EDITAL Nº 15/2013
Assunto: Processo nº 4221/CML/13 - Desocupação de espaço não
habitacional, notificação por Edital, nos termos da alínea d), n.º 1 do artigo 70.º
do Código do Procedimento Administrativo (CPA).
Local: Rua Dom Domingos Jardo traseiras do nº 4- junto ao Miradouro do Paio
Peres Correia.
Titular: João Paulo dos Santos Duarte.
Torna-se público:
João Paulo dos Santos Duarte ocupa o terreno municipal supra identificado,
sem titulo e, ou autorização deste Município.
Sendo esta Câmara a proprietária do terreno em causa, pretende reavê-lo livre
e desocupado, pelas condições de insalubridade no local e pelo facto de
inexistência de titulo válido que legitime a posse particular.
A ocupação abusiva e o terreno ser necessário ao Município.
De acordo com o Parecer nº 0307/DJ/2007, do Departamento Jurídico /
Ouvidoria, sobre o Regime Jurídico das ocupações precárias e sem titulo dos
bens do domínio privado municipal, e respectiva desocupação, pode a
Administração executar o acto, ao abrigo do artº. 149º, com observância do
disposto no nº 5 do artº 2º e artº 152º e seguintes, todos do CPA.
Em face das considerações antecedentes e por impossibilidade de notificação
por via postal cfr. alínea a), do nº 1 do artº 70º do CPA, bem como por não ter
sido possível a notificação pessoal, prevista pela alínea b) do nº 1 do mesmo
artigo, notifica-se Sónia Torres ,nos termos da alínea d), do nº 1 do artigo 70º
do CPA, de que existe projecto de decisão deste Município de ordenar a
desocupação do local sob pena de desocupação coerciva sumária, pelas
razões e com os fundamentos legais supra referidos. Nos termos dos artigos

100º e seguintes do CPA, dispõe do prazo de 10 dias úteis, contados a partir
da data da publicação do presente edital, para dizer, por escrito, o que se lhe
oferecer sobre o assunto.
O Processo administrativo de despejo nº 4221/CML/13 encontra-se na Divisão
de Administração de Património Imobiliário ,no Departamento de Política de
Solos e Valorização Patrimonial, sito no Edifício do Campo Grande nº 27 – 3º
Piso, Bloco A, podendo ser consultado, mediante marcação prévia pelo
telefone 21- 798 87 27.

Lisboa, aos 19 de Março de 2013.
O Diretor do Departamento de Política de Solos e Valorização Patrimonial
( Por Subdelegação- Despacho nº 1/DMPRGU/2013)

António Furtado

