Câmara Municipal de Lisboa
Unidade de Coordenação Territorial
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EDITAL N.•1045/UCT/UITC/2018
Intimação para obras de conservação/reabilitação
Homologação do(s) nivei(s) de conservação
De acordo com o previsto no artigo 56.' da Lei n.'75/2013, 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 fruste a notificação por via·
postal, que:

1. Por meu despacho, datado de 29/09/2017, foi realizada em 03/11/2017, uma vistoria ao edifício silo na
Rua Francisco Rodrigues Lobo, n.' 13-138, no âmbito do processo n.' 788/RLU/2017, tendo-se, de .
acordo com o auto de vistoria n.' 1180/AUT/UITC/GESTUR8E/2017 e respetivas fichas de avaliação do
estado de conservação:
a) apu(ado o nível de conservação do imóvel e !rações a que foi possível aceder;
b) constatado a necessidade de executar obras de conservação e reabilitação para correção das
deficiências descritas,
e ainda,
c) por questões de segurança, deverão ser devidamente encerrados todos os vãos do edifício da
Rua Francisco Rodrigues Lobo, 13/138 e anexo/garagem de tardoz, que se encontrem abertos, de modo·
a impedir a entrada de águas pluviais e aves/pombos para o seu interior, bem como pessoas estranhas
ao mesmo, o que constituiria risco acrescido de incêndio.

2. Na sequência da referida vistoria, bem como, da audiência prévia, efetuada nos termos dos artigos
121.' e 122.' 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 18/07/2018,
exarado na informação n.' 32933/INF/UITC/GESTUR8E/2018:
a) a homologação dos níveis de conservação indicados no auto de vistoria e respectivas fichas de
avaliação, designadamente:
Rua Francisco Rodrigues Lobo, n.' 13/138
-Edifício e Outras partes comuns: Médio- N.' Ficha (5031)
-Fracção 3' Andar Direito: Mau- N.' Ficha (320321)
Rua Francisco Rodrigues Lobo, n.' 13A- Barracão N.' 3/3A
-EdifíCio e Outras partes comuns : Médio- N.' Ficha (5032)
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- Fracção N.• 3A com cave- Loja (serralharia) : Médio- N.• Ficha (320341)
b) o encerramento de todos os vãos do edifício da Rua Francisco Rodrigues Lobo, 13/138 e
anexo/garagem de tardoz, que se encontrem abertos, com o prazo de 3 dias úteis para o seu· início dos
trabalhos contados a partir da recepção da presente notificação e com o prazo de 2 dias úteis para a sua
conclusão;
c) 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 contados a partir da recepção da presente
notificação e com o prazo de 6 meses para a sua conclusão. .
·

3. A decisão constante do presente edital teve por base os seguintes fundamentos:
-no n• 5 do artigo 90.• do Decreto-Lei n. 0555/99 de 16/12, na sua redação aluai, que determina que, nos
autos elaborados na sequência de vistoria realizada se proceda à identificação do estado de conservação
do imóvel de acordo com o disposto no artigo 5°do Decreto-lei n. 0 266-B/2012, de 31 de Dezembro, e
respeliva regulamentação;
-na ai. w) do n.• 1 do artigo 33. 0 da Lei n°75/2013 de 12/09, que comete às Câmaras competência para
ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de cqnstruções que
ameacem ruína ou constituam perigo para a segurança das pessoas;
- no n• 2 do artigo 89.• do Decreto-Lei n°555/99 de 16/12, que comete à Câmara competência para,
precedendo de vistoria, determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más
condições de segurança ou de salubridade;
-no artigo 55. 0 do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (Decreto-Lei n.• 307/2009, de 23 de Outubro,
alterado pela Lei 32/2012 de 14 de Agosto) que comete à Câmara competência para, caso seja atribuído
a um edifício ou !ração um nível de conservação 1 ou 2, impor ao respetivo proprietário a obrigação de
reabilitar, determinando a realização e o prazo para a conclusão das obras ou trabalhos necessários à
restituição das características de desempenho e segurança funcional, estrutural e construtiva, de acordo
com critérios de necessidade adequação e proporcionalidade;
- na delegação· e subdelegação de competências, efetuadas por Sua Exa. o Presidente da Câmara
Municipal de Lisboa, concretizada pelo Despacho n• 99/P/2017, de 23 de Novembro de 2017, publicado
no 1.0 Suplemento do Boletim Municipal n• 1240, de 23 de Novembro de 2017;

4. Fica assim, o( a) proprietário( a) notificado( a), para:
a) encerrar todos os vãos do edifício da Rua Francisco Rodrigues Lobo, 13/138 e anexo/garagem de
tardoz, que se encontrem abertos, com o prazo de 3 dias úteis para o seu início dos trabalhos contados a
partir da recepção da presente notificação e com o prazo de 2 dias úteis para a sua conclusão.
b) executar 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 contados a partir da recepção da presente
notificação e com o prazo de 6 meses para a sua conclusão.

