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RESOLUÇÕES DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO
E DESPACHOS DE PROCESSOS
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
Deliberações
114.ª Reunião / 74.ª Sessão Extraordinária realizada em
2016/07/12
- Deliberação n.º 218/AML/2016:

5 - Enviar o presente voto à Federação Portuguesa
de Futebol, Federação Portuguesa de Atletismo, à Secretaria
de Estado da Juventude e do Desporto, à Secretaria
de Estado das Comunidades Portuguesas, ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da República.»
O Documento encontra-se disponível para consulta no site da
AML (http://www.am-lisboa.pt/303000/1/005301,000131/
index.htm).

Tema 7: Cultura, Educação, Juventude e Desporto
- Deliberação n.º 219/AML/2016:

Subtema: Desporto
- Voto n.º 1/114 - Retificado - «Voto de Saudação
à Seleção Nacional de Futebol e aos atletas medalhados
no Europeu de Atletismo»

- Proposta n.º 257/CM/2016 - Alteração às Regras
de Funcionamento do Fundo de Emergência Social
do Município de Lisboa - Vertente de apoio a Instituições
Particulares de Solidariedade Social (IPSS)

Subscrito por todos os Grupos Municipais e Deputados
Municipais Independentes.

Subscrita pelo Vereador João Afonso.

Aprovado por unanimidade e aclamação em pé.

Aprovada por unanimidade.

Teor da Deliberação:

Votação na AML:
Aprovada por unanimidade.

A Assembleia deliberou:
«1 - Saudar e felicitar os jogadores, o selecionar nacional
e a restante equipa técnica da Seleção Nacional de Futebol,
bem como os dirigentes da Federação Portuguesa
de Futebol, pela conquista do Europeu de Futebol;
2 - Saudar o povo português pelo apoio extraordinário que
deu à equipa durante toda a competição;
3 - Saudar as comunidades portuguesas por todo o mundo,
nomeadamente a comunidade portuguesa em França que
acolheu a nossa equipa de uma maneira inesquecível;
4 - Saudar e felicitar os atletas e as respetivas equipas
técnicas, bem como os dirigentes da Federação Portuguesa
de Atletismo, que representaram Portugal no Europeu de
Atletismo em Amesterdão, tendo obtido várias medalhas;

N.º 1173

Votação na CML:

Aprovar submeter à Assembleia Municipal a Alteração às Regras de
Funcionamento do Fundo de Emergência Social do Município de Lisboa Vertente de apoio a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)
Pelouro: Direitos Sociais.
Serviço: Departamento para os Direitos Sociais.
Considerando:
- A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou as Regras
de Funcionamento do Fundo de Emergência Social
de Lisboa (FES) - Vertente de Apoio a Instituições
Particulares de Solidariedade Social (IPSS), conforme
Deliberação n.º 9/AM/2012, publicada no Boletim Municipal
n.º 943, de 15 de março de 2012;
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- Com vista ao alargamento das áreas de intervenção
social abrangidas pelo Fundo, Infância, Idosos, Deficiências,
Violência Doméstica e Combate à Pobreza, as referidas
regras foram alteradas passando a incluir, também
a Saúde, conforme definido na Deliberação n.º 89/AML/2012,
publicada no 2.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 977,
de 8 de novembro de 2012;
- Desde a criação deste Fundo de Emergência, em 2012,
a Câmara Municipal de Lisboa concedeu 38 dos 48 pedidos
de apoio extraordinários formulados por diversas entidades,
no valor total de 2 251 401,20 euros, contribuindo para
a estabilização financeira daquelas, para a manutenção
da sua capacidade de resposta e, nalguns casos, para
o aumento da mesma;
- Da avaliação da execução do Fundo constata-se um
impacto positivo no equilíbrio financeiro e na capacidade
de resposta das instituições que dele beneficiaram, pelo
que se entende que é de proceder ao seu alargamento,
designadamente no que se refere:
a) À legitimidade para formular pedidos, permitindo
o acesso aos apoios extraordinários não só a IPSS ou
equiparadas mas também a outras entidades sem fins
lucrativos que realizem atividades de cariz eminentemente
social no concelho de Lisboa;
b) Ao limite máximo do apoio financeiro, no caso de entidades
que desenvolvam respostas essenciais mas que não
exijam equipamentos sociais, ampliando-o de forma
a que se consiga efetivamente garantir o reequilíbrio
financeiro daquelas;
c) À finalidade e tipologia dos apoios, admitindo-se, em
situações especiais e com simplificação de requisitos,
pedidos destinados à realização de pequenas obras não
estruturantes mas urgentes e inadiáveis em equipamentos
sociais, essenciais para que as entidades consigam
manter as respostas desenvolvidas.

1516

- O alargamento da abrangência do Fundo, nas vertentes
referidas, importa necessariamente o aperfeiçoamento
dos mecanismos de controlo, de monitorização física/
/financeira e de recuperação de verbas, estando os mesmos
assegurados no projeto de alteração às Regras do FES
ora proposto, nos termos do Anexo I à presente proposta;
- As presentes alterações não produzem qualquer impacto
nas regras de funcionamento do Fundo de Emergência
Social do Município de Lisboa na vertente de apoio
a agregados familiares, aprovadas pela Deliberação
n.º 27/AML/2012, publicada no 1.º Suplemento ao Boletim
Municipal n.º 951, de 10 de maio de 2012, também elas
em processo de revisão e aperfeiçoamento próprio.
Assim, ao abrigo das disposições legais constantes
respetivamente, dos artigos 23.º, n.º 2, alínea h) e 33.º,
n.º 1, alíneas k) e ccc), todos do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado e publicado como Anexo I à Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação,
tenho a honra de propor que, a Câmara Municipal delibere:
- Aprovar submeter à Assembleia Municipal, para que
este órgão aprove, o projeto de alteração das Regras
de Funcionamento do Fundo de Emergência Social
de Lisboa (FES) - Vertente de apoio a Instituições
Particulares de Solidariedade Social (IPSS) constante
do Anexo I à presente proposta, passando ainda este
a designar-se Fundo de Emergência Social do Município
de Lisboa - Vertente de apoio a Instituições Particulares
de Solidariedade Social (IPSS) e outras entidades sem
fins lucrativos.
ANEXOS:
I - Projeto de alteração das Regras de Funcionamento
do Fundo de Emergência Social do Município de Lisboa Vertente de apoio a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e outras entidades sem fins lucrativos
(versão consolidada);
II - Quadro-resumo das alterações propostas;
III - Resumo da execução física e financeira do FES - IPSS
2012-2015.
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ANEXO I
PROJECTO DE ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO FUNDO
DE EMERGÊNCIA SOCIAL DE LISBOA – VERTENTE DE APOIO A
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL (IPSS) E
OUTRAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
CAPÍTULO I
REGRAS GERAIS
Artigo 1.º
Âmbito
O Fundo de Emergência Social de Lisboa (FES), na vertente de apoio a Instituições
Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e outras entidades sem fins lucrativos
que realizem actividades de cariz eminentemente social no concelho de Lisboa,
destina-se a proporcionar apoio financeiro de natureza excecional quando, por
causa da crise, tenham sofrido um acréscimo de procura ou uma diminuição da
sua capacidade de resposta.
Artigo 2.º
Tipologia de apoio
1 - O apoio financeiro de natureza excecional previsto no artigo anterior visa contribuir
para manter a capacidade de resposta das entidades nele referidas e que cumpram os
requisitos definidos no artigo 3º.
2 - O apoio financeiro a atribuir tem como limite o valor de 20.000 euros, quando a
entidade requerente não gerir equipamentos sociais e 100.000 euros, quando a entidade
requerente for responsável pela gestão de equipamentos sociais cuja capacidade de
resposta careça de intervenção urgente.
3 - O apoio financeiro é pago de uma só vez.
CAPÍTULO II
ATRIBUIÇÃO DO APOIO
Artigo 3.º
Requisitos de atribuição
1 - Os pedidos de apoio devem obedecer aos seguintes requisitos cumulativos:
a) Desenvolver atividade no Concelho de Lisboa, nas áreas de intervenção social de
reconhecido interesse municipal;
b) Ter sofrido, na gestão do seu orçamento anual, uma redução de fundos e receitas
próprias igual ou superior a 20%, em virtude da contração de donativos, quebra de
quotização de associados ou quebra de comparticipações dos utentes, ou um
aumento excecional de procura dos serviços que presta, igual ou superior a 20%,
em virtude do agravamento das condições de vida dos utentes ou destinatários, ou
ambos;

