Câmara Municipal de Lisboa
Direção Municipal de-Higiene Urbana
Departamenia de Higiene Urbana

EDITAL No 34lDHU-DLU12018
Notificação da Ação coerciva para efeitos de Limpeza de terreno, nos termos da alínea
d), d o nO1d o Artigo Il2O d o Decreto-Lei no 412015, publicado no D.R., IaSérie, no4, de
07 de Janeiro, Código d o Procedimento Administrativo (CPA)

Local:Az. Reguengo (Quinta do Rguengo - Balsares)
Proprietário: Frederico Dias
Foram Vossas Exas. notificados através do edita1 no 13lDHU-DLUl2018 para proceder a
desmatação, limpeza e remoção de todos os resíduos existentes no terreno supra
mencionado.
Após varias diligências providenciadas pelos serviços, constata-se que, de acordo com o
último relatório de vistoria, a situação permanece inalterada.
Em conformidade, ficam Vossas Exas. notificados que os serviços competentes da Câmara
Municipal de Lisboa, nos termos do Despacho exarado pela Exma. Senhora Diretora
Municipal de Higiene Urbana, Dra. Filipa Penedos, em 18.12.2018 no uso das competências
que lhe foram subdelegadas pelo despacho no 2381P12018, de 28 de Novembro de 2018,
publicado no Boletim Municipal no 1295, de 13 de Dezembro de 2018, procederão n o dia
07 de Janeiro de 2019 a partir das 09:00h, a limpeza coerciva, 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, o incumprimento da execução voluntária constitui, desde já, um
comportamento suscetivel de integrar ilícito criminal, tipificado pelo crime de desobediência,
nos termos do Artigo no348O, nO1,alínea b), do Código Penal.
Nos termos dos Artigos 121' e 122' do CPA, dispõe do prazo de 10 dias úteis, contados 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 lhe oferecer sobre o assunto.
Lisboa. 18 de Dezembro de 2018
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