5. Deverá, ainda, executar as restantes obras necessárias para manter o edifício em bom estado de
conservação, de modo a dar cumprimento ao dever estatuído no n.• 1 do artigo 89. 0 do Decreto-Lei n.•
555/99 de 16/12, na sua redação atual. Em conformidade com o disposto neste artigo, a edificação a .ás
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identificada deveria ter sido objeto de obras de conservação pelo menos em cada período de oito anos,
resultando o seu incumprimento díretamente da lei (salienta-se que o diploma anteriormente em vigorRegulamento Geral das Edificações Urbanas- Decreto-Lei 38382 de 7/8/51, já estabelecia no seu artigo
9. 0 a mesma obrigatoriedade).

6. Para a execução das obras terá de:
- apresentar termo de responsabilidade pela direcção técnica da obra, acompanhado de cópia do
documento de identificação do técnico autor de projecto, cópia da apólice de seguro de responsabilidade
civil do técnico autor de projecto e declaração válida da associação profissional do técnico autor de
projecto, reconhecendo a qualificação pará a responsabilidade assumida;
- apresentar declaração da empresa que executará as obras, anexando fotocópia do certificado de
classificação ou do título do registo emitido pelo lnCI (Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P.),
acompanhado do seguro de responsabilidade civil e do seguro de acidentes de trabalho;
- apresentar livro de obra e plano de segurança e saúde;
-comunicar a este Departamento, até 5 dias antes, o início das obras;
- executar as obras sem alterar o último antecedente válido para o imóvel;
- proceder à remoção e transporte a vazadouro de todo o entulho, de modo a deixar o local limpo;
- no caso de ser necessário ocupar a via pública, deverá ser entregue projecto de ocupação de via
pública nos serviços de atendimento, para obter a respectiva licença.

7. Mais se informa que:
- caso não cumpra, no prazo estabelecido, o determinado no presente edital, será instaurado processo de
contraordenação, nos termos da ai. s) do n. 0 1 do artigo 98. 0 do Decreto-Lei n.0 555/99 de 16/12, na sua
redação atual, cuja coima está graduada entre os 500€ e. o montante máximo de 100.000€, no caso de
pesso.a singular, e entre 1.500€ e o montante máximo de 250.000€, no caso de pessoa coletiva;
-o incumprimento da determinação para realização das obras previstas no n. 0 2 e n. 0 3 do artigo 89. 0 do
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n. 0 555/99, de 16/12, na sua
atual redação, constitui crime de desobediência, previsto pelos artigos 100.0 no 1 e 102.0 n. 0 3 daquele
diploma legal e punidÓ pelo artigo 348. 0 do Código Penal, com pena de prisão até 1 ano ou com pena de
multá até 120 dias;
- enquanto, por motivos alheios ao Município, não forem concluídas as obras de conservação que foram
determinadas, a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) será majorada em 30% ao abrigo do
disposto no n. 0 8 do artigo 112.0 do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e na Deliberação n. 0
369/AMU2017, publicada no 4° suplemento ao Boletim Municipal n. 0 1245, de 28 de Dezembro de 2017;
- caso não dê execução no prazo-estipulado às necessárias obras, a Câmara Municipal poderá tomar
posse administrativa do imóvel para executar as obras coercivamente.

8. Informa-se ainda que:
- os prédios urbanos objeto de reabilitação urbana são passíveis de vir a usufruir de um conjunto de
benefícios nos termos dos artigos 45. 0 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, nomeadamente, a isenção do
Imposto Municipal sobre Imóveis (I MI) por 3 anos;
- as empreitadas de reabilitação urbana, tal como definido em diploma específico, realizadas em imóveis
localizados em Áreas de Reabilitação Urbana delimitadas nos termos legais, ficam sujeitas a taxa
reduzida de IVA, nos termos do artigo 76. 0 da Lei 64-A/2008, de 31/12, que aprovou Ó Orçament, de
Estado para 2009 e procedeu à alteração à lista I anexa ao Código do IVA.
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9. Sem prejuízo do exposto, deve continuar a zelar para garantir as condições mínimas de segurança,
sendo responsável por qualquer ocorrência decorrente do mau estado de conservação do imóvel.

Lisboa, 08 de agosto de 2018
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