs 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, tem 10 (dez)
dias úteis para dizer, por escrito o que se lhe oferecer sobre o assunto.

Mais se informa que o processo se encontra na Divisão de Ação Cultural, da Direção Municipal de
Cultura, sita na Rua dos Machadinhos, 20, Lisboa, podendo ser consultado, mediante marcação prévia,
para os seguintes contacto:
Telefone - 218170900
Email – dmc.dac@cm-lisboa.pt

Lisboa, 18 de outubro de 2018

A chefe da Divisão de Ação Cultural

Laurentina Pereira