N.º 1173
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c) Ter os seus relatórios e contas devidamente aprovados;
d) Desenvolver um modelo de gestão financeira adequado e sustentável;
e) Não ter recebido, no mesmo ano e para o mesmo objecto e finalidade, qualquer
outro apoio extraordinário de entidades públicas ou privadas;
2 – Pode ser dispensado o cumprimento dos requisitos referidos na alínea b) do presente
artigo desde que o pedido se destine à realização de pequenas obras, não estruturantes,
urgentes e inadiáveis em equipamento social localizado no concelho de Lisboa,
designadamente decorrentes de imposição legal, desde que, cumulativamente:
a) O valor solicitado seja inferior a 25.000 euros;
b) A entidade requerente comprove não possuir capacidade financeira para as
realizar;
c) Estando em causa a manutenção da resposta social, esta fique garantida com a
realização das obras.
3 - As entidades só podem candidatar-se uma vez, em cada ano civil, ao FES de Lisboa.
Artigo 4.º
Sobreposição superveniente
As entidades que venham a receber, no mesmo ano e para o mesmo objeto e finalidade,
quaisquer outros apoios que lhes permitam o desejável reequilíbrio financeiro
comprometem-se a devolver à CML a verba dela recebida, na parte que se encontre em
sobreposição, no prazo máximo de 180 dias sobre a receção daqueles.
Artigo 5.º
Instrução dos pedidos
1 - O pedido de apoio extraordinário é dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de
Lisboa, por escrito, e remetido por correio registado, com aviso de receção, ao
Departamento para os Direitos Sociais, sito no Campo Grande, 25, 7.º-A - 1749-099,
devendo referir expressamente que se pretende o apoio do Fundo de Emergência Social
de Lisboa.
2 - A entidade requerente deve quantificar o pedido, indicar os seus fundamentos e
instruí-lo com os elementos indicados em anexo.
3 - A apresentação do pedido pode ser feita a todo o tempo e deve ser decidida, desde
que o pedido esteja correctamente instruído, no prazo máximo de um mês.
4 - O facto de a entidade requerente ter recebido no mesmo ano apoio financeiro
municipal ao abrigo do Regulamento de Atribuição de Apoios do Município de Lisboa
não é impeditivo de apresentar o seu pedido ao Fundo de Emergência Social de Lisboa,
desde que estejam cumpridos os requisitos do artigo 3.º.
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5 - As entidades requerentes ficam ainda obrigadas à prestação dos esclarecimentos e à
entrega de outros documentos que se revelem imprescindíveis à correta avaliação do
pedido, importando a recusa daquelas, desde que devidamente notificadas, a não
sequência do procedimento, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
Artigo 6.º
Decisão de atribuição
Compete à Câmara Municipal decidir sobre a atribuição dos apoios extraordinários no
âmbito do FES de Lisboa.
Artigo 7.º
Concretização
1 - O apoio do FES é atribuído mediante a celebração de protocolo, nos termos do qual
as entidades beneficiárias se obrigam a manter a atividade desenvolvida, cujo
comprometimento justificou a respetiva atribuição, por período não inferior a 1 ano.
2 – A prestação de falsas declarações ou o incumprimento do estabelecido no protocolo
constitui motivo para a rescisão imediata do mesmo por parte do Município e implica a
devolução total dos montantes recebidos, sem prejuízo do disposto nos números
seguintes.
3 - Quando o incumprimento, sendo meramente parcial, resultar de ato ou facto não
imputável às entidades, é realizada uma retenção de verbas por liquidar ou solicitada a
devolução parcial dos montantes já recebidos de forma a repor o equilíbrio financeiro
nas prestações de ambas as partes, sendo tida em consideração tanto a componente que
fica por executar como os objetivos que ficam por atingir.
4 - Os desvios no cumprimento da componente financeira, designadamente decorrentes
da não realização de despesas constantes na candidatura, importam, igualmente, a
retenção ou a devolução de verbas na proporção da respetiva execução.

Artigo 8.º
Monitorização do apoio
1 - As entidades apoiadas apresentam à CML os respectivos relatórios de contas e de
atividades, que devem espelhar a receção e utilização do apoio.
2 - A CML informará a Assembleia Municipal sobre os apoios atribuídos e sobre a
respectiva monitorização efetuada.
Artigo 9.º
Publicitação obrigatória
1 - A CML publicitará a vigência do FES de Lisboa, e a dotação orçamental para o ano
em curso, em todos os suportes de comunicação habituais do Município e a todas as
entidades pertencentes à Rede Social de Lisboa.
2 - Os destinatários e os montantes dos apoios do Fundo de Emergência Social do
Município de Lisboa são publicitados no Boletim Municipal.

