Câmara Municipal de Lisboa
Õireção Municipal de Higiene Urbana
Oiipartãilientõ cie Higiene úrbana

EDITAL N° 11/DHU/DMHU/2019
Notificação do ato administrativo para efeitos de limpeza coerciva de imóvel, nos
termos da alínea d}, do n°1 do Artigo 112 do Decreto-Lei n° 4/2015, publicado no D.R.,
la Série, n° 4, de 07 de Janeiro, Código do Procedimento Administrativo (CPA).

Local: Estrada de Cheias- Quinta D. Margarida
Proprietário: Sociedade da Quinta de Dona Margarida

Na sequência do nosso edital n° 10/DHU-DLU/2019, pelo qual procedemo's à devida
audiência do interessado, nos termos legais, e, após vistoria realizada no início do mês de
Julho
de
2019,
verificaram
os
serviços
que,
conforme
informação
n°
476/DHU/DMHU/CML/2019, datada de 30-07-2019, a qual faz parte integrante do processo,
continua a não ser dado cumprimento ao teor da notificação inerente ao início do
procedimento.
Findada a respetiva instrução, foi elaborado o competente relatório, cuja conclusão referia a
intenção de decidir, no sentido de se proceder à respetiva ação coerciva.
Em conformidade, ficam V. Exas. notificados que os serviços competentes da Câmara
Municipal de Lisboa, nos termos do despacho exarado em 13-08-2019, pelo Exmo. Senhor
Diretor de Departamento de Reparação e Manutenção Mecânica, Eng0 • André Gomes, em
substituição da Sra. Diretora Municipal de Higiene Urbana, Ora. Filipa Penedos, nos termos
do despacho n° 04/DMHU/2019, datado de 31-07-2019, publicado no 2° suplemento ao
Boletim Municipal n° 1328 de 01-08-2019, procederão à limpeza coerciva do localr sendo-lhe
imputados os custos resultantes desta operação, de acordo com o preceituado nas tabelas
de taxas e preços e outras receitas municipais em vigor.
Mais se informa que, incorre, desde já, V. Exa. num comportamento suscetível de integrar
ilícito criminal, tipificado pelo crime de desobediência, nos termos da alínea b), do n° 1, do
Artigo 348° do Código Penal.
Nos termos dos Artigos 121° e 122° do CPA, dispõem do prazo de 10 dias úteis, cont~dos a
partir da data " ... em que os editais sejam afixados ou publicados na Internet, consoante o
que ocorrer em último lugar", para dizer, por escrito, o que se lhes oferecer sobre o assunto.

Lisboa, 29 de Agosto de 2019

A Diretora Munici

~r~,....______,
Filipa Penedos
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