Câmara Municipal de Lisboa

Unidade de Coordenaçao -fcri'íiorial
Unidade de lntervençào Territorial Centro Histórico

EDITAL N.•1183/UCT/UITCH/2019
Local : Rua de O Século 97-103, Rua da Academia das Ciências , 1-3
Nos termos e para os efeitos do disposto no art. 90° do Decreto-Lei n.'555/99 de 16/12, na sua redação
aluai, ficam o(s) proprietário(s), inquilino(s), do imóvel silo na morada referenciada, notificados que na
sequência de uma visita, foi determinado efectuar uma vistoria, por meu despacho datado de 14/02/2016
exarado na Informação n'55905/INF/UITCH/Gesturbe/2016. Esta vistoria tem por fundamento a
verificação do estado de conservação, segurança e salubridade do referido imóvel, pelo que deverão
promover e possibilitar o acesso a todas as áreas do imóvel em referência, para a realização da vistoria,
mesmo de espaços eventualmente arrendados ou cedidos a terceiros.
A referida vistoria será efetuada no próximo dia 17 de Setembro de 2019, da parte da manhã, a partir
das 10:30 horas.
Ficam, ainda, notificados os proprietários de que deverão apresentar no momento da vistoria, conforme
disposto no artigo 8' da Portaria n' 1192-B/2006 de 3 de Novembro, os certificados de inspeção das
instalações de gás e eletricidade, se obrigatórios (e outros ex.: ascensores) ou em alternativa, junto da
Unidade Intervenção Territorial Centro Histórico, com antecedência não inferior a 5 dias relativamente à
data de realização da mesma. Se não puderem apresentar os referidos documentos, por estes se
encontrarem em poder da administração do condomínio, deverão providenciar no sentido de solicitar a
essa administração para proceder à sua apresentação na data da visloria.A falta de apresentação dos
documentos referidos equivale à inexistência dos mesmos para determinação do nivel de conservação do
imóvel, salvo se na vistoria, protestar junta-los e os enviar à Unidade de Intervenção Territorial Centro
Histórico silo, na Rua Nova de Almada,2-3'andar 1200-289 Lisboa, (Telf:21 8171000/218170870) nos 8
dias subsequentes. Mais se informa que nos termos do n'3 do art'.90 do citado diploma, poderá V. Exa,
se assim o entender indicar um perito, devidamente habilitado para estar presente e intervir na realização
da vistoria, bem como formular quesitos, até à véspera da mesma. Para o efeito deverá efetuar essa
comunicação para a seguinte morada: Rua Nova de Almada n'.2-3'andar 1200-289 Lisboa ou em
alternativa por correio electrónico para o seguinte endereço: uct.uitch@cm-lisboa.pt

Lisboa, 26 de Agosto de 2019
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