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EDITAL n.•1/DGC/DAP/DMGP/CML/19
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 112.' n.• 1 alínea d) do Código de Procedimento Administrativo,
ficam por este meio notificados todos os ocupantes das construções existentes nos terrenos. sitos nas traseiras da Av.
Almirante Gago Coutinho, entre a AV. Estados Unidos da América e a Av. José Régio, Escarpa do Parque da Bela
Vista, Quinta da Noiva, e demais interessados, de que:
~------Em-r-eunião-fealizada-mn-1&()312~1aDeliberaçao

n.• 113/CMI2019, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou a

adoção urgente de medidas preventivas para a consolidação da Escarpa do Geomon~mento do Parq~e da Bela
Vista, tendo em vista a salvaguarda de pessoas e bens na Quinta da Noiva, e o lançamento, por ajuste direto,
por motivos de urgência Imperiosa, de uma empreitada para demolição das construções existentes no local e
criação de um adequado perímetro de segurança.
Assim, nos termos da referida Deliberação n.• 1131CMI201~, determinrnl a Câmara Mupicipal de Lisb
1.

Reconhecer a existência de uma situaç~o de perigo iminente para pessoas e bens e total insalubridade na
zona da Quinta da Noiva, na base da escarpa do Parque da Bela Vista;

2. Adotar todas as medidas tecnicamente tidas por necessárias e convenientes para a consolidaç§o da escarpa
do Parque da Bela Vista, conforme estudos téonicos e empreitadas de obra pública a desencadear
opotfunamente para o efeito;

3. . Impor ·e realizar imediatamente um per!metro de segurança e uma· zona de proteção ao Geomonumento do
Parque d~ Bela Vista, tal como definido no PDM, com a prévia demolição de todas as construções existentes,
com seletiva recolha e tratamento de todos os resíduos e lixos ali acumulados;

4.

Garantir o devido acompanhamento das sftuações rte natureza habitacional e rtas oficinas, mesmo nas
situações em que por acordo não seja posstve/ a desocupação voluntária das construções a demolir, as
condições de risco no local obrigam à utilização de meios administrativos alternativos, embora com a atuação
camarária a dever ser desenvolvida na justa ponderação dos interesses em presença, de modo a que:
a)

As ocupaçõe.s não habitacionais devidamente legalizadas, com registo abetto e com os pegamentos em
dia, tenderão a ser relocalizadas em looal adequado;

b)

As ocupações não habitacionais devidamente legalizadas, com registo aberto, mas com os pagamentos
em atraso, tenderão também a ser relocalizadas mediante ao
passivo existente;

c)

As ocupações abusivas não habitacionais ser§o desocupadas a qualquer momento, porsimp/es decisão
da CML, devidamente comunicada aos interessados;

d)

As ocupações habitacionais, mesmo que não tituladas, serão avaliadas pela Direç§o Municipal de
Habitação e Desenvolvimento Local (DMHDL), que já fez os levantamentos no local, que, com o
acompanhamento do Depatfamento dos Direitos Sociais (DOS), confirmará os agregados existentes e
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procederá aos realojamentos necessários em colaboraç§o com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa;
e)

Os dois annazéns propriedade da CML serão demolidos, com o bens ainda ali deposftados a serem
transferidos para outro tocai;

5.

Determinar que, ao abrigo desta sítuaç§o de necessidade urgente, e para cumprimento do estabelecido supra:
a)

A Direção Municipal de Higiene Urbana (DMHU), se necessário com o apoio da Direção Municipal de
Ambiente espaços Verdes Clima e Energia (DMAEVCE), promovam a imediata limpeza de toda a zona
da Quinta da Noiva, com a competente identificação dos diferentes resíduos perigosos e ferrosos
existentes na área em causa e devida recolha e tratamento seletivo;

b)

A Direção Municipal de Habitação e Desenvolvimento Local (DMHDL), com o apoio do Departamento
para os Direitos Sociais (DOS), promovam o realojamento dos dois agregados já identificados no
Memorando n: 0 1/DMHDUCMU19, de 22 de fevereiro de 2019, com o devido acompanhamento social,

