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Câmara Municipal de Lisboa
Unidade de Coordenàção Territorial
Unidade de Intervenção Territorial Ce-ntro

EDITAL N.'941/UCT/UITC/2019
De acordo com o previsto na allnea d) do n.' 1 do artigo 112.' do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.' 4/2015, de 7 de Janeiro, notificam-se todos os proprietários, arrendatários
e demais titulares de direitos reais sobre o imóvel e respetiva administração do condomínio, bem como,
todos os interessados, caso se fruste a notificação por via postal, que no âmbito do processo n.'
861/RLU/2018, relativo ao imóvel sito na Rua Elias Garcia, n.' (s) 107 a 121:
1. É intenção da Câmara Municipal determinar a posse administrativa do imóvel, ao abrigo dos artigos
91.' e 107. 0 do Decreto-Lei n.'555/99 de 16/12, na sua atual redação, para execução coerciva das obras
descritas no Auto de Vistoria n.' 1047/AUT/UCT_UITC/GESTURBE/2018, intimadas através do despacho
datado de 03/12/2018, ao qual não foi dado cumprimento.
2. Nos termos dos artigos 121.' e 122.' do Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo
Decreto-Lei n'4/2015 de 07/01, dispõem do prazo de 1Odias úteis, para dizerem por escrito o que se lhes
oferecer.
3. Mais se informa que o processo pode ser consultado neste Departamento, silo no Campo Grande, n.'
25 - 5 B, nos dias normais de expediente, das 9h às 17h, durante o prazo indicado no número anterior,
mediante marcação prévia através do telefone n.' 217 989115 ou poremail: uct.uitc@cm-lisboa.pt.
4. Serve ainda o presente para notificar os proprietários de que se encontram a decorrer diligências
relativas ao imprescindível procedimento para a execução coerciva das obras descritas no ponto 1. pela
Câmara Municipal de Lisboa, no caso de ser determinada a posse administrativa, cuja despesa será
notificada nos termos do artigo 108.' do Decreto-Lei n.'555/99 de 16/12, na sua atual redação.

Lisboa, 04 de julho de 2019
O(A) Director( a) de Departamento
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(Margarida Castro Martins)
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