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Câmara Municipal de Lisboa
Unidade de Coordenação Territorial
Divisao de Gestao do Edificado Privado

EDITAL N.• 1205/UCT/DGEP/2019
Intimação para obras de conservação
Audiência prévia ·
Nos termos da ai. d) do n.0 1 do art. 112.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.0 4/2015 de 07/01, caso se· frustre a notificação por via postal, ficam notificados os
proprietários, arrendatários e demais titulares de direitos reais, do imóvel sito noa Tv do Giestal, 4 (Muros
de contenção de terras dos logradouros do R/C Esq. e R/C Dto.), no âmbito do processo n.0
375/RLU/2019, que:
1. Por despacho da Chefe de Divisão da Brigada Lx Ocidental, Arqta. Lidia Amorim Pereira, datado de
26/04/2019, foi realizada em 30/05/2019, uma vistoria ao muro sito na morada referenciada, tendo-se, de
acordo com o Auto de Vistoria n.º 439/AUT/UCT_UITOC_BLXOC/GESTURBE/2019, constatado a
necessidade de executar obras de conservação para correção das deficiências descritas.
2. Na sequência da referida vistoria é intenção da Câmara Municipal, intimar os proprietários para
executar as obras necessárias á correção das deficiências descritas no Auto de Vistoria, com o prazo de
3 meses para o seu início e com o prazo de 8 meses para a sua conclusão.
3. A intenção da Câmara referida no número anterior fundamenta-se no disposto nos artigos:
- no artigo 33º nº1 ai. w) da Lei nº 75/2013 de 12/09, que comete ás Câmaras competência para ordenar,
precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções que ameacem ruína
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,
precedendo de vistoria, determinar a execução de obras de conservação necessárias à correcção de más
condições de segurança ou de salubridade;
4. Nos termos dos artigos 121° e 122° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto
Lei n.0 4/2015 de 07/01, poderão os interessados, no prazo de 10 dias úteis, contado a partir da data de
afixação do presente edital, dizer por escrito o que se lhes oferecer.
5. Tendo em conta o estipulado no nº 2 do artigo 122° do referido diploma, poderá o processo ser
consultado nesta Divisão, sita no Campo Grande, n.º 27, 5.0 andar, Bloco E , nos dias normais de
expediente, das 09h às 17h, durante o prazo indicado no número anterior, mediante marcação prévia.
6. Informa-se ainda que:
- o incumprimento da determinação para realização das obras previstas no n.º 2 e n. 0 3 do artigo 89.º do
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.0 555/99, de 16/12, na sua
atual redação, constitui crime de desobediência, previsto pelos artigos 100.0 nº 1 e 102.0 n.º 3 daquele
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