-----------,--iótafRRttee"'dlaa-GCMi=-eOO'IIKia Santa Casa da lvfisetir;órdta de Lisboa, sendo que nas sduações ilegais existentes
dos outros dois agregados, deverá também ser feito o devido acompanhamento social, só se adotando o
realojamento caso estejam previstas as condições de legalização em Portugal, para lá das demais
estabelecidas no respetivo Regulamento Municipal;
c)

A Direç!io Municipal de Gestão Patrimonial (DMGP) desencadeie de imediato os procedimentos
necessários à cessação de todas ocupações dos espaços não hebHaoionais, salvaguardando, sempre
que passivei e justificável face à natureza e condições das mesmas, eventuais revogações ou
relocalizações, com a consequente retirada de todas as pessoas e bens;

d) A Direção Municipal de Manutenção e Conservação (DMMC) promova de imediato todos os
procedimentos necessários e adequados para garantir.·

d. 1) A demolição e remoção a vazadouro de todas as construções existentes na Quinta da Noiva;
d. 2) O estabel$cimento de um perimetro de proteção à Escarpa do Geomonumento do Parque da Bela
Vista, com um mlnimo de 20 metros, com o devido acompanhamento do Serviço Municipal de Proteção
Civil (SMPC) e do Regimento de Sapadores de Bombeiros (RSB);

6.

O lançamento da empreitada n. o 13/DMMCIDHMIDIH/2019, mediante a fixação do preço base em 145.000,00

€ (cento e quarenta e cinco mil euros), com exclusão do IVA e do prazo de execução de 75 (setenta e cinco)
dias, nos termos do artigo 36° do Código dos Contratos Públicos com a totalidade de encargos conswRides
durante o ano de 2019, para execução dos trabalhos de demolição de todas as construções existentes na
propriedade municipal da Quinta da Noiva, com remoção a vazadouro, e consequente delimitação de poligono
de proteção;

7. A execução imediata dos trabalhos de demolição e vedação na zona de risco, ao abrigo do principio do estado
de necessidade, nos tennos do n. o 2 do artigo 3° do Código do Procedimento Administrativo e a consequente
consignação imediata da empreitada.
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Cumprindo aos serviços dar execução imediata ao deliberado, que integralmente se reproduz, ficam todos os

ocupantes notificados para deixarem o espaço desocupado de pessoas e bens impreterivelmente até ao dia

_30/0412019, sem prejuízo de, em momento anterior, a camara Municipal de Lisboa iniciar os trabalhos de limpeza e
demolição das construções que se encontram desocupadas e a remoção de todos os lixos existentes.
Mais se informa que a Câmara municipal de Lisboa não assumirá qualquer responsabilidade por eventuais danos nas
construções ou perturbação do funcionamento qye possam decorrer dos trabalhos que imediatamente se iniciarão.
---~---<'•ompre-recordarqoe

qum sejam ocopantenltulares de uma ceâênc1a precâria, quer sejam ocupantes sem litUios

(abusivas), o Municlpio pode fazer cessar as ocupações a qUalquer momento, sem direito ao ressarcimento de
quaisquer importâncias já pagas ou a indemnizações de natureza alguma, sendo certo que em face da Deliberação n.'
113/CM/2019, estamos a atuar ao abrigo do estado de necessidade, ao abrigo do disposto no n.' 2 do artigo 3' do
Código do Procedimento Administrativo e que, pelo menos desde 2011, os ocupantes têm sido sucessivamente
informados da situação e alertados para a necessidade de terem de abandonar o local, sendo presentemente inadiável
a desocupação da Quin,ta da Noiva, face ao perigo de derrocada iminente e o consequente risco para a segurança de
pessoas e bens no local.
Ficam ainda infonmados de que a Deliberação n.• 113/CM/2019 e respetivos anexos, constantes do Processo n.'
1597/CMU19, podem ser consultados na Divisão de Gestao de Contratos - Departamento de. Administração do
Património - Direção Municipal de Gestão Patrimonial, sita no Edifício Central da Câmara Municipal de Lisboa, Campo
Grande, 27 - 3' C, mediante marcação prévia, pelo e-mail dmgp.dap.dgc@cm-lisboa.pt ou para os telefones n."
217.988.948,217.988.914 e 217.988.444.

Lisboa, 22 de Março de 2019.
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