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- Enquanto, por motivos alheios ao Município, não forem
concluídas as obras de conservação que foram determinadas,
a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) será majorada em 30 % ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 112.º
do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e na Deliberação n.º 310/AML/2015, publicada no 3.º Suplemento
ao Boletim Municipal n.º 1137, de 2015/12/03;
- Igualmente, enquanto não forem concluídas as referidas
obras, o valor anual da Taxa Municipal de Proteção Civil
é de 0.3 %, conforme previsto no n.º 2 do artigo 63.º
do Regulamento Geral de Taxas, Preços e Outras Receitas
do Município de Lisboa.

concretizadas pelo Despacho n.º 142/P/2015, de 17 de
dezembro de 2015, publicado no 2.º Suplemento ao Boletim
Municipal n.º 1139, de 17 de dezembro de 2015.
Lisboa, em 2016/12/21.
A diretora de departamento,
(a) Isabel Maciel

MUNICÍPIO DE LISBOA

Anúncio n.º 1708/UCT/UITCH/2016

8 - Informa-se, ainda, que:
- Os prédios urbanos objeto de reabilitação urbana são passíveis
de vir a usufruir de um conjunto de benefícios nos termos
dos artigos 45.º e 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais,
nomeadamente a isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI) por 3 ou 5 anos, respetivamente;
- As empreitadas de reabilitação urbana, tal como definido
em diploma específico, realizadas em imóveis localizados
em Áreas de Reabilitação Urbana delimitadas nos termos
legais, ficam sujeitas a taxa reduzida de IVA, nos termos
do artigo 76.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31/12, que aprovou
o Orçamento de Estado para 2009 e procedeu à alteração
à lista I anexa ao Código do IVA.
9 - Sem prejuízo do exposto, os proprietários devem continuar
a zelar para garantir as condições mínimas de segurança,
sendo responsáveis por qualquer ocorrência decorrente
do mau estado de conservação do imóvel.
Lisboa, em 2016/12/14.

Deferimento de suspensão do procedimento
Torna-se público de que:
Nos termos e para os efeitos do artigo 66.º do Código
de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de novembro, foi notificado o representante
legal da sociedade proprietária do imóvel sito na Rua
da Esperança, 17/29, de que o pedido de suspensão
por 6 meses, do processo 2007/RLU/2014, foi Deferido.
A decisão constante do presente Anúncio foi proferida
por despacho do Senhor Vereador Manuel Salgado, de 2016/
/12/19, exarado na Informação n.º 55 391/INF/UITCH/
/GESTURBE/2016, ao abrigo da delegação e subdelegação
de competências efetuadas por sua Ex.ª o Presidente
da Câmara de Lisboa, concretizadas pelo Despacho n.º 142/
/P/2015, de 17 de dezembro de 2015, publicado no 2.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1139, de 17 de dezembro
de 2015.
Lisboa, em 2016/12/22.

A diretora de departamento,
(a) Margarida Castro Martins

A diretora de departamento,
(a) Isabel Maciel

MUNICÍPIO DE LISBOA

Anúncio n.º 1703/UCT/UITCH/2016

AVISO
AVISOS

Deferimento de prorrogação de prazo

MUNICÍPIO DE LISBOA

Torna-se público de que:
Nos termos e para os efeitos do artigo 66.º do Código
de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de novembro, foi notificada a Administração
do Condomínio do imóvel sito na Rua Maria Pia, 38,
de que o pedido de prorrogação de prazo até setembro
de 2017 para conclusão das obras intimadas, constante
do processo 1098/RLU/2013, foi Deferido.
A decisão constante do presente Anúncio foi proferida
por despacho do Senhor Vereador Manuel Salgado de 2016/12/
/14, exarado na Informação n.º 47 160/INF/UITCH/GESTURBE/
/2016, ao abrigo da delegação e subdelegação de competências
efetuadas por sua Ex.ª o Presidente da Câmara de Lisboa,
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Aviso n.º 52/2016
Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas
de Lisboa
Abertura do período de Consulta Pública
Torna-se público, nos termos do n.º 2 do artigo 56.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro (Regime Jurídico das Autarquias
Locais), na redação atual dada pela Lei n.º 7-A/2016,
de 30 de março, que a Câmara Municipal de Lisboa,
em reunião pública de 30 de novembro de 2016, de acordo
com a Deliberação n.º 673/CM/2016, deliberou aprovar

QUINTA-FEIRA

DEZEMBRO 2016

N.º 1193

B

O

L

E

T

I

M

MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

o projeto da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações
Climáticas de Lisboa e determinar a abertura de um período
de Consulta Pública.

