EDITAL N.º 117/2016
(Notificação nos termos da alínea d), do n.º 1, do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo)
Pelo presente informa-se V. Exas. que o Município de Lisboa cedeu, a título meramente precário, uma parcela de terreno
sita na Travessa de Campo de Ourique, tornejando para a Rua Maria Pia, com cerca de 120 m², nos termos da declaração
de precariedade outorgada em 24 de maio de 1984.
Considerando que:
i) As cedências a título precário dos bens do domínio privado municipal consubstanciam atos administrativos precários, não
constitutivos de direitos, proferidos no âmbito de um poder discricionário, podendo cessar a qualquer momento, conforme
evidenciado no ponto 3 da supramencionada declaração.
ii) Da mesma declaração resulta não só que a referida parcela de terreno se destina à construção de um parque infantil
como também o pagamento de um valor mensal devido pela ocupação.
iii) Pela observância de à parcela de terreno cedida ter sido dado fim diferente do acordado expressamente no respetivo
título, bem como o facto de existir incumprimento contratual quanto ao pagamento devido pela ocupação, violando assim o
disposto nos pontos 2 e 4 da declaração de precariedade, respetivamente, constitui fundamento bastante para a cessação
imediata da ocupação em apreço.
Assim, ficam V. Exas. notificados de que, nos termos do despacho, do Exmo. Senhor Vereador Arquiteto Manuel Salgado,
de 16/10/2016, foi determinada a cessação imediata da cedência precária em apreço, por incumprimento das cláusulas
contratuais supramencionadas, pretendendo este Município reaver o espaço livre e totalmente desocupado de pessoas e
bens.
Nos termos do disposto nos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, dispõem V. Exas. de 10 (dez)
dias úteis para dizer, por escrito, o que se lhes oferecer sobre o assunto.
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Mais se informa que o presente processo, com a referência 24714/CML/16, poderá ser consultado na Divisão de Gestão de
Contratos, sita no Campo Grande, n.º 25, 3.º Piso, Bloco C, nos dias úteis, entre as 9h e as 17h, mediante marcação prévia,
através dos seguintes contactos telefónicos: 217988444 – 217988914 ou pelo email: dmgp.dgc@cm-lisboa.pt.
Lisboa, aos 12 do mês de dezembro 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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