Câmara Municipal de Lisboa
Unidade de Coord enação Territorial
Divisão de Gestão do Edificado Privado

EDITAL N.,971/UCT/DGEP/2018
Intimação para obras de demolição
Atribuição do nivel de conservação
Audiência prévia
Nos termos da aI. d) do n.o 1 do art. 112.° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 4/2015 de 07/01 , caso se frustre a notificação por via postal, ficam notificados os
proprietários, arrendatários e demais titulares de direitos reais, do imóvel sito na R Ernesto da Silva, 22,
no âmbito do processo n.o 144/RLU/2018, que:
1. Por despacho da Diretora da Unidade de Intervenção Territorial Norte, Arqta. Sara Godinho, datado de
0710212018, foi realizada em 11/0412018, uma visloria ao edifício silo na mornda referenciada, tendo-se,
de acordo com o Auto de Vistoria n.' 399IAUTIUITNIGESTURBE/2018 e respeüva ficha de avaliação do
estado de conservação:
I. apurado o nível de conservação do imóvel;

II. constatado:
a. a necessidade de executar obras de demolição total das edificações;
b. a necessidade de após a referida demolição ser necessário proceder-se á impermeabilização e á
reparação da zona de empena exposta dos edificios confinantes lateralmente, prolongando-se pela zona
do terreno anteriormente edificada, numa faixa que garanta uma total impermeabilização das fundações
dos edifícios adjacentes.
c. A necessidade de remoção e transporte a vazadouro de todos os entulhos resultantes da demolição e
proceder-se á limpeza do local.
2. Na sequência da referida vistoria, é intenção da Câmara Municipal:
a. atribuir ao imóvel o nível de conservação indicado no auto de vistoria. designadamente:
- Eslado de Conservação - Péssimo (Ficha n.' 5467);
b. Intimar os proprietáriOS para executar as obras descritas no auto de vistoria, com o prazo de 60 dias
úteis para o seu inicio e com o prazo de 30 dias úteis para a sua conclusão.
3. Refira-se que o espaço em causa deverá ser mantido vedado.
CAM . Centro deAtendimenlo CIO Municipe 1tel 808 20 32 32 1fax 808 20 31 311 e-maíl municipe@cm-lisboa.p\

Câmara Municipal de Lisboa
Unidade de Coordenação Territorial
Oivisao de Ges\a.o do Edificado Privado

4. A intenção da Câmara referida no número anterior fundamenta-se no disposto nos artigos:
- no artigo 90° n.05 do Decreto-lei n.0555/99 de 16/12, na sua redacção actual, que determina que, nos
autos elaborados na sequência de vistoria realizada se proceda à identificação do estado de conservação
do imóvel de acordo com o disposto no artigo 5°do Decreto-lei n.0266-8/2012, de 31 de Dezembro, e
respectiva regulamentação;
- no artigo 33° n01 aI. w) da Lei n075/2013 de 12109, que comete às Câmaras competência para ordenar,
precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções que ameacem ruina
ou constituam perigo para a segurança das pe.ssoas;

aso

- no artigo
n.03 do Decreto-lei n.0555/99 de 16/12, que comete à Câmara competência para ordenar a
demolição total ou parcial das construções que ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública
e para a segurança das pessoas;
- no artigo 57° do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (Decreto-Lei n.o 307/2009, de 23 de Outubro,
alterado pela Lei 3212012 de 14 de Agosto), que comete à Câmara competência para ordenar a
demolição de edifícios aos quais faltem os requisitos de segurança e salubridade indispensáveis ao fim a
que se destinam e cuja reabilitação seja técnica ou economicamente inviável.
5. Nos termos dos artigos 121 0 e 1211 do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo DecretoLei n.o 4/2015 de 07/01. poderão os interessados, no prazo de 10 dias úteis, contado a partir da data de

aficação do presente edital, dizer por escrito o que se lhes oferecer
6. Tendo em conta o estipulado no nO2 do artigo 1220 do referido diploma, poderá o processo ser
consultado nesta Divisão, sita no Campo Grande, n.o 27, 5.° andar, 810co E, nos dias normais de
expediente, das 09h às 17h, durante o prazo indicado no número anterior, mediante marcação prévia.
7. Informa-se ainda que:
- o incumprimento da determinação para realização das obras previstas no n.o 2 e n.o 3 do artigo 89.° do
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-lei n.o555/99, de 16/12, na sua
aluai redação, constitui crime de desobediência, previsto pelos artigos 100.° nO 1 e 102.° n.o 3 daquele
diploma legal e punido pelo artigo 348.° do Código Penal, com pena de prisão até 1 ano ou com pena de

multa até 120 dias;
- o não cumprimento da eventual intimação, objecto do projecto de decisão supra referenciado, constitui
contra-ordenação punível com coima, nos termos da alínea s) do nO 1 do artigo 9SO do O.l. n.o555/99 de
16/12, na sua redacção actual, cuja coima está graduada entre os 500€ e o montante máximo de
100.000€, no caso de pessoa singular, e entre 1.500€ e o montante máximo de 250.0000, no caso de
pessoa colectiva;
- enquanto, por motivos alheios ao Município, não forem concluídas as obras de demolição e
conservaçêo que venham a ser eventualmente determinadas, a taxa de Imposto Municipal sobre lmôveis
(IMI) será majorada em 200% ao abrigo do disposto no nO3 do art. 11 ~ do Código do Imposto Municipal
sobre Imóveis e na Deliberação nO 369fAMU2017, publicada no 4° Suplemento ao Boletim Municipal nO

1245, de 28/1212017;
- os prédios urbanos objeto de reabilitação urbana sêo passiveis de isenção de Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMO. pelo períOdO de 3 a anos nos termos do disposto no art. 45° do Estatuto dos Benefícios
Fiscais;

a
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. as empreitadas de reabilitaçào 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 art.O 760 da Lei 64·N2008, de 31/12, que aprovou o Orçamento de
Estado para 2009 e procedeu à alteraçao lista I anexa ao Código do IVA.
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Lisboa. 27 de julho de 2016
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