
AMADORA SeMço de Policia MunicIpal. 5PM
Cánsoro Municipal Gabinete Juridico-Admirdstrativo GJA

Processo de Notificação N~ 183/ 2022
EDITAL

Despacho de Levantamento de Bens

CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Câmara Municipal da Amadora
Mando que pelo presente Edital e ao abrigo da alínea d) do artigo 112~ do Código do Procedimento

Administrativo, seja(m) notificado(a/s) os PROPRIETÁRIO (AIS) das estruturas infra discriminadas, cujo
paradeiro se desconhece, do teor do presente Edital, o qual se passa a transcrever:

A) Determino que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de afixação do presente edital,
deverá proceder ao levantamento das estruturas, que se encontram degradas, retiradas no âmbito de ações
de execução coerciva, os quais estão guardados no Parque Municipal de Viaturas, nomeadamente:

1 (uma) sinalização direcional vertical referente a IPO, identificado como “Inspama”;

Estruturas publicitárias referente a estabelecimento denominado “D. Maria — Restaurante /
Churrasqueira”;

Estruturas publicitárias referente a estabelecimento “Minipreço”;

B) A presente relação tem como base a Informação do Serviço de Polícia Municipal datada de 10 de
Novembro de 2021 elO de Abril de 2022, devendo estes serviços ser contactados pelo (ais) notificado (ais) para
efeitos de levantamento dos bens acima discriminados.

Não cumprindo, ficará sujeito às seguintes cominações legais:
1) O não levantamento dos objetos acima referidos, dos quais o (ais) notificado (ais) é (são) proprietário

(a/s), no prazo acima estabelecido, determinará que a Câmara Municipal da Amadora passará a considerar-
se proprietária dos mesmos através do instituto da ocupação, conferindo-lhes o destino que entender por

conveniente. *
Para efeito,vai este Edital ser aflx no local em causa e nos lugares públicos do costume.

Comandh~rviço de P~aM icipal, o subscrevi.

Cumpra-se, observando as formalidades legais

a
PN - Despacho
iis/2015jV11

Amadora, 6 de maio de 2022

A Presidente da Câmara Municipal,
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