N.º 1173
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Artigo 10.º
Gestão orçamental
1 - A CML estabelecerá uma divisão trimestral das verbas anuais do FES de Lisboa a
fim de garantir a sua disponibilidade ao longo do exercício orçamental.
2 - Se o montante dos apoios a atribuir em cada trimestre ultrapassar a dotação prevista
e disponível no orçamento municipal em vigor, a CML decidirá o seu reforço ou o
indeferimento dos pedidos pendentes.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 11.º
Vigência
1 - O Fundo de Emergência Social de Lisboa vigorará até ao final de 2020, podendo a
sua vigência ser mantida após essa data por deliberação da CML.
2 - As presentes regras de funcionamento entram em vigor após aprovação pela Câmara
e pela Assembleia Municipal e publicação em Boletim Municipal.
Artigo 12.º
Omissões
As omissões das presentes Normas são decididas por deliberação da Câmara Municipal.
Anexo:
Documentos a que se refere o n.º 2 do artigo 5.º:
a) Fotocópia do cartão de identificação fiscal da entidade;
b) Fotocópia dos Estatutos;
c) Fotocópia do documento de reconhecimento ou equiparação a IPSS, bem como
do respetivo registo definitivo, quando aplicável;
d) Certidões comprovativas da regularização de contribuições e impostos à
Segurança Social e ao Estado, respetivamente;
e) Fotocópia da ata referente à eleição dos Órgãos Sociais em exercício;
f) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de identificação fiscal do
respetivo representante legal ou, em substituição destes dois documentos,
fotocópia do cartão de cidadão;
g) Plano de Atividades e Orçamento do ano em que se candidatam;
h) Relatório e Contas do ano anterior;
i) Demonstração de resultados do período já decorrido no ano de candidatura,
quando superior a 6 meses;
j) Declaração, sob compromisso de honra, em como no presente ano não beneficia
e/ou não requereu apoio extraordinário de outras entidades públicas ou privadas
para o mesmo objecto e finalidade;
k) Quando o pedido se destine à realização de obras, documentos onde conste a
respectiva memória descritiva e justificativa, orçamento discriminativo (com
preços unitários) e cronograma de execução;
l) Outros elementos que a entidade requerente considere indispensáveis para prova
do seu estado de necessidade.
Nota: Os Anexos II e III encontram-se arquivados na DACM.
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- Deliberação n.º 220/AML/2016:
- Apreciação da Proposta n.º 258/CM/2016 - Alteração
às Regras de Funcionamento do Fundo de Emergência
Social do Município de Lisboa - Vertente de apoio
a Agregados Familiares
Subscrita pelo Vereador João Afonso.
Votação na CML:
Aprovada por unanimidade.
Votação na AML:
Aprovada por unanimidade.
Aprovar submeter à Assembleia Municipal a Alteração às Regras
de Funcionamento do Fundo de Emergência Social do Município
de Lisboa - Vertente de apoio a Agregados Familiares
Pelouro: Direitos Sociais.
Serviço: Departamento para os Direitos Sociais.
Considerando:
- As Deliberações n.º 9/AML/2012 e n.º 27/AML/2012,
publicadas no Boletim Municipal n.º 943, de 15 de março de 2012 e no 1.º Suplemento ao Boletim Municipal
n.º 951, de 10 de maio de 2012, aprovaram a constituição
de um Fundo de Emergência Social (FES) para apoio
excecional e temporário a agregados familiares em situação
de carência habitacional grave, a executar pelas Juntas
de Freguesia ao abrigo dos Protocolos de Delegação
de Competências então vigentes;
- De forma a permitir resposta a situações de carência
económica aguda, foram clarificadas as despesas elegíveis
no âmbito daquele apoio, nomeadamente a inclusão das
despesas de habitação, das despesas associadas relacionadas
como bem-estar quotidiano (água, eletricidade, gás ou telefone)
e das despesas de saúde, nos termos definidos na Deliberação
n.º 114/AML/2012, publicado no 2.º Suplemento ao Boletim
Municipal n.º 983, de 20 de dezembro de 2012;
- Posteriormente, e em ordem a aumentar a tipologia das
despesas elegíveis e permitir que mais agregados familiares
pudessem beneficiar do apoio por ele prestado, foram
aprovadas alterações às normas que regem a execução do
referido fundo, passando a incluir-se despesas dedutíveis
na fórmula de cálculo do Rendimento per capita, conforme
Deliberação n.º 133/AML/2014, publicada no 5.º Suplemento
ao Boletim Municipal n.º 1063, de 3 de julho de 2014
com republicação integral no 2.º Suplemento ao Boletim
Municipal n.º 1065, de 17 de julho de 2014 (Despacho
n.º 93/P/2014);
- Em sequência, a Assembleia Municipal autorizou a celebração
de novos contratos de delegação de competências da Câmara
Municipal nas Juntas de Freguesia, no âmbito do FES Agregados Familiares, ao abrigo da legislação em vigor
(Leis n.º 56/2012, de 8 de novembro, e n.º 75/2013,
de 12 de setembro), autorizando simultaneamente
a constituição, em cada Junta, de um fundo permanente
inicial no valor de 10 000 euros destinado a agilizar
a efetiva atribuição do apoio aos agregados que a ele
devessem ter acesso, conforme se alcança da Deliberação
n.º 258/AML/2014, publicada no 3.º Suplemento ao Boletim
Municipal n.º 1076, de 2 de outubro de 2014;
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- Desde a criação deste Fundo de Emergência em 2012
e até 2015 a Câmara Municipal de Lisboa transferiu para
as Juntas de Freguesia o valor total de 829 000 euros,
tendo estas deferido 3660 dos 5436 pedidos de apoio que
lhe foram apresentados e pago aos agregados o valor total
de 676 082,93 euros, dados que constam do Anexo III
à presente proposta e que dela faz parte integrante;
- Da avaliação da execução do Fundo, e tendo especialmente presente o aumento gradual do número
de famílias que solicitam apoio e das famílias apoiadas,
que denota o aumento das situações de carência económica
das famílias, resulta que se deve proceder à sua revisão,
designadamente no que se refere a:
a) Alargar o apoio a situações de carência económica
emergente, no sentido de abranger agregados familiares
que sofram uma perda de rendimentos da qual decorra
incapacidade de fazer face a despesas fixas mensais;
b) Alargar o intervalo do rendimento per capita mensal
como critério de apoio, salvaguardando, no entanto,
um valor mínimo deste intervalo, de forma a acautelar
a não sobreposição de apoios através da Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa;
c) Alterar o cálculo do rendimento per capita, tornando-o
mais ajustado à real situação económica dos agregados
familiares, simplificando a fórmula de cálculo e substituindo o Rendimento Mensal Corrigido pelo Rendimento
Monetário Líquido;
- A revisão deste Fundo, na vertente referida, importa necessariamente a revisão dos instrumentos de candidatura e de
prestação de contas sobre a execução física e financeira,
constantes dos Anexos IV, V e VI à presente proposta.
Assim, ao abrigo das disposições legais constantes,
respetivamente, dos artigos 23.º, n.º 2, alínea h) e 33.º,
n.º 1, alíneas k) e ccc), todos do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado e publicado como Anexo I
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual
redação, tenho a honra de propor que a Câmara Municipal
de Lisboa delibere:
- Aprovar submeter à Assembleia Municipal, para que
este órgão aprove, o projeto de alteração das Regras
de Funcionamento do Fundo de Emergência Social de
Lisboa (FES) - Vertente de apoio a Agregados Familiares
constante do Anexo I à presente proposta, bem como
os formulários constante dos seus Anexos IV, V e VI.
ANEXOS:
I - Projeto de alteração das Regras de Funcionamento
do Fundo de Emergência Social do Município de Lisboa
- Vertente de apoio a Agregados Familiares;
II - Quadro-resumo das alterações propostas;
III - Resumo da execução física e financeira do FES Agregados Familiares 2012-2015;
IV - Formulário de Candidatura;
V - Formulário de Relatório Execução Física e Financeira;
VI - Formulário de Pedido de Reforço de Verba.
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Anexo I à Proposta
PROJECTO DE ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL DE LISBOA VERTENTE DE APOIO A
AGREGADOS FAMILIARES
1ª. Âmbito
As presentes regras aplicam-se à prestação de apoio excepcional e temporário a
agregados familiares carenciados em situação de emergência habitacional grave e/ou
situação de carência económica emergente, ao abrigo do artigo 11º das Regras de
funcionamento do Fundo de Emergência Social de Lisboa aprovadas pela Deliberação
n.º 9/AM/2012, da Assembleia Municipal de Lisboa, publicada no Boletim Municipal
n.º 943, de 15 de Março de 2012.
2ª. Natureza e limites do apoio
1. O apoio excepcional e temporário a atribuir, através das Juntas de Freguesia, a
agregados familiares em situação de emergência habitacional grave e/ou situação de
carência económica emergente, no âmbito do Fundo de Emergência Social de Lisboa, é
de natureza financeira e não pode ser acumulado com quaisquer outros apoios recebidos
da C.M.L. ou de outras entidades públicas ou privadas, nomeadamente outros apoios
habitacionais ou prestações sociais extraordinárias, desde que concedidos para os
mesmos fins e pelos mesmos fundamentos.
2. O apoio excecional e temporário referido no número anterior tem como limite, por
agregado familiar em cada ano, o valor de 1.000,00 € (mil euros).
3ª. Fundo Permanente
1. A fim de agilizar a efectiva atribuição do apoio excepcional e temporário aos
agregados que a ele devam ter acesso será constituído um Fundo Permanente inicial, no
montante de 10.000,00 € (dez mil euros), a atribuir a cada Junta de Freguesia no quadro
de Contrato de Delegação de Competências e que deverá ser transferido após a
assinatura do mesmo.
2. Na atribuição em concreto do apoio excepcional e temporário através deste Fundo
Permanente deverão as Juntas de Freguesia nortear-se pelas condições de acesso
definidas nas presentes regras, verificando em cada caso as condições de acesso dos
agregados carenciados.
3. Esgotada a verba inicial deverão as Juntas de Freguesia providenciar a verificação das
condições de acesso dos agregados em causa e solicitar atempadamente à CML um
reforço do Fundo Permanente através do formulário aprovado para o efeito.
4. O valor de cada reforço do Fundo Permanente a conceder pela CML a cada Junta de
Freguesia que o solicite, corresponde a 5.000,00 € (cinco mil euros).
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5. Em caso de esgotamento da dotação orçamental anual para este fim poderá a CML
deliberar, através de alteração orçamental, reforçar a dotação do FES Lisboa destinada
aos Agregados Familiares através das Juntas de Freguesia.
6. Caso o Fundo Permanente da Freguesia não seja integralmente esgotado no decurso
de um exercício orçamental anual, por não se ter verificado nesse período o
correspondente número de situações de emergência habitacional grave, ocorre transição
do respectivo saldo para o ano civil seguinte desde que o Contrato de Delegação de
Competências se mantenha em vigor.
7. As Juntas de Freguesia deverão manter organizada toda a documentação relativa à
utilização do Fundo Permanente do FES Lisboa – Agregados Familiares, incluindo toda
a tramitação contabilística correspondente, de acordo com as regras estipuladas pelo
POCAL.
4ª. Condições de acesso
1. Podem beneficiar deste apoio extraordinário os agregados familiares residentes em
Lisboa, que se encontrem numa das seguintes situações:
a) Carência de habitação na sequência de perda de alojamento por derrocada, catástrofe,
ação de despejo executada por decisão judicial, execução de hipoteca decorrente de
decisão judicial, violência doméstica e cessação de permanência em estabelecimento
coletivo;
b) Risco elevado e confirmado de perda iminente da habitação, por impossibilidade de
pagamento de renda ou prestação da casa na sequência de desemprego e ausência do
respectivo subsídio, ou diminuição súbita de rendimentos provenientes de prestações
sociais;
c) Em situação de carência económica emergente, designadamente decorrente de
despedimento e ausência do respectivo subsídio, ou diminuição súbita de rendimentos
provenientes de prestações sociais;
2. Para beneficiar do apoio, os agregados familiares que se encontrem nas situações
referidas nas alíneas a) e b) do número anterior devem reunir os seguintes requisitos
cumulativos:
a) Não possuam, nem qualquer outro membro do agregado familiar, habitação
alternativa na área metropolitana de Lisboa e concelhos limítrofes;
b) Não se encontrem a ocupar abusivamente um fogo municipal ou, em virtude dessa
infracção, tenham sido alvo de desocupação coerciva por parte da Policia Municipal;
c) Possuam um rendimento mensal per capita, calculado nos termos previstos nas
presentes regras, igual ou superior a 35% e igual ou igual ou inferior a 60%, da
Remuneração Mínima Mensal Garantida em vigor (Salário Mínimo Nacional);
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d) Não beneficiem, através de nenhum membro do agregado familiar, de outros apoios
habitacionais ou prestações sociais permanentes ou extraordinários concedidos para os
mesmos fins e pelos mesmos fundamentos, quer através da C.M.L. quer de outras
entidades públicas ou privadas;
3. Os agregados familiares que se encontrem na situação referida na alínea c) do número
1 da presente regra devem preencher os requisitos referidos nas alíneas c) e d) do
número anterior.
4. Conservam o direito ao apoio previsto no n.º 1 da presente regra os requerentes que
residam em habitação municipal que lhe haja sido regularmente atribuída, ao seu
conjugue ou à pessoa com quem vivam em união de facto, desde que reúnam as
condições previstas no n.º 2.
5. O rendimento per capita mensal a que se refere a alínea c) do n.º 2 da presente regra
resulta da divisão do Rendimento Monetário Líquido (mensal) pelo número de
indivíduos do Agregado Familiar:
Rendimento per capita mensal = Rendimento Monetário Líquido (mensal)
N.º de elementos do agregado familiar
Rendimento Monetário Líquido (mensal) - Rendimento monetário obtido pelos
agregados e por cada um dos seus membros, proveniente do trabalho (trabalho por conta
de outrem e por conta própria), de outros rendimentos privados (rendimentos de capital,
propriedade e transferências privadas), das pensões e outras transferências sociais, após
dedução dos impostos devidos e das contribuições para a segurança social.
Agregado Familiar - Considera-se, na generalidade, como agregado familiar o grupo de
indivíduos, vinculados por relações jurídicas familiares, que vivem em comunhão de
mesa e habitação com o requerente e em economia familiar com o mesmo.
6. Quando o resultado da fórmula matemática constante no número anterior for superior
a 60% da Remuneração Mínima Mensal Garantida em vigor (Salário Mínimo Nacional)
são deduzidos ao Rendimento Monetário Líquido (mensal), na percentagem de 20% por
elemento do agregado, os seguintes encargos mensais, desde que documentalmente
comprovados:
a) Renda da habitação ou prestação resultante da respectiva compra, até ao limite de
250 € (duzentos e cinquenta euros);
b) Aquisição de medicamentos, meios complementares de diagnóstico ou outras
despesas de saúde, de caracter continuado, prescritos através de receita médica ou
acompanhados de declaração médica;
c) Serviços básicos (água, eletricidade e gás);
d) Cumprimento de decisão judicial para prestação de alimentos a filhos menores
dependentes do requerente.
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7. Agregados Familiares com rendimento per capita mensal inferior a 35% da
Remuneração Mínima Mensal Garantida em vigor (Salário Mínimo Nacional), apurados
nos termos do número 5 da presente regra, deverão ser encaminhados para o subsídio de
carácter eventual criado pela Segurança Social e acessível através da Santa Casa de
Misericórdia de Lisboa.
5ª. Despesas elegíveis
1 - São consideradas elegíveis, para efeitos de apoio e mediante apresentação de
fatura/recibo, as despesas mensais de caracter permanente, concretamente:
a) Da renda de casa em habitação privada, da prestação de aquisição de habitação, da
água, da eletricidade ou do gás;
b) De telecomunicações na componente do serviço de voz, até ao limite de 15 € (quinze
euros), não podendo incluir serviços de valor acrescentado. O apoio ao telefone fixo
exclui o apoio ao telemóvel e vice-versa;
c) De medicamentos, meios complementares de diagnóstico ou outras despesas de
saúde, prescritos através de receita médica ou acompanhados de declaração médica;
d) De encargos com educação de filhos menores dependentes do requerente;
e) De géneros alimentares básicos, desde que inexistam na Freguesia outras respostas
sociais que os consigam prestar.
6ª. Precedências na atribuição
1. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, os pedidos apresentados pelas Juntas
de Freguesia junto da CML são decididos por ordem de entrada.
2. Entre pedidos que entrem na mesma quinzena, preferem os que apresentem data de
verificação da emergência habitacional mais próxima, os que correspondam a agregados
com rendimentos mais baixos e os que apresentem, entre os elementos do agregado
familiar, crianças com idade inferior a 16 anos, pessoas com grau de incapacidade igual
ou superior a 60 % ou com mais de 65 anos.
7ª. Instrução e apreciação dos pedidos
1. O pedido de acesso ao apoio extraordinário no quadro do Fundo de Emergência
Social – Agregados Familiares é apresentado na Junta de Freguesia da área de
residência, em formulário próprio criado pela CML para o efeito, sendo acompanhado
dos documentos comprovativos constantes do Anexo I às presentes regras.
2. A apresentação do pedido pode ser feita a todo o tempo e por uma única vez em cada
ano civil para cada agregado familiar.
3. Para efeito da apreciação do pedido pode ser exigida, pela Junta de Freguesia ou pela
CML, a qualquer momento, a apresentação de outros documentos comprovativos das
declarações prestadas pelos requerentes ou esclarecimentos quanto às mesmas.
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4. A Junta de Freguesia deverá providenciar a consulta à Comissão Social de Freguesia
ou ao Núcleo Executivo da Rede Social da respectiva área, para efeitos de análise da
situação efectiva de cada agregado e verificada a não sobreposição de apoios ou
prestações sociais através da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ou de outros
parceiros da Rede Social de Lisboa.
5. A Junta de Freguesia providenciará o acompanhamento social do agregado no
decurso do processo, podendo para o efeito solicitar o apoio do Departamento para os
Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa.
6. A competência para decidir sobre os pedidos pertence à Junta de Freguesia e deve ter
em conta o disposto nas presentes regras.
7. A decisão sobre os pedidos deve ocorrer, desde que correctamente instruídos, no
prazo máximo de um mês, se outro prazo mais curto não decorrer da própria emergência
a que se pretende acudir.
8ª. Protecção de dados pessoais
1. Os dados fornecidos pelos requerentes destinam-se, exclusivamente, à instrução da
candidatura ao apoio previsto no Fundo de Emergência Social de Lisboa – Agregados
Familiares, sendo as Juntas de Freguesia e a Câmara Municipal de Lisboa as entidades
responsáveis pelo seu tratamento.
2. Os agregados que requeiram apoio deverão autorizar expressamente ambas as
entidades a proceder ao cruzamento dos dados fornecidos com os constantes nas bases
de dados de outros organismos públicos, designadamente com o Instituto da Segurança
Social e com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a fim de garantir que não há a
sobreposição de apoios para o mesmo fim e com os mesmos fundamentos.
3. É garantida a confidencialidade no tratamento de dados, em conformidade com a
legislação aplicável, sendo assegurados todos os direitos aos seus titulares, incluindo o
de acesso, rectificação e eliminação.
9ª. Responsabilidade dos requerentes
A prestação de falsas declarações no âmbito do apuramento das condições de acesso,
designadamente no que se refere aos rendimentos e à situação de carência habitacional
e/ou económica, bem como o uso das verbas atribuídas para fins diversos dos constantes
na respectiva candidatura, implicam a devolução integral e imediata dos montantes
pagos, sem prejuízo das responsabilidades civis ou criminais aplicáveis.
10ª. Encaminhamento
1. Sem prejuízo do nº 7 da regra 4, todas as situações consideradas socialmente graves e
cuja resolução não possa ou não deva ser assegurada no âmbito do FES Lisboa –
Agregados Familiares deverão ser encaminhadas para a Rede Social de Lisboa.
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2. Deverão ser encaminhados para candidatura à habitação municipal através do
Regulamento do Regime de Acesso à Habitação Municipal todos os agregados
familiares cuja carência habitacional grave seja de carácter permanente e não fique
resolvida no âmbito do FES Lisboa – Agregados Familiares.
3. A candidatura ao Regulamento do Regime de Acesso à Habitação Municipal não é
prejudicada pelo acesso ao FES Lisboa - Agregados Familiares, mas o apoio solicitado
ou recebido deve ser declarado na candidatura.
11ª. Prestação de contas e avaliação
1. As Juntas de Freguesia prestarão anualmente contas da utilização das verbas do
Fundo Permanente através do preenchimento do formulário aprovado para o efeito.
2. A CML procederá à avaliação anual da utilidade e pertinência do FES – Agregados
Familiares, dando conhecimento dessa avaliação à Assembleia Municipal.
12ª. Omissões
As omissões são decididas por deliberação da Câmara Municipal.

