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Câmara Municipal de Lisboa

Unidade de Coordenação Territorial
Unidade do lnterv-enção Territorial Centro Histórico

EDITAL N.•1216/UCT/UITCH/2019
Torna-se público e ficam notificados todos os proprietários, moradores e demais interessados
relativamente ao imóvel sito na Rua Possidónio da Silva, n.°s138 a 142 de que:
1.
Na sequência de acção de fiscalização realizada ao prédio sito na Rua Possidónio da Silva,
n.°s138 a 142 em que se verificaram riscos para a segurança, por derrocada parcial da trapeira e risco
iminente de derrocada dos restantes elementos da trapeira, de rebocos e da prumada de esgotos, foi, por
meu despacho datado de 27/08/2019, determinada a realização de vistoria com preterição de
formalidades, ao abrigo do disposto no artigo 90°, nº 8 do Decreto-Lei nº 555/99 de 16/12, destinada a
verificar as condições de segurança e a preconizar as medidas necessárias para salvaguarda de pessoas
e bens.
2.
A vistoria foi realizada na mesma data, tendo-se, de acordo com o respectivo auto de vistoria
n.°637/AUT/UITCH/GESTURBE/2017, constante do processo n.º624/RLU/2019, concluldo:
2.1
da existência de risco de queda iminente quer sobre a via pública, quer sobre o logradouro (Vila
Pacheco) de elementos da fachada e cobertura;
2.2

da necessidade de execução imediata de:
demolição da parte restante da trapeira e remoção de todos os destroços, incluindo todos
aqueles que eventualmente já se encontrem amontoados sobre a cobertura;
remoção das manilhas de grés e do suporte de estendal
remoção de todas as telhas do beirado que se encontrem fragilizadas e em risco de queda;
emparedamento dos vãos da fachada principal ao nível do r/c, com excepção da passagem
lateral de acesso à Vila Pacheco.
3.
Nesta sequência foi, por despacho da Senhora Vereadora Catarina Vaz Pinto, em substituição
do Senhor Vereador Manuel Salgado, datado de 05/09/2019 e exarado na informação
n.°42277/INF/UCT_UITCH/GESTURBE/2019, constante do atrás referido processo, determinada a
tomada de posse administrativa, ao abrigo do disposto nos artigos 91° e 107 ° do RJUE, do prédio sito na
Rua Possidónio da Silva, n.°s138 a 142, para execução imediata e inadiável pelo Município dos trabalhos
preconizados no auto de vistoria acima referido e necessários à urgente reposição das condições de
segurança do local, o que se justifica à luz do estado de necessidade, nos temos do disposto no artigo 3°,
n.°2 do Código de Procedimento Administrativo.
4.
A decisão constante do presente EDITAL foi tomada com fundamento nas disposições legais
supracitadas e ainda
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