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EDITAL N: 16901UCTIUITCHl2018

Intimação para execução de medidas cautelares, reposição do local de acordo com o projecto aprovado e
despejo imediato e temporário
Torna-se público de que:
1.Em 07-11-2018 o Serviço Municipal da Protecção Civil informou de uma ocorrência, que obteve o
registo no 201827961, relativamente ao mau estado de conservação do fogo sito no 3O andar drtOda Rua
de São Francisco Borja n? 18.
Atendendo ao informado pelo Serviço Municipal de Protecção Civil e devido a gravidade das patologias ai
referidas, foi por minha determinação de 12/11/2018, realizada no mesmo dia, uma vistoria ao 2' e 3O
andar drto do edificio, tendo-se de acordo com o respectivo auto de vistoria
(1073/AUT/UCT~UITCH/GESTURBE/2018),constante do Processo no870/RLU/2018, constatado que:

-Oprédio 6 recuperável.
-Como Medidas Cautelares Urgente deverá ser determinado:
a)o escoramento no segundo andar direito do piso correspondente ao pavimento do terceiro andar
direito.
-Deverá ser reposta a legalidade urbanistica de acordo com os projectos aprovados no fogo habitacional
correspondente ao segundo andar direito.
-Deverá ser determinado o despejo imediato e temporário de pessoas e bens do segundo andar direito e
terceiro andar direito até que estejam reunidas todas as condições de segurança nos mesmos com a
reposição da legalidade no fogo habitacional correspondente ao segundo andar direito.
-Após a reposição da legalidade deverão ser realizados todos os trabalhos de conservação necessários a
reparação das anomalias no fogo correspondente ao terceiro andar direito, originadas pelas obras
efecluadas no segundo andar direito.
-Para além dos trabalhos acima descritos deverão ser igualmente efetuados todos os trabalhos que no
decorrer da obra se venham a verificar necessários, e corrigidas as deficiências, de forma a garantir as
condições de segurança e de salubridade do edificio.
2. Na sequência da referida vistoria foi determinado Intimar os proprietários, para:
a execução urgente das medidas cautelares constantes do ponto 2.1 do AV necessárias a
correcção das deficiências descritas no auto de vistoria, com o prazo de 3 dias úteis para o seu inicio e
com o prazo de 15 dias úteis para a sua conclusão.
a execução das obras de reposição do local de acordo com o projecto aprovado e com as
normas legais e regulamentares por forma a corrigir as desconformidade e deficiências descritas no auto
de vistoria, com o prazo de 30 dias úteis para o seu inicio e com o prazo de 6 meses para a sua
conclusão.
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