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Câmara Municipal de Lisboa
Direção Municipal de Higiene Urbana
Departamento de Higiene Urbana

EDITAL N° 01/DHU/2019

Notificação para efeitos de audiência do interessado nos termos da alínea d), do n°1
do Artigo 112° Decreto-lei n° 4/2015, publicado no D.R., 13 Série, n° 4, de 07 de Janeiro,
Código do Procedimento Administrativo (CPA)

Local: Rua 12, n° 3 - Bairro da Encarnação
Proprietário: Arminda de Oliveira Dias

Foi a proprietária do supramencionado imóvel notificada através do edital n.0 36/DHUDLU/2018, datado de 20-12-2018, para proceder à desmatação, limpeza e remoção de
todos os resíduos existentes no imóvel, no prazo de 30 dias.

Após o decurso do prazo concedido, verificou-se que não foi dado cumprimento ao teor do
edital acima em apreço e, que a insalubridade se mantém.

Assim, por impossibilidade de notificação, em sede de audiência do interessado, por via
postal ao abrigo da alínea a), do n°1 do Artigo 112° do CPA, bem como por não ter sido
possível a notificação pessoal, prevista pela alínea b), do n° 1 do mesmo Artigo, notifica-se a
proprietária do imóvel sito na Rua 12, n° 3 - Bairro da Encarnação, nos termos da alínea d) ,
do n° 1 do Artigo 112° do CPA, de que em caso de se manter o incumprimento da
notificação providenciar-se-à a limpeza coerciva do local, acionando os meios legais
aplicáveis, sendo-lhe imputáveis os devidos custos, de acordo com o preceituado nas
tabelas de taxas e preços e outras receitas municipais, em vigor.

O incumprimento da execução voluntária constitui um comportamento suscetível de integrar
ilícito criminal , tipificado pelo crime de desobediência, nos termos do Artigo n° 348°, n°1 ,
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.
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O processo encontra-se na Divisão de Limpeza Urbana do Departamento de Higiene
Urbana, sito na Av. Infante D. Henrique, lote 1, onde pode ser consultado, nos termos do n°
2 do Artigo 122° do CPA, em qualquer dia útil, das 09:00 h às 16:00 h, após prévia
marcação, através do telefone 218171758.

Lisboa, 22 de Abril de 2019

A Diretora de Departamento

Ana Sofia Ribeiro
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