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Câmara Municipal de Lisboa

Unidade de Coordenação Territorial

Unidade de Intervenção Territorial Centro Histórico

EDITAL N. 552/UCT/UITCH/2019
0

Local: Rua Lopes, 113- Muro
Nos termos e para os efeitos do disposto no art. 90 ° do Decreto-Lei n. 0555/99 de 16 de Dezembro, ficam
V.Exa(s). na qualidade de proprietário(s) do imóvel sito na morada referenciada, notificado(s) na
sequência da visita técnica ao local e em que se constataram indícios de insegurança e insalubridade,
foi determinada efectuar uma vistoria, por meu despacho datado de 12/02/2019, exarado na
lnformaçãonº7506/INF/UCT/U ITCH/BLXCH/GESTURBE/2019 .
Esta vistoria destina-se a verificar o estado de conservação e segurança do muro existente. Ficam ainda,
notificados de que deverão promover e possibilitar o acesso a todas as áreas do local em referência, para
a realização da vistoria
A referida vistoria será efectuada dia 15 de Maio de 2019, a partir das 10:30horas.
De acordo com o nº3 do art º 90 do Decreto Lei nº555/99, poderão os proprietários, se assim o
entenderem, indicar um perito devidamente habilitado (cujas as habilitações possam ser
documentalmente comprovadas, devendo esses documentos estarem na posse do perito indicado) para
estar presente e intervir na realização da vistoria, bem como formular quesitos até à véspera da mesma.
Para o efeito deverá efectuar essa comunicação para a seguinte morada: Rua Nova de Almada, 230andar, 1200-289 Lisboa ou em alternativa enviar por correio electrónico para o seguinte endereço:
uct.uitch@crn-lisboa.pt
Nos termos do n°6 do mesmo artigo, caso não seja indicado perito, a vistoria será sempre realizada, não
constituindo essa omissão fundamento para seu adiamento ou suspensão.

Lisboa, 24 de Abril de 2019
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O(A) Director(a) de Departamento
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