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Câmara Municipal de Lisboa

Unidade de Coordenação Territorial
Divisão de Gestão do Edificado Privado

EDITAL N.º 399/UCT/DGEP/2019
Intimação para conservação/medidas cautelares
Nos termos do art. 56.º da lei n. 75/2013, de 12 de Setembro, torna-se público e
notificam-se todos os interessados nos termos da ai. d) do n.º 1 do art. 112.º do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n. n.º 4/2015 de 07/O 1,
caso se frustre a notificação por via postal, no âmbito do processo n. 370/RLU/2018,
que:
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1. Considerando o incêndio e a derrocada da empena lateral esquerda do imóvel sito na
Rua Alves ao Grilo, 9-13, aquando da demolição do imóvel n.º 1 a 7, assim como, o
agravamento da situação, se proceda à execução de medidas provisórias (cautelares),
conforme contantes na informação n.º 4681/INF/UCT_UITOR/GESTURBE/2019, com
o prazo de 5 dias úeis para o seu início e com o prazo de 1O dias úteis para a sua
conclusão.
2. A decisão constante da presente publicitação foi proferida por despacho do Senhor
Vereador Manuel Salgado, de 31/01/2019, exarado na referida informação, com base
nos seguintes fundamentos:
- no art. 89. n. l do Decreto-Lei n. 4/2015 de 07/01 (Código do Procedimento
Administrativo), que prevê a admissibilidade de medidas provisórias, caso haja justo
receio, se sem tais medidas se constituir uma situação de facto consumado ou se
produzirem prejuízos de difícil reparação para os interesses públicos ou privados em
presença, e desde que, uma vez ponderados esses interesses, os danos que resultariam da
medida se não mostrem superiores aos que se pretendam evitar com a respetiva adoção;
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- na delegação e subdelegação de competências, efetuadas por Sua Exa. o Presidente da
Câmara Municipal de Lisboa, concretizada pelo Despacho nº 99/P/2017, de 23 de
novembro de 2017, publicado no 1. Suplemento do Boletim Municipal nº I 240, de 23
de novembro de 20 l 7.
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3. Atendendo à urgência na atuação dos procedimentos, com vista à salvaguarda de
valores e interesses de ordem pública, como a salubridade e a segurança das pessoas,
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