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EXMOS. SENHORES
FRANCISCO MANUEL DOS REIS DUARTE
MARTA FILIPA FERREIRA MARTINS
LARGO RAMADA CURTO LOTE 7 R/C D
1800-327 LISBOA
Assunta: Audiencia de Interessados - Procedimento de resolu<;ao do contrato de arrendamento apoiado do fogo municipal
sito no Largo Ramada Curto Lote 7 Ric D, 1800-327 em Lisboa.
Para os devidos efeitos legais, vimos pela presente informar que, ao abrigo da alfnea h) do artigo 4.o dos Estatutos desta
Empresa (Estatutos da Empresa, publicados em Boletim Municipal n.0 1198, de 2 de fevereiro de 2017) encontra-se a decorrer
um procedimento de resoluc;ao do contrato de arrendamento apoiado do fogo municipal sito no Largo Ramada
Curto Lote 7 Ric D, 1800-327 em Lisboa.
Assim, constitui fundamento legal para a resoluc;ao do contrato de arrendamento acima identificado, des·gnadamente:
•
a mora no pagamento da renda por periodo igual ou superior a tres meses, nos termos do artigo 25.o n.o
2 da Lei n.0 81/2014, de 19 de dezembro na redac;ao que lhe foi dada pela Lei n.0 32/2016, de 24 de agosto, dos
artigos 1083.o n.o 3 e 1084.0 n.0 2, ambos do C6digo Civil, e ao abrigo do disposto na clausula 10.a alinea i) e na
clausula 12.0 n.o 1 alfnea e) do Contrato de Arrendamento Apoiado; e,
•
o nao uso da habitac;ao em permanencia por um periodo superior a 6 meses, nos termos do artigo 24. 0
n.0 1 alinea b) e do artigo 25.o n.0 1 alinea a), da Lei n.0 81/2014, de 19 de dezembro, na reda�o que lhe foi dada
pela Lei n.0 32/2016, de 24 de agosto, e ao abrigo do disposto na clausula 10.a alinea a) 1.a parte e na clausula
12.a n.0 1 alinea a) do Contrato de Arrendamento Apoiado.
Face ao que, nos termos dos artigos 121.0 e 122.0 do Codigo de Procedimento Administrativo, fica V. Ex.a. notificado que
dispoe do prazo de dez dias t.iteis contados da data de recec;ao da presente notificac;ao para, querendo, exercer o direito de
audiencia previa, pronunciando-se, por escrito, sobre todas as questoes com interesse para a decisao, em materia de facto
e de direito, podendo dizer tudo o que se lhe oferecer, podendo proceder junc;ao de documentos ou outros elementos
probat6rios, bem coma requerer dtligencias complementares, pertinentes para a boa decisao do processo em curso.
Mais se informa que, no ambito daquela audiencia de interessados, podera juntar quaisquer elementos importantes para a
boa decisao do processo em curso.
Para efeitos de consulta do processo, V. Exa. podera igualmente contactar o Servh;o Juridico a fim de proceder a agendamento
da referida diligencia.
Assim, para exercer o d,reito de audiencia previa por escrito, devera remeter carta enderecada ao Gabinete Jurfdico da Gebalis,
EM sito na Rua Costa Malheiro, Lote 812, Bairro Dr. Alfredo Bensat.ide, 1800-412 Lisboa. ao cuidado de Susana Brito ou
remetida para o endereco de correio eletr6nico gbl@qebalis.pt.
Em caso de justificada impossibilidade de exerdcio do direito de audic;ao previa por escrito, devera contactar o Gabinete
Juridico da Empresa, atraves do telefone 937 521 057, a fim de proceder ao agendamento previo de atendimento presencial,
o qua! so podera realizar-se mediante o cumprimento das recomendac;oes da DGS, nomeadamente: - comunicar caso seja
maior de 70 anos de idade e ainda nao tenha sido vaclnado; - dever de manutenc;ao do distanciamento social; - Cumprimento
das regras de etiqueta respirat6ria; - proceder higienizac;ao das maos; - respeitar as barreiras fislcas de prote�ao.
Nao sera realizado qualquer atendimento presencial, devendo previamente comunicar sob cominac;ao legal, caso se encontre
em confinamento obrigat6rio; esteja infetado(a) ou tenha sintomas e lcgac;ao epidemiol6glca compatfvel com a definic;ao de
caso suspeito de COVID-19.
0 agendamento de quaisquer atendimentos presenciais sera, ainda, sujeito ao cumprimento de quaisquer outras medidas que
decorram de enquadramento legal que estabelec;a medidas excecionais e limitac;oes, restric;oes ou condicionamento do
exercicio de direitos.
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*Nota: Por ser desconhecido o paradeiro da pessoa a notificar, procede-se a presente notificarao por edital ao abrigo do artigo
112. on. o 1 alinea d) do C6digo do Procedimento Administrativo.
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Nota: Para efeiios do anigo 112° n.0 3 alfnea a) do no\·o C6digo do Procedimenio Adminismuho afixada c6pia do presente ed 11al tambem
na Junia de Freguesia e, no Gabinete de Bairro da respeliva area da residencia, bem como publicado o seu comeudo na internet do sile
institucional da Gebalis.
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