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DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO PATRIMONIAL

EDITAL N.' 69/2018
Nos termos e para os efeitos do previsto na alínea d), do n.' 1, e alínea a) do n.' 3 do artigo 112.' do
Decreto-Lei n.' 4/2015, publicado no Diário da República, 1.' série, N.' 4, de 07 de janeiro, Código do
Procedimento Administrativo, notifica-se Maria Capitula de Nóbrega Pereira Dias da Silva, Estefània da
Silva de Nóbrega Pereira e Matilde Helena de Nóbrega Pereira, ou, na sua falta, os seus atuais herdeiros,
de que o Municipio de Lisboa pretende utilizar a loja com entrada pelo n.' 77 do prédio sito na Rua da
Cónceiçâo, n.'s 71 a 77, designada como Fração "B", para outro fim diferente daquele que justificou a sua
venda ao Municipio de Lisboa a 19 de setembro de 1990.A Fração "B" foi alienada ao Municipio para
permitir a construção de uma entrada para as Galerias Romanas, mas atualmente essa utilização já não
é necessária dado que o acesso passou a ser garantido pela loja e cave do prédio sito na Rua da Prata,
n.'s 45 a 48.
Ficam, assim, notificados os particulares acima mencionados, de que após o término do prazo de 30
(trinta) dias a contar da data de afixação do presente edital, sem que haja qualquer comunicação para a
Direção Municipal de Gestão Patrimonial (DMGP) relacionada com o presente procedimento, se
considerará que a condição prevista na Cláusula Décima da escritura de compra e venda da Fração "B"
celebrada a 19 de setembro de 1990, quanto ao direito de reversão para os anteriores proprietários,

~or

u!ilização do espaço com uma finalidade diferente, ficará sem qualquer efeito.
A comunicação ao DMGP deverá ser efectuada para a seguinte morada: Campo Grande, n.' 25, 3.'
andar, Bloco A, 1749-099 Lisboa, ou, em alternativa, por correio eletr6nico para o seguinte endereço dmgp@cm-lisboa.pt.

Lisboa, em 2018/12/19

o Diretor Municipal,
•

António Furtado