ANEXO I ao Projecto de alteração das Regras do Fundo de Emergência Social –
Vertente de apoio aos Agregados Familiares
(Documentos comprovativos a que se refere o n.º 1 da regra 7ª)
a) Fotocópia de documento de identificação e NIF (Cartão do Cidadão, ou Bilhete de
Identidade e Cartão de Contribuinte, de todos os elementos do agregado familiar que
sejam cidadãos nacionais; Passaporte/Bilhete de Identidade, Autorização de residência
em território Português e Cartão de Contribuinte, ou Cartão de cidadão, de todos os
elementos do agregado que sejam cidadãos estrangeiros;
b) Em caso de menores sob tutela judicial, fotocópia do documento comprovativo da
regulação do poder paternal;
c) Fotocópia da última Declaração de IRS apresentada, acompanhada da respectiva nota
de liquidação ou cobrança, relativa a todos os elementos do agregado que a isso estejam
obrigados; caso não possuam declaração de IRS, em virtude de não estarem obrigados à
sua entrega, deverão apresentar Certidão de isenção emitida pelas Finanças;
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d) Documentos comprovativos do rendimento do trabalho (para trabalhadores
dependentes – Declaração da Entidade Patronal indicando o vencimento mensal
ilíquido, emitida há menos de um mês; para trabalhadores independentes – cópias dos
recibos de vencimento emitidos nos últimos três meses que antecederam a apresentação
do pedido);
e) Documentos comprovativos de outros rendimentos ou condições relevantes (para
famílias monoparentais, documento comprovativo do valor da pensão de alimentos dos
menores ou, na falta deste, declaração sob compromisso de honra, do valor auferido;
documento comprovativo de recebimento de qualquer prestação social permanente ou
eventual (subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego, rendimento social de
inserção, complemento solidário de idosos ou outros apoios à família; documento
comprovativo de recebimento de pensão de reforma, de velhice, de invalidez ou
sobrevivência; documento comprovativo de grau de incapacidade igual ou superior a
60%, se existir);
f) Certidão, emitida há menos de um mês pela Direcção-Geral de Impostos, onde conste
a inexistência de bens imóveis em nome do requerente e dos demais elementos do
agregado familiar, domicílios fiscais e respectivas datas de inscrição ou, em alternativa,
autorização de verificação da mesma condição, pela Junta de Freguesia, no portal das
finanças, a partir do NIF e da senha de acesso e na presença do próprio;
g) Documentos comprovativos da existência dos encargos a que se refere o n.º 4 da
regra 4ª, caso existam.
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Anexo IV à Proposta
(Formulário de Candidatura)
Pedido de atribuição de apoio financeiro no âmbito do
Fundo de Emergência Social de Lisboa
Agregados Familiares
Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia de:

