EDITAL
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDAS NOVAS

Notificação de Custódio Manuel Fragoso
Processo de Contraordenação n.º 32/2019
---- Luís Carlos Piteira Dias, Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas, no uso da
competência que detém, ao abrigo do disposto na al. n) do n.º 2 do artigo 35º da Lei n.º 75/2013
de 12 de Setembro, faz saber que, por este meio é notificado o Sr. Custódio Manuel Fragoso, com
ultima residência conhecida na Rua José Francisco Fragoso, n.º 99, 7080-033 Vendas Novas, na
qualidade de arguido no âmbito do processo de contraordenação n.º 32/2019, contra este instaurado
pela prática de uma contraordenação prevista na al. a) do artigo 98º do Decreto-Lei n.º 555/99 de
16/12, na sua atual redação, por violação ao disposto na al. c) do n.º 2 do artigo 4º, punível nos
termos do n.º 2 do artigo 98º do referido diploma com coima, no montante mínimo de 500.00 € e
no montante máximo de 200.00,00 €, por se tratar de uma pessoa singular, acrescido de custas do
processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Por ser desconhecido o atual paradeiro do arguido e perante a impossibilidade de concretização
da respetiva notificação pessoal, se procede à presente notificação Edital, para que, em cumprimento
do artigo 50º do Decreto-lei n.º 433/82 de 27/10, na sua atual redação, o arguido no prazo de 30
(trinta) dias se pronunciar, querendo, por escrito, alegando o que tiver por conveniente à sua defesa,
sobre a matéria objeto dos presentes autos. --------------------------------------------------------------- Fica o arguido notificado, de que o processo de contraordenação se encontra disponível para
consulta no Edifico dos Paços do Concelho, Gabinete de Apoio Juridico, das 9horas às 12h30 e
das14horas às 17h30. ---------------------------------------------------------------------------------------- Sendo que, o prazo de 30 (trinta) dias, são uteis e terá inicio no dia útil seguinte à afixação do
presente edital. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Por ser verdade e para constar, se passou o presente Edital e outros de igual teor que vão ser
afixados nos locais do costume e na última residência conhecida do arguido.--------------------------

Paços do Município de Vendas Novas, 19 de Abril de 2021

O Presidente da Câmara Municipal,
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