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EDITAL

O Município de Beja, por deliberação da respetiva Câmara Municipal, de I 7 de julho de 2019, que

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

Código do Procedimento Administrativo, doravante designado por CPA, é notificado Edmundo

Manuel Trindade Marino Cova, contribuinte fiscal n" 223993069, com domicílio profissional no

Mercado Municipal de Be.ja, Talhos nos 9 e í0, 7800-144 Beja, por não ter entregue as chaves dos

espaços, após terem os mesmos sido denunciados por carta registada, mm aviso de ÍeceÉo,
remetida por esta Câmara, bem como por Notificação judicial Avulsa, a primeira remetida a 12 de

Dezembro de 2018 e recebida a dia 13 seguinte, e a segunda eíetuada a 12 de Dezembro de 2018,

e oficio desta Câmara a relembrar a data do término da concessão enviada a 28 de Maio de 2019,

para proceder à entrega a esta autarquia dos estabelecimentos comerciais, designados por talhos

nos 9 e í0, sitos no Mercado Municipal de Beja, cuja exploração foi concessionada ao notificando,

em 01 de Outubro de 2001, oportunamente, através da cessão da posiÉo contratual do anterior

concessionário, a Sociedade Talho Bejense, Lda., sendo certo que, por força do contrato de

concessão, o prazo inicial era de cinm 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 renovaÉo, como efetivamente aconteceu, por notificação
judicial avulsa, Proc.o 765/í 8.38EBJA, que correu termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de

Be.ja, proposta pelo Município de Beja, não se tendo, assim, operado as renovações das

mencionadas concessóes, que ocorreriam em 16 de Junho de 2019, e dado que o notificando

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

20.000,00€, apesar de várias tentativas dos serviços municipais, é tomada, por este município,
posse administrativa dos estabelecimentos, já identificados, de que o Município de Beja é

proprietário, nos termos do artigo 180o do CPA, (Execução para entrega de misa certa) atento o
grave prejuízo do interesse público, 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 do edital no sítio da intemet do Município de Beja, isto é, às 9H30, de 03 de
dezembro de 2019.
Para os devidos efeitos, o presente edital é afixado nos lugares de estilo do concelho 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 13o, no 8 do CPA.
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