Identificação do requerente
Nome completo:

Estado Civil: _

Morada:
Localidade:

Código Postal:
Freguesia:

Telefone:

Telemóvel:

E-mail:

Documento de Identificação:

N.º:

Emitido por:

Data de Emissão:

NIF:
Data de Nascimento:

-

Data de Validade:

Código da Repartição de Finanças:
/

/

Naturalidade:

N.º de Identificação da Segurança Social:
Nacionalidade:

Pedido de Apoio Financeiro
. Identificação da situação de carência habitacional grave e/ou situação de carência económica emergente:
Ƒ Perda de alojamento por derrocada ou catástrofe
Ƒ Perda de alojamento por acção de despejo executada por decisão judicial ou execução de hipoteca decorrente de
decisão judicial
Ƒ Perda de alojamento por Violência doméstica
Ƒ Cessação de permanência em estabelecimento colectivo
Ƒ Perda iminente de habitação, por impossibilidade de pagamento de renda ou prestação da casa
Ƒ Carência económica emergente, designadamente decorrente de despedimento e ausência do respectivo subsídio, ou
diminuição súbita de rendimentos provenientes de prestações sociais
. Finalidade do pedido de apoio (despesas elegíveis):
Ƒ Renda de casa em habitação privada ou prestação de aquisição de habitação
Ƒ Água, electricidade, gás e Telecomunicações na componente dos serviços de voz
Ƒ Medicamentos, meios complementares de diagnóstico ou outras despesas de saúde
Ƒ Encargos com educação
Ƒ Géneros alimentares básicos
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Identificação de outros recursos/apoios:
- O requerente ou outro membro do agregado familiar, possui habitação alternativa na área metropolitana de Lisboa e
concelhos limítrofes?
Ƒ Não Ƒ Sim, onde?
- O requerente ou outro membro do agregado familiar, beneficia de outros apoios habitacionais quer através da CML
ou de outras entidades públicas ou privadas? Ƒ Não Ƒ Sim, quais?
- O requerente ou outro membro do agregado familiar, beneficia de outras prestações sociais permanentes ou
extraordinárias concedidos para os mesmos fins e pelos mesmos fundamentos, quer através da CML ou de outras
entidades públicas ou privadas? Ƒ Não Ƒ Sim, quais?

Caracterização do Agregado Familiar

1

Nome Completo

Grau de
parentesco
com o
requerente

Sexo
(M/F)

N.º Ordem

Composição do Agregado Familiar

Data de
Nascimento

Número de
Documento de
Identificação

Tipo de
Documento

Número de
Identificação
Fiscal (NIF)

Requerente

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Caracterização Socioeconómica do Agregado Familiar
Condição Perante o Trabalho

Fonte de Rendimento

Assinale com x a quadrícula
respectiva

Indique o valor mensal ilíquido
(€)

Assinale
com x a
quadrícula
respectiva

A Cargo da Família

Outros complementos
(3)

Rendimento Social de
Inserção

Subsídio (2)

Pensão (1)

Trabalho

Outra

Estudante

Doméstica
Incapacidade
Permanente para o
Trabalho
Reformado

Desempregado

Empregado

Outra

Nível de Instrução
Trabalhador por conta de
outrem
Trabalhador por conta
própria

N.º de Ordem

Situação
na
Profissão

1
2
3

(1) Pensões: velhice, sobrevivência, viuvez, orfandade ou outra.
(2) Subsídios: desemprego, social de desemprego, doença, acidente de trabalho, deficiência (bonificação do
abono de família, subsídio por frequência em estabelecimento de educação especial ou subsídio mensal
vitalício) ou outro.
(3) Outros complementos: por dependência, por cônjuge a cargo, extraordinário de solidariedade ou outro.

Despesas/encargos apresentados pelo agregado familiar.
Descrição da despesa

Montante suportado
pelo agregado

Observações

Indique o valor mensal
(€)1
Renda da habitação ou prestação
resultante da respectiva compra

1

Nas situações em que a despesa não tem uma periodicidade mensal deverá ser calculado o seu valor médio mensal
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Aquisição de medicamentos, meios
complementar de diagnóstico ou
outras despesas de saúde de
carácter continuado
Serviços básicos (água,
electricidade ou gás)
Prestação de alimentos a filhos
menores dependentes do requerente
(em cumprimento de decisão
judicial)

