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Intimação para obras de conservação - Audiência Prévia
De acordo com o previsto na alínea d) do n. 0 1 do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, notificam-se todos os proprietários, arrendatários
e demais titulares de direitos reais sobre o imóvel, bem como todos os interessados, sito na Rua Júlio de
Andrade, n.0 7, no âmbito do processo n. 0 116/RLU/2019, caso se fruste a notificação por via postal, que:
1.Por meu despacho datado de 30/01/2019, foi realizada em 14/02/2019, uma vistoria ao edifício sito na
morada referenciada, tendo-se, de acordo com o auto de vistoria n.0
124/AUT/UCT_UITC/GESTURBE/2019, constatado a necessidade de executar obras de conservação
para correção das deficiências descritas,
bem como, por questões de segurança,
deverá ser executada, no troço da Calçada do Moinho do Vento para o acesso ao Jardim do Torei, uma
pala de protecção em toda a extensão das colunatas, de modo a evitar que a via pública seja atingida no
caso de queda de elementos das referidas colunatas, até à conclusão dos referidos trabalhos.
Não foram efectuadas as fichas de avaliação do estado de conservação do Edifício, em virtude do mesmo
só ter sido observado o estacionamento, pelo que a avaliação a efectuar apenas poderia fazer referência
ao nível de anomalia de alguns elementos funcionais, podendo ter como consequência a atribuição de um
nível de conservação que não reflectisse o real estado do imóvel.
2. Na sequência da referida vistoria, é intenção da Câmara Municipal de Lisboa homologar os níveis de
conservação apurados e intimar os(as) proprietários(as) para:
- a execução de uma pala de protecção em toda a extensão das colunatas, com o prazo de 5 dias úteis
para o seu início dos trabalhos e com o prazo de 2 dias uteis para a sua conclusão;
- a execução das obras necessárias à correção das deficiências descritas no auto de vistoria, com o
prazo de 45 dias úteis para o seu início dos trabalhos e com o prazo de 120 dias para a sua conclusão.
3. Em sequência e nos termos dos artigos 121. 0 e 122.0 do Código do Procedimento Administrativo
aprovado pelo Decreto-Lei n º4/2015 de 07/01, dispõem os interessados do prazo de 10 dias úteis,
contado da recepção da presente notificação, dizer por escrito o que se lhe oferecer.
4. A intenção da Câmara fundamenta-se no disposto nos artigos:
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