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Exmo. Senhor 
Herculano da Concel�io Jeronimo 
Rua Bernardo Marques, n° 4, 4° B 
Lisboa 

Assunto: Resoluqao do Contrato de Arrendamento - Audfencia de interessados - Rua Bernardo Marques, n° 4, 4° B - Lisboa 

Para os devidos efeitos legais, vimos pela presente informar que, em cumprimento do despacho da Exma. Vereadora do Pelouro da Habitaqao 
exarado em 09/06/2021 (Ao abrigo da Delegaqao e Subdelega9ao de competencias n° 142/P/2015, publicado no 2° Suplemento ao BM n° 1139, de 
17 de Oezembro}, encontra-se a decorrer um procedimento de cessaqao do contrato de arrendamento celebrado em 03/10/2011, referente a 
habita�ao supra identificada, por resolu9ao. 
Concluida a instru9ao, verificou-se o seguinte facto: 
• mora no pagamenlo das rendas por periodo superior a Ires meses e falta de resposta as comunicayoes e de assinatura do contrato de
arrendamenlo enviados, no prazo fixado.
Tais factos constituem fundamenlos legais para a cessaqao da autoriza9ao de uliliza9ao do logo municfpal acima identificado, a saber:
- Mora no pagamento das rendas por periodo superior a Ires meses, ao abrigo do disposto no n.0 2 do Artigo 25.0 da Lei 81/2015, de 19 de 
Dezembro, na redaqao dada pela Lei n.0 32/2016, de 24 de Agosto e consequenlemente, nos termos do disposto no n.0 3 do Artigo 1083.0 do C6digo 
Civil, assim come, com as devidas adaptaqoes, ao abrigo da na clausula 14", n.0 4 do contrato sub Judice; E, - Falta de resposta as comunica9oes e 
de assinalura do conlralo de arrendamento enviados, no prazo fixado, nos termos do previsto nos n.0s. 3 e 5 do artigo 34.0 da Lei 81/2014, de 19 de 
Dezembro. 
Nesta conformidade, em cumprimento do artcgo 121 .<', n.0 1 do C6digo de Procedimento Administrative, devemos informar que o sentidO provavel da 
decisao final e a resolu9ao do contrato de arrendamenlo com Herculano da Concei9ao Jeronimo relalivamente ao fogo mun:c1pal. 
Nos termos dos artigos 121.0 e 123.0 do C6digo do Procedimento Administrativo, fica notificado que dispoe de dez dias uteis, contados da data da 
afixaqao da presente notifica9ao para contactar (atraves do telefone: 217 511 000) a sede desta empresa, sita na Rua Costa Malheiro Lote 812

1800-412 Lisboa - Bairro Dr. Alfredo Bensaude (Gabinete Jurid1co - Ana Bento) a fim de se proceder a marca9ii.o de dia e hora que seja da sua 
conveniencia para a realizaqao da audiencia dos interessados e, oralmente, dizer o que lhe aprouver relativamente ao projecto de decisao de 
cessa�ao do direito de utiliza9ao do fogo alribuido. 
Mais se informa que, no ambilo daquela audiencia dos inleressados, podera V. Exa. juntar quaisquer alega96es escrftas, bem como apresentar 
quaisquer elementos pertinentes para a boa decisao do processo em curso. Para efe1tos de consulla do processo, podera igualmente contactar o 
Gabinele Jurfd1co, a fim de se proceder a marca9ao que seja da sua conveniencia. 

A lnstrutora do Processo 

(Gabinete Juridico) 

Afixado as ¢.?1.. hora§ e )?minutos 
do d;a .:':..{.. de 1· .. de 2022 

Pel' Suporte Residencial 

NOTA: Para os efeitos do disposto no Artiga 34.0
, n.0 4, alinea I) da Lei n.• 8112014, de 19 de Dezembro com a reda�ao dada pela Lein.• 32/2016 

de 24 de Agosto e afixada c6pia do presente edital na Junta de Freguesia da respectiva area de residencia e publicitado no site da Gebalis. 
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