Documentos em anexo
a) Fotocópia de documento de identificação e NIF (Cartão do Cidadão, ou Bilhete de Identidade e Cartão
de Contribuinte, de todos os elementos do agregado familiar que sejam cidadãos nacionais;
Passaporte/Bilhete de Identidade, Autorização de residência em território Português e Cartão de
Contribuinte, ou Cartão de cidadão, de todos os elementos do agregado que sejam cidadãos estrangeiros);
b) Em caso de menores sob tutela judicial, fotocópia do documento comprovativo da regulação do poder
paternal;
c) Fotocópia da última Declaração de IRS apresentada, acompanhada da respectiva nota de liquidação ou
cobrança, relativa a todos os elementos do agregado que a isso estejam obrigados; caso não possuam
declaração de IRS, em virtude de não estarem obrigados à sua entrega, deverão apresentar Certidão de
isenção emitida pelas Finanças;
d) Documentos comprovativos do rendimento de trabalho (para trabalhadores dependentes - Declaração
da Entidade Patronal indicando o vencimento mensal ilíquido, emitida há menos de um mês; para
trabalhadores independentes - cópias dos recibos de vencimento emitidos nos últimos três meses que
antecederam a apresentação do pedido);
e) Documentos comprovativos de outros rendimentos ou condições relevantes (para famílias
monoparentais, documento comprovativo do valor da pensão de alimentos dos menores ou, na falta deste,
declaração sob compromisso de honra, do valor auferido; documento comprovativo de recebimento de
qualquer prestação social permanente ou eventual (subsídio de desemprego, subsídio social de
desemprego, rendimento social de inserção, complemento solidário de idosos ou outros apoios à família;
documento comprovativo de recebimento de pensão de reforma, de velhice, de invalidez ou
sobrevivência; documento comprovativo de grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, se existir);
f) Certidão, emitida há menos de um mês pela Direcção-Geral de Impostos, onde conste a inexistência de
bens imóveis em nome do requerente e dos demais elementos do agregado familiar, domicílios fiscais e
respectivas datas de inscrição ou, em alternativa, autorização de verificação da mesma condição, pela
Junta de Freguesia, no portal das finanças, a partir do NIF e da senha de acesso e na presença do próprio;
g) Documentos comprovativos da existência dos encargos a que se refere o n.º 4 do artigo 4º, caso
existam.
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Os dados fornecidos pelo requerente destinam-se, exclusivamente, à instrução da candidatura ao
apoio previsto no Fundo de Emergência Social de Lisboa – Agregados Familiares, sendo as
Juntas de Freguesia e a Câmara Municipal de Lisboa as entidades responsáveis pelo seu
tratamento.
O requerente autoriza expressamente ambas as entidades a proceder ao cruzamento dos dados
fornecidos com os constantes nas bases de dados de outros organismos públicos,
designadamente com o Instituto da Segurança Social e com a Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa, a fim de garantir que não há sobreposição de apoios para o mesmo fim e pelos mesmos
fundamentos.
É garantida a confidencialidade no tratamento de dados e este terá lugar em conformidade com
a legislação aplicável, sendo assegurados todos os direitos aos seus titulares, incluindo o de
acesso, rectificação e eliminação.
O requerente declara, sob compromisso de honra, que os dados inscritos no presente formulário,
bem como os constantes nos documentos que anexa, são actuais e correspondem à verdade.

Data

O requerente

_______________________

_______________________

(dd-mm-aaaa)

N.º 1173
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Anexo V à Proposta
(Formulário de Relatório Execução Física e Financeira)

Junta de Freguesia de: ________________________________

ANO: _____________

Pedidos de Apoio
Agregados familiares que solicitaram apoio
Agregados familiares apoiados

Número Total

Fundamentação dos Apoios Atribuídos – Artigo 4º
Perda de alojamento por derrocada ou catástrofe
Perda de alojamento por acção de despejo executada por decisão judicial ou
execução de hipoteca decorrente de decisão judicial
Perda de alojamento por violência doméstica
Cessação de permanência em estabelecimento colectivo
Perda iminente de habitação, por impossibilidade de pagamento de renda ou
prestação da casa.
Carência económica emergente, designadamente decorrente de despedimento
e ausência do respectivo subsídio, ou diminuição súbita de rendimentos
provenientes de prestações sociais

Número Total

Finalidades dos Apoios – Artigo 5º
Renda de casa em habitação privada ou prestação de aquisição de habitação
Água, eletricidade, gás e telecomunicações
Medicamentos, meios complementares de diagnóstico ou outras despesas de
saúde
Encargos com educação
Géneros alimentares básicos

Número Total

Dados Financeiros
Valor total atribuído pela Junta de Freguesia aos Agregados Familiares
Diferencial entre a verba transferida para a Junta de Freguesia e o total de
apoios concedidos até 31 de Dezembro.

Valor em Euros

Lisboa, _______________________
O Presidente da Junta de Freguesia
_____________________________
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Anexo VI à Proposta
Formulário de Pedido de Reforço de Verba

Junta de Freguesia de: ________________________________

Ano: _________

Período de execução: de __________ a ____________

- Número de Agregados Familiares apoiados:

___________

- Valor total atribuído pela Junta de Freguesia aos Agregados Familiares:

___________

- Diferencial entre o saldo existente no Fundo Permanente e o valor total
atribuído aos Agregados Familiares, no período em referência:

___________

Lisboa, _______________________

O Presidente da Junta de Freguesia

_____________________________

Nota: Os Anexos II e III encontram-se arquivados na DACM.
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Assunto: Aprovar submeter à apreciação da Assembleia Municipal
a aquisição pelo Município do imóvel sito no Largo de São Julião,
15 a 19, torneja para a Calçada de São Francisco, 8, por exercício
do direito legal de preferência

Tema 6: Direitos Sociais e Cidadania
Subtema: Direitos Sociais
- Recomendação n.º 1/114 - Resultante dos Pareceres
da 6.ª Comissão Permanente sobre as Propostas n.os 257/
/CM/2016 e 258/CM/2016
Subscrita pela 6.ª Comissão Permanente.
Aprovada por unanimidade.

Recomendação n.º 01/114 (6.ª CP)
«Sobre as Propostas n.os 257/CM/2016 e 258/CM/2016 - Alteração
das regras do FES»
Tendo presentes as conclusões e recomendações dos pareceres
aprovados por unanimidade sobre as Propostas n.os 257/
/CM/2016 e 258/CM/2016, que alteram as regras
do Fundo de Emergência Social (FES), na vertente de apoio
às IPSS e na vertente de apoio aos agregados familiares,
respetivamente, a 6.ª Comissão propõe ao plenário que
aprove as seguintes recomendações à Câmara:
1 - Que envie à Assembleia Municipal os relatórios
de execução do Fundo de Emergência Social dos anos
anteriores em ambas as vertentes;
2 - Que haja um cumprimento efetivo da monitorização
futura dos apoios, prevista nas respetivas regras do FES;
3 - Que, no que respeita ao FES - Agregados familiares,
se simplifiquem, se possível, os procedimentos administrativos
e burocráticos relativos à concessão pelas freguesias
de apoio de emergência às famílias, sem facilitismos, mas
de forma a adequar os índices de execução às necessidades reais dos agregados, para bom aproveitamento
das verbas orçamentadas para efeitos de apoio às famílias
mais carenciadas de Lisboa, dado que os números
apresentados na Proposta n.º 258/CM/2016 demonstram
que, para tão necessário uso, apenas são aproveitados
cerca de 30 %.
O Documento encontra-se disponível para consulta no site da
AML (http://www.am-lisboa.pt/302000/1/005303,000074/
index.htm).
- Deliberação n.º 222/AML/2016:
- Apreciação da Proposta n.º 328/CM/2016 - Aquisição
pelo Município do imóvel sito no Largo de São Julião,
15 a 19, torneja para a Calçada de São Francisco, 8,
por exercício do direito legal de preferência
Subscrita pelo Vereador Manuel Salgado.
Votação na CML:
Aprovada por maioria, com 16 votos a favor e 1 abstenção.
Votação na AML:
Aprovada por maioria, com a seguinte votação: Favor: PS,
PCP, BE, PEV, MPT, PNPN e 6 IND - Abstenção: PSD,
CDS-PP e PAN.
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Pelouro: Vereador Manuel Salgado.
Serviço: Direção Municipal de Gestão Patrimonial (DMGP).
Considerando que:
a) Na sequência da Reestruturação dos Serviços Municipais
aprovada pela Deliberação n.º 107/AML/2015, de 28 de
abril, tendo em vista a necessidade de racionalizar os meios
e adequar a sua localização às necessidades operacionais,
foi tomada a decisão estratégica de agrupar os Serviços da
Câmara Municipal de Lisboa em três polos já existentes,
a saber, Praça do Município, Campo Grande e Olivais II;
b) É conhecido o interesse Municipal em transformar
a Praça do Município e zonas adjacentes no principal
polo concentrador de serviços camarários, recuperando
a propriedade municipal existente e adquirindo as propriedades particulares;
c) Em obediência a tal desiderato foi aprovada a Proposta
n.º 455/2015, referente à aquisição dos prédios do Fundo
de Pensões do BPI na Praça do Município, cujo contrato,
depois do necessário Visto Prévio do Tribunal de Contas,
foi outorgado a 13 de janeiro de 2016;
d) No âmbito desta estratégia, o Município, para além
dos prédios adquiridos ao Fundo de Pensões do BPI, está
a realizar obras de reabilitação num outro imóvel de sua
propriedade, que torneja para a Rua do Arsenal, continuando
a decorrer contatos tendo em vista a aquisição de um quarto
imóvel na zona em causa;
e) Ao abrigo do exercício do direito legal de preferência
e no âmbito da mesma estratégia, já foi, igualmente,
adquirido, no passado dia 4 de maio, o prédio sito na
Praça do Município, 8 a 13, com a área de 252 m2;
f) Recentemente, no passado dia 6 de junho foram
publicados no site Casa Pronta, através de Anúncios Casa
Pronta, um pedido de pronúncia do Município quanto ao
eventual interesse em vir a exercer o direito de preferência
na alienação do prédio sito no Largo de São Julião, 15
a 19, torneja para a Calçada de São Francisco, 8, pelo
valor de 4 150 000 euros (quatro milhões cento e cinquenta
mil euros) (cf. Anexo I), ao abrigo do disposto na Lei
n.º 107/2001, de 8 de setembro e da Lei n.º 307/2009,
de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012,
de 14 de agosto e legislação complementar;
g) Este prédio, sito no Largo de São Julião, 15 a 19,
torneja para a Calçada de São Francisco, 8, é fundamental
para a prossecução do interesse público, pois acrescenta
capacidade de instalação dos Serviços Municipais;
h) O valor comunicado para a totalidade das 7 frações
que compõem o mencionado prédio particular,
de 4 150 000 euros (quatro milhões cento e cinquenta
mil euros), se apresenta ajustado ao mercado para esta
zona, em constante mutação e em sentido ascendente,
e ao estado de conservação do imóvel;
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i) Foram solicitadas três avaliações externas e realizada
uma interna pelo Núcleo de Avaliadores da Direção
Municipal de Gestão Patrimonial (DMGP), conforme quadros
em anexo, com grande proximidade de valores, apesar
do curto espaço de tempo disponível (10 dias para
exercício do direito de preferência) (cf. Anexo II);
j) Não obstante se concluir que o preço apresentado
é ligeiramente superior ao das avaliações (que se aproximam
dos 4 milhões), acompanhando a tendência do mercado
naquela zona da cidade, onde se assiste a uma forte
inflação dos preços, existe aqui, claramente, um custo
de oportunidade, dado que, com esta aquisição o Município
ficará proprietário de quase todos os prédios da Praça
do Município e do Largo de S. Julião;
k) A DMGP tem estado a monitorizar o mercado em causa,
aguardando esta oportunidade para adquirir o imóvel,
por entender que, neste momento, é o que melhor serve
o interesse municipal;
l) Se trata, assim, de uma oportunidade única para
adquirir um imóvel que o Município sempre pretendeu
obter e que é de capital importância para a concretização
da estratégia de concentração na Praça do Município
de parte significativa dos Serviços Municipais;
m) Os imóveis já adquiridos e os de propriedade municipal,
em obras de reabilitação, ainda não permitem alcançar
a capacidade necessária para tal desiderato;
n) A proximidade do edifício agora em alienação e do prédio
municipal em obra de reabilitação, oferece significativas
economias de escala, quer no que diz respeito aos encargos
com aquelas obras, quer da eficiência dos serviços a instalar;
o) Estão plenamente preenchidos os pressupostos de utilidade
pública e prossecução do interesse público que subjazem
ao direito de preferência legalmente atribuído ao Município,
sendo certo que a não exercer tal direito se poderia
exatamente obter efeito inverso;
p) Pelo exposto, deverá ser, em prazo, autorizado o exercício
do direito de preferência legalmente permitido, ao abrigo
do disposto na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro
e da Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação
dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto e legislação
complementar;
q) Atento os prazos legais para exercício do direito de preferência já referidos, de 10 dias, e o facto de o promitente
vendedor comunicar a realização da escritura de compra
e venda para o início do próximo mês de setembro
de 2016, se justifica a maior urgência na tomada de decisão;
r) A aquisição do prédio no âmbito da preferência
se fará nos mesmos termos do negócio previsto entre
os particulares e comunicado ao Município, designadamente
quanto à entrega do imóvel livre de ónus ou encargos
e completamente desocupado de pessoas e bens,
sem qualquer encargo quanto a eventuais contratos
de arrendamentos;

