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EDITAL Nf437/UCT/UITCH/2019
Toma-se público e ficam por este meio notificados os proprietários do prédio silo na Rua de São Paulo,
n.°s206 a 216, de que:

1.
Por meu despacho, datado de 23/03/2017, foi determinada a realização de vistoria ao edifício
sito na morada referenciada, efetuada em 29/03/2017, tendo-se, de acordo com o auto de vistoria
n.°457/AUT/UITCH/GESTURBE/2017, constante do processo n.°399/RLU/2017:
constatada a necessidade de executar obras de conservação para correção das deficiências e
desconformidades descritas.
2.
Atendendo à urgência na atuação, com vista à salvaguarda de valores e interesses de ordem
pública, como a salubridade e a segurança das pessoas foi preterida a notificação prévia de vistoria e
todos os procedimentos previstos no artigo 90º do Decreto-Lei n.'555/99 de 16/12, de acordo com o n.°8
do mesmo artigo.
3.
Na sequência da referida vistoria, foi determinado intimar os proprietários do imóvel para
executar as obras de conservação necessárias à correção das deficiências descritas no auto de vistoria,
com o prazo de 60 dias úteis para o seu inicio e com o prazo de 120 dias úteis para a sua conclusão;
4.
A decisão constante do presente edital foi proferida por despacho do Senhor Vereador Manuel
Salgado, de 26/0312019, exarado na informação n.°14205/INF/ UCT_UITCHIGESTURBE/2019, com base
nos seguintes fundamentos:
no artigo 33° nº 1 ai. w) da Lei nº75/2013 de 12109, que comete às Câmaras competência para
ordenar, precedendo vistoria, a beneficiação de construções que ameacem rulna ou constituam perigo
para a segurança das pessoas;
no artigo 89 ° nº2 do Decreto-Lei nº555/99 de 16/12, que comete à Câmara competência para
determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de segurança
ou de salubridade;
na delegação e subdelegação de competências, efetuadas por Sua Exa. o Presidente da
Câmara Municipal de Lisboa, concretizada pelo despacho n.º99/P/2017 de 23/11/2017, publicado no 1 °
Suplemento ao Boletim Municipal n• 1240 de 23/11/2017 e republicado no 4 ° Suplemento ao Boletim
Municipal n.° 1302 de 31/01/2019;
na audiência prévia, efetuada nos termos dos artigos 121 ° e 122º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº4/2015 de 07/01.
5.

Ficam ainda notificados de que:
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