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Câmara Municipal de Lisboa

Unidade de Coordenação Territorial
Unidade de Intervenção Ter;ttorial Gentio Histórico

EDITAL N.•1200/UCT/UITCH/2019
Torna-se público e ficam por este meio notificados os proprietários do prédio silo no Largo das Olarias,
n.0 1 a 3, de que:
1.
Por meu despacho datado de 15102/2019, foi detem1inada a realização de vistoria ao edifício sito
na morada referenciada, efetuada em 27/03/2019, tendo-se, de acordo com o auto de vistoria
n.°499/AUT/UCT_UITCH/GESTURBE/2019, constante do processo n.°143/RLU/2019:
apurados os níveis de conservação do edificio e fogos/espaços funcionalmente distintos
vistoriados;
constatada a necessidade de executar obras de conservação e de reabilitação para correção das
deficiências descritas;
2.

Na sequência da referida vistoria e ao abrigo do disposto nos artigos:
33º nº1 ai. w) da Lei nº75/2013 de 12/09, que comete às Câmaras competência para ordenar,
precedendo vistoria, a beneficiação de construções que ameacem ruina ou constituam perigo para a
segurança das pessoas;
89º n°2 do Decreto-Lei nº555199 de 16112, 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 55º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (Decreto-Lei n.° 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 resliluição das características de desempenho e
segurança funcional, estrutural e construtiva dos edifícios ou frações, cujo nlvel apurado é de 1 ou 2;
no artigo 90° nº 5 do Decreto-lei 555199 de 16/12 na sua redaçao atual, 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 5º do Decreto-Lei nº 266-8/2012 de 31 de Dezembro e
respetiva regulamentação.
3.

Ficam notificados os proprietários do imóvel de que é intenção da Câmara Municipal:

atribuir os níveis de conservação indicados no auto de vistoria e nas respetivas fichas de
a)
avaliação:
- Ediflcio - Nível de conservação: '2' - Estado de conservação: "Mau" - Ficha 6393;
• Largo das Olarias n.° 3 - 1.° andar (Fracção) • Nível de conservação: "2' - Estado de conservação:
"Mau' - Ficha 6393-394621;
b)
intimar os proprietários do imóvel a executar as obras de conservação necessárias à correção
das deficiências descritas no auto de vistoria, com o prazo de 30 dias úteis para o seu início e com o
prazo de 6 meses para a sua conclusão;
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