Câmara Municipal de Lisboa
Unidade de Coordenação Territorial
Unidade de Intervenção Territorial Centro Histórico

EDITAL N.,1143/UCT/UITCH/2018
Audiência de Interessados
Intenção de Intimar às Obras de ConselVação
Ficam por este meio notificados todos os proprietários do imóvel, seus herdeiros e demais interessados
de que:
1.Por minha determinação, de 25/06/2018, foi realizada em 11/07/2018, uma vistoria ao edificio silo no
Beco dos Contrabandistas nO 66-68, e de acordo com o auto de vistoria (Parecer n.O
689/AUT/UITCH/GESTURBE/2018), que consta do Processo nO 453/RLU/2018:
a)foi constatada:
a necessidade de executar obras de conselVação para correcção das deficiências descritas.
2. Na sequência da referida vistoria e ao abrigo do disposto:
-no artigo 33° n01 aI. w) da lei nO 75/2013 de 12/9, que comete às Câmaras competência para ordenar,
precedendo vistoria, a beneficiação de construções que ameacem ruina ou constituam perigo para a
segurança das pessoas;
-no artigo 89° n02 do Decreto-Lei n0555/99 de 16/12, que comete à Câmara competência para determinar
a execução de obras de conselVação necessárias à correção de más condições de segurança ou de
salubridade.

Eintenção da Câmara Municipal:
intimar os proprietários para:
executarem as obras de conselVação necessárias à correcção das deficiências descritas no auto de
vistoria, com o prazo de 4 meses para o seu inicio e com o prazo de 10 meses para a sua conclusão.
3. Nos termos dos artigos 121° e 122° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo DecretoLei n.04/2015 de 07/01, poderão V. Exas, no prazo de 10 dias úteis, contado da presente notificação,
dizer por escrito o que se lhe oferecer.
4.Tendo em conta o estipulado no nO 2 do artigo 122° do referido diploma, poderá o processo ser
consultado na Unidade de Inte/Venção Territorial do Centro Histórico, sita na Rua Nova do Almada nO 2 3°
andar 1200-289 Lisboa nos dias normais de expediente, das 10.00h às 16.00h, durante o prazo indicado
no número anterior, mediante marcação prévia, através do telefone nO 218170 870.
5. Informa-se, ainda, de que:
-o não cumprimento da eventual intimação, objecto do projecto de decisão supra referenciado:
a)constitui contra-ordenação punivel com coima, nos termos da allnea s) do nO 1 do artigo 98° do D.L. n.o
555/99 de 16/12, na sua redacção actual, cuja coima está graduada entre os 500€ e o montante máximo
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de 100.000€, no caso de pessoa singular, e entre 1.500€ e o montante máximo de 250.000€, no caso de
pessoa colectiva;
b)constitui crime de desobediência, previsto pelos artigos 100.° nO 1 e 102.° n.o 3 do D.L. n.o 555/99 de
16112, na sua redacção actual e punido pelo artigo 348.° do Código Penal, com pena de prisão até 1 ano
ou com pena de multa até 120 dias.
-enquanto, por motivos alheios ao Municipio, não forem concluidas as obras de conservação que venham
a ser eventualmente determinadas, a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) será majorada em
30% ao abrigo do disposto no nO 8 do art°. 112° do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e na
Deliberação nO 369/AMU2017, publicada no 4° Suplemento do Boletim Municipat nO 1245, de 28/12/2017;
-os prédios urbanos objecto de reabilitação urbana são passiveis de isenção de Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI) pelo periodo de 3 anos nos tenmos do disposto no art. 45° do Estatuto dos Benefícios
Fiscais;
-as empreitadas de reabilitação urbana, tal como definido em diploma específico, realizadas em imóveis
localizados em áreas de reabilitação urbana (áreas críticas de recuperação e reconversão urbana, zonas
de intervenção das sociedades de reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos legais, ficam
sujeitas a taxa reduzida de IVA, nos tenmos do art.o 76° da Lei 64-A/2008, de 31112, que aprovou o
Orçamento de Estado para 2009 e procedeu à alteração à lista I anexa ao Código do IVA.

Lisboa, 3 de Setembro de 2018
O(A) Director(a) de Departamento
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(Isabel Maciel)
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