Câmara Municipal de Lisboa

Unidade-deCoordÍlnaçao· Territorial

UnfdadedeTrifervençao Territorliil Centro Hlif6rlco

EDITAL N.·1165/UCTlUITCH/2018
Torna-se público e ficam por este meio notificados os proprietários do prédio sito na Rua do Poço dos
Negros, 56 a 60, de que:
1.
Por meu despacho, datado de 30/08/2017, foi determinada a realização de vistoria ao edifício
sito na morada referenciada, efetuada em 18/10/2017, tendo-se, de acordo com o auto de vistoria
n.o4/AUT/UITCH/GESTURBE/2018, constante do processo n.o1162/RLU/2016:
apurados os níveis de conservação do edífícío e fogos/espaços autónomos vistoriados;
constatada a necessidade de executar obras de conservação para correção das deficiências
descritas.
2.

Na sequência da refenda vistoria, foi determinado:

a)
atribuir os niveis de conservação indicados no auto de vistona e nas respetivas fichas de
avaliação:
Edifício: - Nível 3 - Médio (Ficha nO 4910);
Fração RlC: Nlvel3 - Médio - Ficha nO 4910/ 314381);
Fração 1° : Nível 3 - Médio (Ficha nO 4910/ 314401);
Fração 2°: Nível 3 - Médio (Ficha nO 4910/314361);
Fração 3°: Nivel3 - Médio (Ficha nO 4910/314421);
Fração 2°: Nivel3 - Médio (Ficha nO 4910/ 314441);
b)
intimar os proprietános do imóvel para executar as obras de conservação necessárias à correção
das deficiências descritas no auto de vistoria, com o prazo de 45 dias úteis para o seu inicio e com o
prazo de 6 meses para a sua conclusão;
3.
A decisão constante do presente edital foi proferida por despacho do Senhor Vereador Manuel
Salgado, de 31/08/2018, exarado na informação n.o41691/INF/ UITCH/GESTURBE/2018, com base nos
seguintes fundamentos:
no artigo 33° n01 aI. w) da Lei n075/2013 de 12/09, que comete às Câmaras competência para
ordenar, precedendo vistoria, a beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam pengo
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 conservação necessárias à correção de más condições de segurança
ou de salubridade;
- no artigo 55° do Regime Juridico da Reabilitação Urbana (Decreto-Lei n.o 307/2009, de 23 de Outubro,
alterado pela Lei 32/2012 de 14 de Agosto) que comete às Câmaras competência para ordenar a
execução de obras de reabilitação necessárias à restituição das caracteristicas de desempenho e
segurança funcional, estrutural e construtiva dos edifícios ou frações, cujo nivel apurado é de 1 ou 2;
no artigo 90° nO 5 do Decreto-lei 555/99 de 16/12 na sua redação atual, que determina que, nos
autos elaborados na sequência de vistoria realizada se proceda à identificação do estado de conservação
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do imóvel de acordo com o disposto no artigo 5° do Decreto-Lei nO 266-B/2012 de 31 de Dezembro e
respetiva regulamentação;
na delegação e subdelegação de competências, efetuadas por Sua Exa. o Presidente da
Câmara Municipal de Lisboa, concretizada pelo despacho n.099/P/2017 de 23/11/2017, publicado no 1°
Suplemento ao Boletim Municipal nO 1240 de 23/11/2017;
na audiência prévia, efetuada nos termos dos artigos 121° e 122° do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n04/2015 de 07/01.
4.

Ficam ainda notificados de que:
caso não cumpram, no prazo estabelecido, o determinado na presente notificação, será
instaurado processo de contraordenação, nos termos da aI. s) do nO 1 do artigo 98° do Decreto-Lei
n.0555/99 de 16112, na sua redação atual;
caso não deem execução no prazo estipulado às necessárias obras, a Câmara Municipal poderá
tomar posse administrativa do imóvel para executar as obras coerciva mente.
5.

Informa-se, ainda, de que:
o não cumprimento da eventual intimação, objecto do projecto de decisão supra referenciado:
a) constitui contra-ordenação punlvel com coima, nos termos da alínea s) do nO 1 do artigo 98° do D.L. n.o
555/99 de 16112, 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 250.000€, no caso de
pessoa colectiva;
b) constitui crime de desobediência, previsto pelos artigos 100.° n.o 1 e 102.° n.o 3 do Decreto-lei n.o
555/99 de 16 Dezembro, com as devidas alterações legais e punido pelo artigo 348.° do Código Penal,
com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias;
caso não deem execução no prazo estipulado às necessárias obras, a Câmara Municipal poderá
tomar posse administrativa do imóvel e executa-Ias coercivamente.
enquanto, por motivos alheios ao Municlpio, não forem conc1uldas as obras de conservação
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 objeto de reabilitação urbana são passiveis de isenção de Imposto Municipal
sobre Imóveis (lMI) pelo perlodo 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 especifico, realízadas em
imóveis localizados em Áreas de Reabilitação Urbana delímitadas nos termos legais, ficam sujeitas a taxa
reduzida de IVA, nos termos do art.o 76° 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.
6.
Por forma a evitar a majoração taxa Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) referida no ponto
anterior, solicita-se que o inicio e conclusão de quaisquer obras intimadas seja comunicado, por escrito, à
Unidade de Intervenção Territorial do Centro Histórico - Rua Nova do Almada, n.o 2 - 3° andar - 1200289 Lisboa ou para o e-mail uct.uitch@cm-Iisboa.pt.).

Lisboa, 7 de setembro de 2018
OlA) Director(a) de DeRartamento
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