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EDITAL N.,1163/UCTlUITCH/2018
Torna-se público e notifica-se os proprietários e eventuais arrendatários/ocupantes e demais
interessados do imóvel sito na Rua Bartolomeu da Costa 13 de que:
1. Em 14/08/2018, através de contacto telefónico, posteriormente reiterado por mensagem eletrónica com
o registo n.'8319/EXP/2018, o Serviço Municipal de Proteção Civil informou da ocorrência referente a
queda/infiltrações de águas do 3' esq' para o 2' esq' e consequente corte de abastecimento a todo o
prédio pela EPAL e solicitou a comparência de uma equipa técnica para a realização urgente de vistoria.
2. Atendendo ao solicitado foi, por meu despacho da Senhora Diretora de Departamento da UITCH
datado de 14/08/2018 (a fis. 2 verso do pp), determinada a realização de uma vistoria urgente, nos
termos do disposto no artigo 90' do Decreto-Lei n. '555/99 de 16/12, na sua redação atual, com a
preterição de formalidades prevista no n.'8 do mesmo artigo, tendo-se, de acordo com o auto de vistoria
(Parecer n.' 718/AUT/UITCH/GESTURBE/2018), que consta do Processo n' 545/RLU/2018, constatado
as seguintes anomalias:
a) fachada principal: fraturas em elementos de peitoris e vergas de janela e fendilhação de pequena a
média dimensão localizada em paredes, indiciando eventuais problemas estruturais;
b) fissura de média a grande abertura na verga de janela do último piso na fachada tatdoz;
c) antigos tirantes de consolidação estrutural sem correspondencia na fachada oposta (fachada principal);
d) escadas com falta e degradação de elementos estruturais, indiciando risco de colapso principalmente
no troço entre os 2' e 3' andares
e) grandes áreas dos revestimentos de paredes, tetos e pisos com patologias por ação de humidade
excessiva (apodrecidos, enegrecidos, em falta, destacados, partidos e/ou em desagregação);
infra-estruturas com corte geral de água em todo o edifício;
g) elementos da rede de distribuição de água expostos, apresentando reparações puco cuidadas;
h) instalação elétrica, no 2' andar esquerdo, por fora das paredes.
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3. Na sequência da referida vistoria, foi determinado intimar os proprietário para executar as obras
necessárias à correcção das deficiências descritas no Auto de Vistoria n'
718/AUT/UITCH/GESTURBE/2018, nos termos do disposto no artigo 33' n.'1 alinea. w) da Lei n'75/2013
de 12/09 e 89' n.'2 e 3 do Decreto-Lei n.'555/99 de 16112, na sua redacção actual, no prazo de 30 dias
úteis para o inicio e de 90 dias úteis para conclusão.
4. Mais foi determinado notificar os proprietários e ocupantes/moradores do imóvel do despejo temporário
e imediato de todo o prédio, nos termos do artigo 92.' n.'s 1 e 4 do Decreto-Lei n.' 555/99 de 16112,
devendo manter-se até que sejam respostas as condições de segurança e salubridade.
5. A decisão constante do presente EDITAL foi proferida por despacho do Senhor Vereador Manuel
Salgado, de 23/08/2018, exarado na informação n.' 40784/INF/UITCH/GESTURBE/2018, com base nos
seguintes fundamentos:
CAM - Centro de Alendimenlo ao Munlcipe I lei 808 20 32 321 fax 808 20 31 311 e-mail municipe@cm-lisboa.pl

""

Câmara Municipal de Lisboa

Uliidade

de Coordenação Territorial

Unidade de Intervenção Teriiiorial Centro Histórico

-no artigo 33° nOl ai. w) da Lei nO 75/2013 de 12/9, que comete às Câmaras competência para ordenar,
precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções que ameacem ruína
ou constituam perigo para a segurança das pessoas;
- no artígo 89° nO 2 do Decreto-Lei n0555/99 de 16/12, que comete às Câmaras competência para
ordenar, precedendo vistoria, a beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam perigo
para a segurança das pessoas;
-no artigo 92.0 n,os 1 e 4 do Decreto-Lei n,o 555/99 de 16/12;
-na delegação e subdelegação de competências, efectuadas por Sua Exa. o Presidente da Câmara
Municipal de Lisboa, concretizada pelo despacho nO 99/P/2017, de 23 de Novembro de 2017, publicado
no 1° Suplemento ao Boletim Municipal nO 1240 e 23 de Novembro de 2017.
6. Atendendo à urgência na actuação, com vista à salvaguarda de valores e interesses de ordem pública,
como a salubridade e a segurança das pessoas:
- foi preterida a notificação prévia de vistoria e todos os procedimentos previstos no artigo 90° do RJUE,
de acordo com o n,o 8 do mesmo artigo;
- não houve lugar à audiência prévia dos interessados, de acordo com o artigo 124° n,ol ai. a) do Código
de Procedimento Administrativo.
7. Deverão, ainda, executar as restantes obras necessárias para manter o edifício em bom estado de
conservação, de modo a dar cumprimento ao dever estatuido no nO 1 do artigo 89° do Decreto Lei
n,0555/99 de 16/12, na sua redação atuai. Em conformidade com o disposto neste artigo, a edificação
atrás identificada deveria ter sido objecto de obras de conservação pelo menos em cada periodo de oito
anos, resultando o seu incumprimento directamente da lei (salienta-se que o diploma anteriormente em
vigor - Regulamento Geral das Edificações Urbanas - Decreto-Lei 38382 de 7/8/51, já estabelecia no seu
artigo 9° a mesma obrigatoriedade).
8. Ficam ainda notificados os proprietários de que:
-caso não cumpra, no prazo estabelecido, o determinado, será instaurado processo de contra·ordenação,
nos termos da ai. s) do nO 1 do artigo 98° do Decreto-Lei n,0555/99 de 16/12, na sua redacção actual;
-caso não dêem execução no prazo estipulado às necessárias obras, a Câmara Municipal poderá tomar
posse administrativa do imóvel para executar as obras coercivamente.
9. Informa-se, ainda, de que:
- enquanto, por motivos alheios ao Municlpio, não forem concluídas as obras de conservação e/ou
reabilitação 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 Municipal nO
1245, de 28/12/2017;
-os prédios urbanos objecto de reabilitação urbana são passíveis de isenção de Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI) pelo período de 3 anos nos termos 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
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de intervenção das sociedades de reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos legais, ficam
sujeitas a taxa reduzida de IVA, nos termos do art. o 76 0 da lei 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.
Lisboa, 6 de Setembro de 2018.

O(A) Director(a) de Departamento
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