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Processo de Notificação N~ 24/2021

E D ITAL

Despacho de Decisão Final

Ana Venâncio, Vereadora da Câmara Municipal da Amadora, no uso da competência prevista no n.9 1

do artigo 292 do Código Regulamentar do Município da Amadora, e relativa aos poderes conferidos pelos

artigos 4579 a 466~ - Titulo XVII do citado Código (da Utilização Ilegal de Edifícios ou Frações,

Desenvolvimento de Atividades Não Licenciadas e Limpeza de Fogos), a qual foi delegada pela Câmara

Municipal na Senhora Presidente através de Deliberação Camarária de 25 de Outubro de 2021, e que lhe foi

subdelegada através do Despacho da Senhora Presidente n.2 50/P/2021, de 02 de Novembro, ambos

publicados no Boletim Municipal de 18 de Novembro de 2021 (Separata n.2 34).

Mando que pelo presente Edital e ao abrigo da alínea d) do n.2 1 d artigo 112~ do Código do

Procedimento Administrativo, sejam notificados os HERDEIROS DE ANTÓNIO DOS SANTOS MORAIS, na

qualidade de proprietários da fração correspondente à Cave Direita, sita na Rua 1.~ de Maio, n.2 4, freguesia

da Venteira, município da Amadora, por se desconhecerem as suas identidades e os seus paradeiros atuais,

tendo-se mostrado impossível de efetuar a notificação noutro local e se desconhecer qualquer outra

morada para a notificação, do teor do presente edital, o qual se passa a transcrever:

Considerando a situação factual descrita pelos serviços de Polícia Municipal e o enquadramento legal

aplicável, determino, e a título de Decisão Final do presente processo, que no prazo de 10 (dez) dias úteis, a

contar da data de afixação do presente Edital, os HERDEIROS DE ANTÓNIO DOS SANTOS MORAIS, procedam

à limpeza da fração sita na Cave Direita, nomeadamente do logradouro (quintal), sita na Rua 1.2 de Maio, n.2

4, freguesia da Venteira, município da Amadora, de forma a repâ-la nas condições higiénico sanitárias

adequadas à sua normal utilização, em virtude de se verificar naquele local, continuam-se a registar a

existência de vegetação volumosa e bastante desenvolvida, com árvores de grande porte, que pela sua

quantidade, dimensão, relevância, perigosidade, colocam em causa a saúde e salubridade pública dos

moradores do prédio, constituindo esta situação perigo e risco de incêndio para o prédio, constituindo este

facto uma violação ao disposto no artigo 465~ do Código Regulamentar do Município da Amadora.

A) A referida decisão foi proferida com base na Informação n.9 104077/21, de 10/09/2021, emitida pelos

competentes serviços camarários do qual se anexa cópia autenticada que faz parte integrante do presente

despacho, após o decurso do prazo estabelecido para os notificados se pronunciarem por escrito, nos

termos do n.2 1 do artigo 122~ do Código do Procedimento Administrativo, ao abrigo do Direito de

Audiência dos Interessados, sem que o mesmo o tenha feito, e na qual se verificou que a situação se

mantém inalterada, não tendo sido efetuada qualquer limpeza na fração em causa, continuando a existir no

logradouro a existência de vegetação volumosa e bastante desenvolvida, com árvores de grande porte.

B) Mais determino, que decorrido o prazo atrás fixado, se a situação factual ilegal se mantiver inalterada

esta Câmara Municipal procederá à aplicação das cominações legais que se discriminam nas alíneas
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seguintes, podendo o respetivo processo ser consultado entre as 09:00 horas e as 12:30 horas e entre as

14:00 horas e as 17:00 horas, na Secretaria do Gabinete Jurídico — Administrativo da Polícia Municipal, sita

no Centro Multigeracional da Amadora, Travessa de Santa Teresinha, Encosta do Sol, Amadora.

1. A Câmara Municipal da Amadora, tomará posse administrativa da fração em causa, procedendo ao

arrombamento da porta de entrada da fração, se a mesma não for voluntariamente aberta, ou não seja

necessário proceder ao seu arrombamento, em virtude de poder já se encontrar aberta, e executará a

operação de limpeza e remoção de todo o lixo e detritos que se encontrem no interior daquela,

nomeadamente do logradouro (quintal), de acordo com o estipulado no n.9 6 do artigo 4669do Código

Regulamentar, a qual será efetuada a expensas dos notificados, com fundamento no n.2 3 do referido preceito

legal, não se responsabilizando esta Câmara Municipal por eventuais danos pessoais ou patrimoniais que os

notificados e seu agregado familiar venham a sofrer e resultantes de eventuais obstruções à efetivação da

operação de limpeza acima descrita.

II. Na falta de pagamento voluntário das despesas suportadas pela Câmara, e ocasionadas pela operação

de limpeza indicada na alínea anterior, esta poderá proceder à sua cobrança coerciva, servindo de título

executivo a certidão passada pelos serviços camarários competentes, comprovativa das despesas efetuadas

(artigo 1799 do Código do Procedimento Administrativo).

III. Em caso de incumprimento do teor do presente Despacho, os notificados incorrem na prática do

Crime de Desobediência, previsto e punido no artigo 348~ do Código Penal.

Para efeito vai este Edital ser afixado no local em causa e nos lugares públicos do costume.

Eu, Ls J~
Comandante do Serviço de Polícia Municipal, o subscrevi

Cumpra-se, observando as formalidades legais

A Vereadora do Pelouro

Amadora, 7de dezembro de 2021 ~fÀ !C4~~ 6

Ana Venâncio
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