Câmara Municipal de Lisboa
Unidade de Coordenação Territorial
Unidade de Intervenção Territolial Centro

EDITAL N.•1198/UCT/UITC/2019
Intimação para obras de conservação e reabilitação
Homologação do(s) nivei(s) de conservação -Audiência Prévia
De acordo com o previsto na alínea d) do n.0 1 do artigo 112. 0 do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.0 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 do
Telhai, n. 072-72C, no âmbito do processo n.01275/RLU/2014, caso se fruste a notificação por via postal,
que:
1. Por despacho datado de 25/06/2014, da então Diretora da Unidade de Intervenção Territorial Centro,
Engª Leonor Pinto, foi realizada em 22/10/2014, uma vistoria ao edifício sito na morada referenciada,
tendo-se, de acordo com o auto de vistoria n. 0 1339/AUT/UITCentro/GESTURBE/2014 e respetivas fichas
de avaliação do estado de conservação:
a) apurado o nivel de conservação do imóvel e frações a que foi possível aceder, designadamente:
- Edifício e Outras partes comuns: Médio - N.° Ficha (1780)
- Fracção 3° Andar Esquerdo : Mau - N.° Ficha (81081)
- Fracção 4° Andar Esquerdo: Médio - N. ° Ficha (81082)
b) constatado a necessidade de executar obras de conservação para correção das deficiências
descritas.
2. Na sequência da referida vistoria, é intenção da Câmara Municipal de Lisboa homologar os níveis de
conmirvação apurados e intimar os(as) proprietários(as) para executar as obras necessárias à correção das deficiências descritas no auto de vistoria, com o prazo de 60 dias úteis para o seu início dos trabalhos
e com o prazo de 8 meses 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 nº4/2015 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:
- no n. 0 5 do artigo 90.0 do Decreto-Lei n.0 555/99, de 16/12, na sua redacção actual, que determina que,
nos autos elaborados na sequência de vistoria realizada se proceda à identificação do estado de
CAM - Centro de Atendimento ao Munícipe I lei 808 20 32 321 fax 808 20 31 31 f e-mail municipe@cm-lisboa.pt

