
 
 

EDITAL n.º 5/2022 

José Manuel Godinho Calado, Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo.-------------- 

Faz saber que corre termos nesta Direção Regional o Processo de Contraordenação 
CO/1157/2021/DRAPAL, sendo arguido Arlindo Balão Fonseca.-------------------------------------- 

O processo está em fase de notificação da decisão de arquivamento do processo ao arguido, ao 
abrigo do disposto nos artigos 46º e 47º.º do Regime Geral das Contraordenações [RGCO], 
aprovado pelo Decreto – Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na sua atual redação.----------------- 

Tendo-se revelado impossível a notificação postal e a notificação pessoal e desconhecendo-se 
o paradeiro do arguido, nos termos do disposto no artigo 113.º, n.º 1, alínea d) e n.º 13 do 
Código do Processo Penal e para os efeitos previstos nos mencionados artigos 46.º e 47º do 
RGCO, notifica-se por este meio o arguido, da decisão de arquivamento do processo por meu 
despacho de 22 de outubro de 2021, a contar 30 dias após a afixação do presente Edital, cuja 
fotocópia está anexa ao presente Edital e dele faz parte integrante.-------------------------------- 

Findo o prazo fixado, e se nada for feito, o processo seguirá os seus ulteriores trâmites 
processuais.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO:----------------------------------------------------------------------------------
1.Esta decisão torna-se definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada pela arguida, 
ou pelo seu defensor, no prazo de vinte dias úteis, após o seu conhecimento, em recurso a 
interpor para o tribunal territorialmente competente, nos termos do nº 1 do artigo 61º do RGCO, 
apresentado, por escrito nos serviços da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, 
devendo constar de alegações e conclusões, nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 58º e do 
artigo 59º do RGCO. 

2.Em caso de impugnação, o tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso o arguido e o 
Ministério Publico não se oponham, por simples despacho. 

OUTRAS INFORMAÇÕES---------------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço de Contacto: Gabinete de Apoio Jurídico, Assessoria e Auditoria Interna (GAJAAI).------ 

DATA E LOCAIS DA AFIXAÇÃO DO EDITAL------------------------------------------------------------------- 

Data: 03/10/2022---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Locais: Última morada conhecida, E.N. 2  Lt 34 caixa postal 219, Rosário 7700-235 Almodôvar; 
Junta de Freguesia do Rosário  e DRAP Alentejo.--------------------------------------------------------- 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL ELETRÓNICO em www.drapal.min-agricultura.pt/drapal/---------------- 

 

O Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 

 

_________________________ 

José Manuel Godinho Calado 
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