MUNICÍPIO DE LISBOA

A Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas
para Lisboa identifica um conjunto aberto de opções e ações
de adaptação que visam promover a minimização dos efeitos
das alterações climáticas, desenvolvidos a partir da identificação e priorização das atuais vulnerabilidades e riscos climáticos
juntamente com a sua projeção até ao final do século XXI.
O resultado final deste Projeto constituirá uma ferramenta
valiosa para a prossecução dos objetivos de adaptação
climática e maior sustentabilidade ambiental, indispensáveis
à construção de uma melhor cidade.

Prémio Municipal de Voluntariado da Cidade de Lisboa

Torna-se, ainda, público que o mencionado período de consulta
pública terá início 5 dias após a publicação do presente Aviso
no Boletim Municipal e irá decorrer pelo prazo de 20 dias
úteis, durante o qual os interessados poderão consultar
a documentação no sítio eletrónico da Câmara Municipal
de Lisboa, no Separador Viver Ambiente (http://www.cmlisboa.pt/viver/ambiente/alteracoes-climaticas) ou nos locais
a seguir identificados:

Aviso n.º 53/2016

Aviso de abertura
1 - Âmbito do Concurso
Pela Deliberação n.º 579/CM/2016, da Câmara Municipal
de Lisboa, publicada no Boletim Municipal n.º 1185,
de 2016/11/03, foi lançada a segunda edição do Prémio
Municipal de Voluntariado.
2 - Objeto do Concurso
O Prémio Municipal de Voluntariado visa distinguir o melhor
projeto/ação de voluntariado, concretizado em 2016,
que contribua, designadamente, para a promoção do voluntariado na cidade de Lisboa.
3 - Prémio

- Centro de Informação Urbana de Lisboa (CIUL), sito no Picoas
Plaza, na Rua Viriato, 13 a 17;
- Centro de Documentação, sito no Edifício Central do Município,
no Campo Grande, 25, piso 1.º-F.

À candidatura vencedora será atribuído um troféu alusivo
ao voluntariado.
4 - Destinatários e Destinatárias

A formulação de sugestões, bem como a apresentação
de informações, deverão ser feitas por escrito, até ao termo
do referido período e dirigidas ao Presidente da Câmara
Municipal de Lisboa, utilizando, para o efeito, o impresso
próprio que pode ser obtido nos locais acima referidos
ou no sítio eletrónico da Câmara Municipal de Lisboa (http:/
/www.cm-lisboa.pt/viver/ambiente/alteracoes-climaticas),
e deverão ser entregues por via eletrónica, através do endereço
eletrónico dmu.dp.dpdm@cm-lisboa.pt, por via postal,
ou apresentadas presencialmente nos seguintes locais:
- Loja Lisboa - Alcântara, sita na Rua da Cozinha Económica,
36-A, loja E, com acesso também pela Rua Cascais, junto
ao Pingo Doce;
- Loja Lisboa - Baixa, sita na Rua Nova do Almada, 2, 3.º;
- Loja Lisboa - Lumiar, sita na Rua Manuel Marques, 6-H,
Edifício Odense - Lumiar;
- Loja Lisboa - Entrecampos, sita no Edifício Central do Município, Campo Grande, 25;
- Loja Lisboa - Marvila, sita na Loja do Cidadão de Marvila,
Centro Comercial Pingo Doce da Bela Vista, Avenida Santo
Condestável, lote 8, loja 34.
Lisboa, em 2016/12/16.
O diretor do Departamento de Planeamento (subdelegação
de competências - Despacho n.º 3/DMU/2016, publicado no Boletim Municipal
n.º 1169, de 14 de julho de 2016),

(a) Paulo Prazeres Pais
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Poderão concorrer à atribuição do Prémio Municipal
de Voluntariado as pessoas coletivas que promovam atividades de reconhecido interesse para o Município de Lisboa.
5 - Prazos e condições de acesso
5.1 - As candidaturas são apresentadas entre o dia 5 de
dezembro de 2016 e o dia 31 de janeiro de 2017, inclusive.
5.2 - As candidaturas são enviadas para o Departamento
para os Direitos Sociais até às 24h00 horas do dia 31 de janeiro
para o seguinte e-mail: banco.voluntariado@cm-lisboa.pt.
5.3 - As candidaturas são obrigatoriamente elaboradas,
sob pena de exclusão, do seguinte modo:
a) A memória descritiva do projeto/ação subjacente à candidatura,
enviada por e-mail, não poderá exceder as 5 (cinco) páginas,
com a letra tipo Times New Roman, tamanho 12;
b) São igualmente enviados por e-mail os documentos previstos
no ponto 5.7 do presente Aviso.
5.4 - A verificação dos documentos tem início no dia útil
seguinte ao termo do prazo para apresentação das candidaturas e é efetuada pelos elementos do Departamento
para os Direitos Sociais que integram o Secretariado Técnico.
Caso haja documentação em falta, a entidade candidata
é notificada, por via eletrónica, para proceder à respetiva
entrega no prazo máximo de 48 horas, pela mesma via,
sob pena de exclusão.
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