Câmara Municipal de Lisboa
Unidade de ~ o o r d e Í @ a o r i t o r i a l
Unidade de Intervenção Telritorial Centro

EDITAL N: 15441UCTIUITCl2019
Intimação para obras de conserva~ão-Audiência Prévia
De acordo com o previsto na alínea d) do n? 1 do artigo 112.0 do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n? 412015, de 7 de Janeiro, notificam-se todos os proprietários, arrendatários
e demais titulares de direitos reais sobre o imóvel, bem como todos os interessados, sito na Rua
Professor Sousa da Câmaia, n.0128, no âmbito do processo n?5701RLU12019, caso se fruste a
notificação por via postal, que:
1.Por meu despacho datado de 03/0712019, foi realizada em 20/08/2019, uma vistoria ao edifício sito na
n?
morada
referenciada, tendo-se,
de
acordo
com
o
auto
de
vistoria
673IAUTIUCT-UITCIGESTURBE12019, constatado a necessidade de executar obras de conservação
para correção das deficiências descritas.
Niio foram efectuadas as fichas de avaliação do estado de conservação do edificio, em virtude do mesmo
só ter sido observado exteriormente, pelo que a avaliação a efectuar apenas poderia fazer referência ao
nivel de anomalia de alguns elementos funcionais, podendo ter como consequência a atribuiçáo de um
nivel de conservação que não reflectisse o real estado do imóvel.
2. Na sequência da referida vistoria, é intenção da Câmara Municipal de .Lisboa intimar os(as)
proprietários(as) para executar as obras necessárias a correção das deficiências descritas no auto de
vistoria, com o prazo de 60 dias úteis para o seu inicio dos trabalhos e com o prazo de 18 meses para a
sua conclusão.
3. Alertamos para a circunstância de que apresentando o edificio revestimento azulejar ao nivel da
fachada principal, antes de iniciar os trabalhos de reparação das deficiências descritas no auto de
vistoria, deverá o proprietário solicitar o apoio dos serviços da DSPCIDPCIDMC - Divisão de Salvaguarda
do Património Cultual do Departamento de Património Cultural da Direção Municipal de Cultura, para
efetuar o acompanhamentoda obra.
Caso a obra a realizar na zona do revestimento azulejar ultrapasse a mera consetvação, estará a mesma
sujeita a procedimento do controlo prévio, nos termos da al. i) do n.O 2 do artigo 4.O do RJUE, na sua atual
redação.
4. Em sequência e nos termos dos artigos 121.0 e 122.0 do Código do Procedimento Administrativo
aprovado pelo Decreto-Lei n04/2015 de 07/01, dispõem os interessados do prazo de 10 dias úteis,
contado da recepção da presente notificação, dizer por escrito o que se lhe oferecer.
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