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Intimação para obras de conservação
Nos tem,os do art. 56.0 da lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, toma-se público e notificam-se todos os
interessados nos tem,os da ai. d) do n.0 1 do art. 112.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n. n. 0 4/2015 de 07/01, caso se frustre a notificação por via postal, no âmbito
do processo n.0 765/RLU/2017, que:
1. Por despacho da Diretora da Unidade de Intervenção Territorial Norte, Arqta. Sara Godinho, datado de
20/09/2017, foi realizada em 09/03/2018, uma vistoria ao edifício sito na Az das Cam,elitas, 34-36, tendo
se, de acordo com o auto de vistoria n.0 279/AUT/UITN/GESTURBE/2018, constatado a necessidade de
executar obras de conservação para correção das deficiências descritas.
Ainda,
2. Posteriom,ente, em 29/08/2018, foi elaborada a infom,ação n.0 41970/INF/UITN/GESTURBE/2018,
tendo-se da acordo com esta, verifdicado risco de ocupação ilegal e insegurança do imóvel, dada a
existência de alguns vãos de porta/janela e acessos do piso térreo abertos e/ou desguarnecidos e a
demora na realização de obras necessárias, e assim, constatado a necessidade da diminuição/correção
dos riscos existentes.
Logo,
3. Na sequência da referida vistoria foi detem,inado intimar os comproprietários do imóvel, para executar
as obras de conservação necessárias à correção das deficiências descritas no auto de vistoria e
infom,ação referida no parágrafo anterior, com os prazos:
- 20 dias úteis para início dos trabalhos e 30 dias úteis para conclusão, relativamente aos trabalhos de
emparedamento, por fom,a a evitar o risco de ocupaçãpo ilegal e diminuir os riscos de insegurança daí
derivados;
- 6 meses para início e 1 ano para conclusão, para a execução dos restantes trabalhos no imóvel.
4. O edificio se encontra inserido em zona de Proteção de Imóveis designada por Zona Antiga de Carnide
-Luz / Conjunto Carnide/Luz, pelo que, antes de iniciar os trabalhos para reparação das deficiências
descritas, deverá ser dado cumprimento aos diplomas legais e regulamentares em vigor e ser solicitado
parecer da DGPC (Direção-Geral do Património Cultural), nos tem,os do disposto na Lei n.0 107/2001, de
8 de Setembro.
5. A decisão constante da presente publicitação foi proferida por despacho do Senhor Vereador Manuel
Salgado, de 07/03/2019, exarado na infom,ação n.º 8887/INF/UCT_DivGEP/GESTURBE/2019, com base
nos seguintes fundamentos:
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