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EDITAL N?12551UCT/DGEP12018
Audibncia Pdvla - Dedaração de pMo parcialmente devoluto

Nos termos do artigo 1VO,no0i,al. d) do CWigo de Procedimento Administrativo, ficam notificados os
sujeitos passivos do Imposto Municipal sobre Imbveis, do prbdio sito em R 8artolomeu da Costa, 13 , que:

I. Na sequência de levantamento efetuado pelos seniiços municipais, apurou-se que alguns fogos do
edificio sito na morada acima identificada reveta(m) indicios de desocupaçãoJnomeadamente o rc esq, e
o 3 O esq.
2, Face h situação verificada, e intençtio da Camara Municipal de Lisboa declará-lo(s) devoIuto,(s) nos
temos e para os efeitos do disposto no Decreto-Lei n015912006,de 8 de Agosto.
3. Nos termos dos artigos 121°e 122O do Cbdigo do Pmedimento Administrativo, aprovado pelo
DecreteLei n0412015 de 711, poder4 o sujeito passivo do IMI, no p y o de 10 dias Citeis contado da data
de publicação do presente edital, dizer por escrito o que se lhe oferecer, devendo em caso de resposta,
juntar documentos comprovatios doslactos invocados,

4. A resposta podeh ser remetida a esta Divisão sita no Campo Grande, n? 27 - 5 O E, 1749099 Lisboa,
por via postal, via correio eletrbnico para uct.dgep@cm-1isboa.pt ou entregue em qualquer balcão
de atendimento.

5. Mais se informa que o processo n o 5491RLU12018 pode ser consultado nesta Divisão, sita na morada
indicada no ponto 4, nos dias normais de expediente, das 9h00 as 17h00, durante o prazo indicado no
número anterior, mediante mamção prévia através dos n.% 21 798 93 37,21 817 22 97 ou 21 817 22
69.

Lisboa, 27-09-2018
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