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EDITAL N.'1612/UCT/UITCH/2018

Intimação para execução de medidas cautelares, obras de conseJVação e despejo imediato e temporário
Torna-se público e fica por este meio notificada a proprietária, usufrutuária, bem como todos
arrendatários, moradores, ocupantes e demais interessados de que:
1.Em 15-11-2018 o SeJViço Municipal da Protecção Civil informou de uma ocorrência, que obteve o
registo n• 201828803, em consequência de um agravamento nas condições de segurança do edifício,
onde haviam sido colocados testemunhos pelo RSB.
Atendendo ao informado pelo SeJViço Municipal de Protecção Civil e devido à gravidade das patologias,
foi por minha determinação de 15/11/2018, realizada no mesmo dia, uma vistoria ao edifício silo na Rua
Coelho da Rocha n• 93, tendo-se de acordo com o respectivo auto de vistoria
(1027/AUT/UCT_UITCH/GESTURBE/2018), constante do Processo n• 825/RLU/2018, constatado a
necessidade de:
Urgentemente serem determinadas as seguintes medidas cautelares:
a)a execução com urgência do escoramento do piso das caves (cave dt.• e cave esq.•) de modo a
assegurar as condições mlnimas de estabilidade do edifício.
b)o encerramento do fornecimento de gás de companhia face ao risco de fugas, mantendo-se
desactivada até que estejam reunidas condições mlnimas de habitabilidade, garantida pela
concessionária após as respectivas verificações.
-ser determinado o despejo imediato e temporário de pessoas e bens em todos os pisos do ediflcio, até
que sejam implementadas as medidas cautelares.
-após a execução das medidas cautelares deverá ser efetuada uma vistoria ao edifício para verificar e
assegurar que este se encontra em condições mlnimas de segurança e habitabilidade de modo a permitir
o regresso de pessoas e bens, à exceção do piso das caves (cave esq.• e cave dt.•) em que deverá
manter-se o despejo determinado até á execução das obras de estabilização e consolidação de todo o
ediflcio.
-execução de obras de estabilização e consolidação em todo o edifício de forma a torná-lo totalmente
habitável.
-para além dos trabalhos acima descritos deverão ser igualmente efectuados todos os trabalhos de
conseJVação que no decorrer da obra se venham a verificar necessários para garantir as condições de
segurança.
2.Na sequência da referida vistoria foi determinado Intimar a proprietária do imóvel, para urgentemente:
executar as medidas cautelares necessárias à correcção das deficiências descritas no ponto 1.1
e 1.2 do auto de vistoria, com o prazo de 3 dias úteis para o seu inicio e com o prazo de 15 dias úteis
para a sua conclusão.
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executar as obras de estabilização e consolidação necessárias à correcção das deficiências
descritas no ponto 4 do auto de vistoria, com o prazo de 30 dias úteis para o seu inicio e com o prazo de
6 meses para a sua conclusão.
3.Foi ainda determinado o despejo imediato e temporário:
-de pessoas e bens de todos os pisos do ediflcio, até que sejam implementadas as medidas cautelares à,
excepção do piso das caves (cave esq• e cave Drt•) em que deverá manter-se o despejo determinado,
até à execução das obras de estabilização e consolidação de todo o edificio.
4.A decisão constante do presente EDITAL foi proferida por despacho do Senhor Vereador Manuel
Salgado, de 23/11/2018, exarado na informação n.• 56398/INF/UCT_UITCH/GESTURBE/2018, com base
nos seguintes fundamentos:
no artigo 33° n.01 alinea w) da Lei n.O 75/2013 de 12/09, que comete à Câmara competência
para ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções que
ameacem rui na ou constituam perigo para a segurança das pessoas;
no artigo 89° n•2 do Decreto-Lei n• 555/99 de 16112, que comete à Câmara competência para
determinar a execução de obras de conservação, necessárias à corecção de más condições de
segurança ou salubridade;
no artigo 92° n•1 e 4 do Decreto-Lei n• 555/99 de 16/12.
5.Atendendo à urgência na actuação, com vista à salvaguarda de valores e interesses de ordem pública,
como a segurança de pessoas e bens:
não houve lugar à audiência prévia dos interessados, de acordo com o disposto na allnea a) do
n• 1 do artigo 124° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n• 4/2015 de 7
de Janeiro;
foi preterida a notificação prévia de vistoria e todos os procedimentos previstos no artigo 90° do
Decreto-Lei n.0555/99 de 16/12, de acordo com o n• 8 do mesmo artigo.
6.Fica ainda notificada a proprietária e usufrutuária de que:
o não cumprimento da intimação, objecto da decisão supra referenciada:
a)constitui contra-ordenação punivel com coima, nos termos da alinea s) do n• 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 100.0 n• 1 e 102.0 n.O 3 do D.L. n.O 555/99 de
16112, na sua redacção actual e punido pelo artigo 348.0 do Código Penal, com pena de prisão até 1 ano
ou com pena de multa até 120 dias.
caso não dê execução no prazo estipulado às necessárias obras, a Câmara Municipal poderá
tomar posse administrativa do imóvel e executa-las coercivamente.
?.Informa-se, ainda, de que:
-enquanto, por motivos alheios ao Municipio, não forem concluidas as obras de conservação
determinadas, a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) será majorada em 30% ao abrigo do
disposto no n• 8 do art. 112° do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e na Deliberação n•
369/AMU2017, publicada no 4° Suplemento do Boletim Municipal n• 1245, de 28/12/2017;
-os prédios urbanos objecto de reabilitação urbana são passiveis de isenção de Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI) pelo período de 3 anos nos termos do disposto no art. 45° do Estatuto dos Beneficias
Fiscais;
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-As empreitadas de reabilitação urbana, tal como definido em diploma especifico, realizadas em imóveis
localizados em Áreas de Reabilitação Urbana delimitadas nos termos legais, ficam sujeitas a taxa
reduzida de IVA, nos termos do art.• 76° da Lei 64-N2008, de 31112, que aprovou o Orçamento de
Estado para 2009 e procedeu à alteração à lista I anexa ao Código do IVA.

Lisboa, 28 de Novembro de 2018
O(A) Director(a) de Departamento
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