
EDITAL

O Município de Beja, por deliberação da respetiva Câmara Municipal, de 04 de setembro, de 2019,

que aprovou o presente edital, faz saber publicamente, que, nos termos do artigo 112o, no 1, al. d),

do Código do Procedimento AdminisÍativo, doravante designado por CPA, é notiíicada a sociedade

comercial por quotas, Lampreia e Lucas, Lda., contribuinte fiscal no 500757631, na pessoa do seu

legal representante, com sede no Mercado Municipal de Beja, Talhos nos 17 e 18,7800-144 Beja,

por não ter entregue as chaves das respetivas instalações concessionadas, após terem sido os

respetivos contratos denunciados por carta registada, com aviso de receção e por notificação

judicial avulsa, com efeitos a partir de 24 de julho 2019, para proceder à entrega a esta autarquia

dos estabelecimentos mmerciais, designados por talhos nos í7 e 18, sitos no Mercado Municipal

de Beja, cuja exploração foi concessionada à notificanda, com efeitos a 24 de Julho de 1990,

sendo certo que, por força do contrato de concessão, o prazo inicial era de cinco anos, findo o qual,

seria renovável por períodos sucessivos de um ano, se nenhuma das partes o não denunciasse,

com seis meses de antecedência, relativamente ao seu termo ou ao da sua renovação, como

efetivamente aconteceu, atraves do envio de cartas registadas por parte do Município de Beja e

Notificação Judicial Avulsa, através do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, com agente de

execução (processo n" 810/18.2BEBJA do TAF de Be.ja), não se tendo, assim, operado as

renovações das mencionadas concessões, tendo ainda a notificanda stdo relembrada da data limite

para a desocupação das instalações concessionadas, por carta registada com aviso de receÉo,
remetida a 29.05.2019 e recebida pela notificanda, em 03.06.2019, data da assinatura do aviso de

receção, e dado que a notiÍicanda ainda não entregou os ditos estabelecimentos, completamente

livres de bens e pessoas, para além de não ter pago ainda as respetivas rendas, em dívida há

alguns anos, no montante aproximado de 43.769,87€, apesar de várias tentativas dos serviços

municipais, com gÍave prejuízo para o interesse público, é tomada, por este município, posse

administrativa dos estabelecimentos, já identificados, de que o Município de Beja é proprietário,

nos termos do artigo 180" do CPA, (Execução para entrega de coisa certa ) atento o grave prejuízo

do interesse públim, dada a necessidade urgente de obras do Mercado Municipal, sendo certo que

a posse administrativa ocorrerá findo o prazo de 30 dias sobre a data de publicação do presente

edital no sítio da internet do Município de Beja, isto é, às 9H00 de 03 de dezembro de 2019.
Para os devidos eíeitos, o presente edital é fixado nos lugares de estilo do coneelho de Beja e

publicitado no sítio da internet deste município nos termos do artigo 56o, da Lei n'7512013, de 12

de Setembro e 1 130, no I do CPA.

Beja, 21 de outubro, de 2019
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