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Intimação para obras de conservação
Homologação do(s) nivei(s) de conservação
De acordo com o previsto no artigo 56. 0 da Lei n. 075/2013, de 12 de Setembro, torna-se público e
notificam-se todos os proprietários, arrendatários e demais titulares de direitos reais sobre o imóvel, bem
como todos os interessados, nos termos na alínea d) do n.° 1 do artigo 112.° do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de Janeiro, caso se truste a notificação por via
postal, que:
1. Por meu despacho datado de 24/09/2018, foi realizada em 23/10/2018, uma vistoria ao edificio sito na
Rua Rodrigues Sampaio, n.° 12-16, no âmbito do processo n.° 678/RLU/2018, tendo-se, de acordo com o
auto de vistoria n.0 1007/AUT/UCT_UITC/GESTURBE/2018 constatado a necessidade de executar obras
de para correção das deficiências descritas.
bem como, por questões de segurança,
deverá ser executada na fachada confinante com a Rua Rodrigues Sampaio, uma pala de protecção ou
um dispositivo afim, de modo a evitar, que a via pública seja atingida no caso da queda de revestimento
da zona da parede de fachada adjacente à junta, com a empena do edificio contiguo com o nº 6-6A da
mesma rua, até à conclusão dos trabalhos de conservação e de reparação na fachada.
Não 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 efetuar apenas poderia fazer referência ao
nível de anomalia de alguns elementos funcionais, podendo ter como consequência a atribuição de um
nível de conservação que não reflectisse o real estado do imóvel.
2. Na sequência da referida vistoria, bem como, da audiência prévia, efetuada nos termos dos artigos
121.° e 122. 0 do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n°4/2015 de 07/01,
foi determinado pelo Senhor Vereador Manuel Salgado, através do despacho datado de 03/05/2019,
exarado na informação n.° 19706/INF/UITC/GESTURBE/2019:
- a execução de uma pala de protecção ou um dispositivo afim, com o prazo de 5 dias úteis para o seu
início dos trabalhos e com o prazo de 2 dias úteis para a sua conclusão;
- a execução das obras necessárias à correção das deficiências descritas no auto de vistoria, com o
prazo de 60 dias úteis para o seu início dos trabalhos e com o prazo de 90 dias úteis para a sua
conclusão.
3. A decisão constante do presente edital teve por base os seguintes fundamentos:
CAM - Centro de Atendimento ao Municipe I tel 808 20 32 321 fax 808 20 31 31 1 e-mail municipe@cm-lisboa.pt

