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Câmara Municipal de Lisboa
Direçã o Municipal de Higiene Urbana
Departamento de Higiene Urbana

EDITAL n.o 321DHU-DLU/2018
Notificação para efeitos de limpeza coerciva de terreno, nos termos da alínea d), do
n01 do Artigo 112° do Decreto-lei n° 4/2015, publicado no D.R., la Série, nO 4, de 07 de
Janeiro, Código do Procedimento Administrativo (CPA).

Local: Azinhaga da Torrinha à Ameixoeira, terreno junto ao n.o 88 (Vivenda Fernanda
Martins)
Proprietário: João António de Lima
Na sequência de vistoria efetuada em 23 de agosto de 2018 por trabalhadores da CML, que
constataram a existência de insalubridade que constitui dano para a saúde pública, risco de
incêndio e, impactos negativos no ambiente e, considerando a impossibilidade de
notificação por via postal , nos termos da alínea a) , do n01 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, bem como por não ter sido possível a notificação pessoal, prevista pela
alínea b) , do n° 1 do mesmo Artigo, notifica-se o proprietário do terreno sito na Azinhaga da
Torrinha à Ameixoeira , junto ao n.o 88 (Vivenda Fernanda Martins) , nos termos da alínea d),
do n° 1 do Artigo 112° do citado diploma, para proceder à desmatação, limpeza e remoção
de todos os resíduos existentes no terreno, no prazo de 30 (trinta) dias.

Mais se informa, que decorrido o antedito prazo procederão os Serviços a nova vistoria,
tendo em vista averiguar o cumprimento do teor do presente edital.

Na eventualidade de incumprimento os serviços competentes diligenciarão as medidas
consideradas adequadas tendentes à execução do ato administrativo, no sentido de se
proceder à respetiva ação coerciva, sendo-lhe imputáveis os devidos custos, os quais se
estimam em 4.838,24€ (quatro mil, oitocentos e trinta e oito euros e vinte e quatro cêntimos) ,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor e de acordo com o preceituado nas tabelas de taxas
e preços e outras receitas municipais.

Lisboa, 21 de novembro de 2018
A Chefe da Divisão
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