N.º 1173

s) Está assegurado o devido enquadramento orçamental, com
cabimento da totalidade da despesa na Orgânica L05.00,
Económica 07.01.03.01.06 e Plano de Atividades 40016 D1.P007.03. e Declaração de Fundos Disponíveis emitida;
t) A aquisição do prédio deve obedecer ao disposto
na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, devendo
a Câmara, sempre que o valor de aquisição seja superior
a 530 000 euros (quinhentos e trinta mil euros), correspondente a 1000 (mil) vezes a remuneração mínima mensal
garantida, obter a respetiva autorização da Assembleia
Municipal, ficando, igualmente, sujeita a Visto Prévio
do Tribunal de Contas, que deverá apreciar a minuta
do respetivo contrato.
Tenho a honra de propor que a Câmara delibere,
ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º,
e da alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à apreciação
e votação da Assembleia Municipal:
1 - A autorização para o exercício do direito legal
de preferência relativamente à transmissão entre
particulares de um prédio sito no Largo de São Julião,
15 a 19, torneja para a Calçada de São Francisco, 8,
ao abrigo do disposto na Lei n.º 107/2001, de 8 de
setembro e da Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro,
na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto
e legislação complementar;
2 - A aquisição do prédio sito no Largo de São Julião,
15 a 19, torneja para a Calçada de São Francisco, 8,
decorrente do exercício legal de preferência mencionado
no ponto anterior, à Sociedade de Residências Baixa
Charm, S. A., ou a quem provar pertencer-lhe, com a
área de 390 m2, descrito em sede de registo predial sob
o n.º 61 da freguesia de São Julião e inscrito na matriz
predial urbana sob o artigo n.º 2901 da freguesia de
Santa Maria Maior, identificado a cor amarela na Planta
n.º 16/068/DMGP e pelo valor total de 4 150 000 euros
(quatro milhões cento e cinquenta mil euros) (cf. Anexos
III e IV).

Confrontações:
Norte - Calçada de São Francisco;
Sul - Largo de São Julião;
Nascente - Prédio n.º 20 a 23 do Largo de São Julião;
Poente - Calçada de São Francisco, 6.

Condições de Acordo
1 - O prédio vem à propriedade do Município no estado
em que se encontra, livre de ónus e encargos e completamente desocupado de pessoas e bens.
2 - Cumprir-se-ão as demais condições de acordo comunicadas ao Município para efeito de exercício do direito
legal de preferência.
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Justificação do valor
Remete-se para os relatórios de avaliações externas, acompanhadas de análise pelo Núcleo de Avaliadores da Direção
Municipal de Gestão Patrimonial (DMGP) que constam como Anexo II à presente proposta e que faz parte integrante
da mesma.
ANEXOS:
I - Cópia dos Anúncios da Casa Pronta;
II - Avaliações;
III - Documentação registral;
IV - Planta n.º 16/068/DMGP.
(Processo n.º 14 173/CML/16.)
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1. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
O presente relatório de avaliação adopta a seguinte estrutura:
x

Âmbito da avaliação (objecto e objectivo)

x

Metodologia utilizada

x

Descrição do imóvel

x

Descrição da envolvente

x

Pesquisa de mercado

x

Avaliação

x

Conclusão de Valor

x

Condicionantes e pressupostos

2. IDENTIFICAÇÃO
O objecto da presente avaliação consiste num situado no Largo de São Julião,
nº 15 a 19, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Lisboa.
A visita ao imóvel foi realizada no dia 23 de Junho de 2015. Conforme acordado
com a CML, não foi considerada necessidade de visita interior ao imóvel, dada a
informação disponível e o prazo de conclusão da avaliação em causa.

3. OBJECTIVO
A presente avaliação tem como objectivo a estimativa do Valor de Mercado do
imóvel objecto de estudo, para efeitos do exercício de direitos de preferência
da CML.
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4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
O presente relatório de avaliação foi elaborado tendo em conta a legislação
nacional e como referencial as Normas Europeias de Avaliação (European
Valuation Standards), nomeadamente quanto a:
Definições de Valor:
Adoptámos o Valor de Mercado, definido como o montante pelo qual se estima
que um activo, adequadamente publicitado (durante um período de tempo
normal e coerente com a natureza do imóvel) seja transaccionado, à data da
avaliação, entre um comprador e um vendedor interessados, cada um dos quais
actuando independentemente um do outro, com precaução, sem coacção ou
outro tipo de pressão, e com bom conhecimento do mercado.
Métodos de Avaliação:
A determinação deste valor pode, dependendo do tipo de imóvel e de
quaisquer características específicas legais, históricas ou de outra natureza, do
mercado onde o imóvel se encontra, ser aferido através da utilização
apropriada de um ou mais de três métodos de avaliação reconhecidos
internacionalmente:
- Método da comparação de mercado (nota: ou “Método de Mercado”);
- Método de capitalização de rendimentos (nota: ou “Método do Rendimento”);
- Método do custo.
Neste caso específico, optámos por uma abordagem residual dinâmica do
método de mercado, adequada à avaliação de imóveis para reconstrução ou
reabilitação, e

que consiste em estimar os custos e as receitas

do

desenvolvimento do projecto imobiliário previsto para esses imóveis, distribuídos
ao longo do tempo, e actualizados com uma taxa adequada. Neste caso,
efectuámos o cálculo em 2 cenários:
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1. Reconstrução do imóvel com manutenção das áreas existentes, conforme
a

regulamentação

urbanística

existente

(Plano

de

Pormenor

de

Salvaguarda da Baixa Pombalina), de acordo com informação facultada
pelo Cliente;
2. Reconstrução e ampliação dum piso, para acerto das cérceas, cenário
possível com a revisão da dita regulamentação.

5. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
O imóvel objecto de estudo consiste num edifício com r/c, 3 pisos e águas
furtadas, com 390 m2, de área total e de implantação (de acordo com a
caderneta predial), com traseiras para a Calçada de São Francisco (onde tem
cave, 3 pisos e águas furtadas, devido ao declive do arruamento).
Trata-se dum edifício centenário, com estrutura de alvenaria de pedra, soalho
de madeira e cobertura de telha cerâmica, em propriedade horizontal, com um
total de 7 fracções.
De acordo com a visita exterior e a informação, fotográfica e outra, facultada
pelo Cliente, o estado de conservação é razoável a fraco, estando o imóvel
devoluto há vários anos, e sem obras de conservação, existindo infiltrações pela
cobertura e outros pontos de degradação.

6. DESCRIÇÃO DA ENVOLVENTE
O imóvel fica situado no Largo de S. Julião, junto à Praça do Município, onde se
encontra o edifício sede da Câmara Municipal de Lisboa.
Trata-se da zona histórica da Baixa de Lisboa, reconstruída após o terramoto de
1755, totalmente consolidada, outrora predominantemente residencial e
albergando diversos ofícios e serviços, que foi objecto de terciarização na
época moderna, e actualmente com grande impacto do movimento turístico,
quer na componente residencial quer na comercial.
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O imóvel dista cerca de 300 m da Praça do Comércio e do rio, estando inserido
numa zona em reabilitação há vários anos. A zona é razoavelmente bem servida
em termos de acessos, actualmente com congestionamentos de trânsito devido
às obras em curso, é bem servida de transportes públicos, distando cerca de 800
m do acesso ao metropolitano de Lisboa, e dispõe de equipamentos colectivos,
nomeadamente escolares, de saúde e de lazer, razoáveis.

7. DADOS DOCUMENTAIS
Foram facultadas as cadernetas prediais das 7 fracções existentes, que
correspondem ao artigo urbano nº 2910 da freguesia de Santa Maria Maior, cujos
usos estão de acordo com a última utilização do imóvel, pela empresa
JBFernandes.

8. ANÁLISE DE MERCADO
Procedemos a uma pesquisa de mercado de apartamentos e lojas, na zona
envolvente, de forma a poder aplicar a abordagem residual, conforme atrás
indicado. Os valores pesquisados encontram-se em tabelas inseridas em anexo,
tendo sido homogeneizados, para ter em conta, nomeadamente, a localização
específica, e ajustados para ter em conta a diferença entre preços pedidos e
presumíveis valores de transacção.
Esta zona tem vindo a valorizar significativamente nos últimos anos, em todos os
segmentos do mercado imobiliário, devido, fundamentalmente ao aumento do
turismo na cidade de Lisboa, e à consequente procura por parte de investidores
nacionais e estrangeiros.

9. AVALIAÇÃO
Conforme referimos atrás, adoptámos o cálculo residual dinâmico do Método de
Mercado, para o que definimos um cenário razoável de desenvolvimento, custos
de construção e outros, de nível médio, baseados no nível de qualidade
expectável, valores de venda com referência à prospecção de mercado
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efectuada, e uma taxa de desconto de 7%, estimada como compatível com o
projecto referido.
Inserimos em seguida os quadros de avaliação nos 2 cenários:
CENÁRIO 1 – SEM AUMENTO DE ÁREA, REGULAMENTAÇÃO URBANÍSTICA VIGENTE
Pressupostos
Área total
Área bruta de comércio/serviços
Área bruta de habitação
Área útil de comércio (estimada 80%)
Área bruta privativa de habitação (estimada 90%)
Custos
Projectos
Comercialização
Taxas e licenças

1.950
350
1.600
280
1.440

m2
m2
m2
m2
m2

67.800 €
321.280 €
203.400 €

Custos unitários de construção
Habitação
Comércio
Cave
Custos de construção

950
500
400
1.695.000

Custos totais

2.287.480 €

Receitas
Valores de venda unitários
Habitação
Comércio/serviços
Receitas totais

2
4.800 €/m
2
4.000 €/m
8.032.000 €

Mapa de Fluxos de Caixa
Construção
Taxas/licenças
Projectos
Custo das vendas
Vendas
Mapa de Fluxos de Caixa
Custos (€)
Receitas (€)
Cash Flow (€)
Taxa de Desconto
Valor de Mercado
Valor de Mercado

N.º 1173

sem aumento de área

€/m2
€/m2
€/m2
€

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Total

0%
40%
80%

20%
30%
20%

30%
10%
0%

30%
10%
0%

20%
10%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

100%
100%
100%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

30%
30%

30%
30%

30%
30%

10%
10%

100%
100%

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Total

135.600
0
-135.600

413.580
0
-413.580

528.840
0
-528.840

625.224
2.409.600
1.784.376

455.724
2.409.600
1.953.876

96.384
2.409.600
2.313.216

32.128
803.200
771.072

2.287.480
8.032.000
5.744.520

7%
3.900.000 €
2.000 €/Abc (habitação e comércio)
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CENÁRIO 2 – COM AUMENTO DE ÁREA (1 PISO, PARA ACERTO DE CÉRCEAS),
CASO HAJA REVISÃO DA REGULAMENTAÇÃO URBANÍSTICA
Pressupostos
Área total
Área bruta de comércio/serviços
Área bruta de habitação
Área útil de comércio (estimada 80%)
Área bruta privativa de habitação (estimada 90%)
Custos
Projectos
Comercialização
Taxas e licenças

2.340
350
1.990
280
1.791

m2
m2
m2
m2
m2

82.620 €
388.672 €
247.860 €

Custos unitários de construção
Habitação
Comércio
Cave
Custos de construção

950
500
400
2.065.500

Custos totais

2.784.652 €

Receitas
Valores de venda unitários
Habitação
Comércio/serviços
Receitas totais

2
4.800 €/m
2
4.000 €/m
9.716.800 €

Mapa de Fluxos de Caixa
Construção
Taxas/licenças
Projectos
Custo das vendas
Vendas
Mapa de Fluxos de Caixa
Custos (€)
Receitas (€)
Cash Flow (€)
Taxa de Desconto
Valor de Mercado
Valor de Mercado

1568

com aumento de área

€/m2
€/m2
€/m2
€

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Total

0%
40%
80%

20%
30%
20%

30%
10%
0%

30%
10%
0%

20%
10%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

100%
100%
100%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

30%
30%

30%
30%

30%
30%

10%
10%

100%
100%

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Total

165.240
0
-165.240

503.982
0
-503.982

644.436
0
-644.436

761.038
2.915.040
2.154.002

554.488
2.915.040
2.360.552

116.602
2.915.040
2.798.438

38.867
971.680
932.813

2.784.652
9.716.800
6.932.148

7%
4.700.000 €
2.009 €/Abc (habitação e comércio)
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10. CONCLUSÃO DE VALOR
De acordo com a análise e metodologia de avaliação atrás expostas, somos de
opinião que o valor de:
3.900.000 € (Três Milhões e Novecentos Mil Euros)
representa de forma razoável o Valor de Mercado do imóvel objecto de
avaliação, com base no cenário 1 (sem aumento de área, segundo a
regulamentação urbanística vigente) e que o valor de:
4.700.000 € (Quatro Milhões e Setecentos Mil Euros)

representa de forma razoável o Valor de Mercado do imóvel objecto de
avaliação, com base no cenário 2 (com aumento de área, caso haja a revisão
da regulamentação urbanística), à data actual.
Lisboa, 27 de Junho de 2016

José Cruz Oliveira, Eng.
(Director Geral)
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11. OBSERVAÇÕES
A Krata – Sociedade de Avaliação de Bens, Lda, não é responsável por
eventuais vícios ocultos que possam existir. Do valor de avaliação haverá que
deduzir quaisquer ónus ou encargos que incidam sobre os imóveis.
O relatório foi realizado para o Cliente indicado, não sendo a Krata responsável
pelo uso – total ou parcial – para uma finalidade, uma pessoa ou uma entidade
financeira terceira, salvo autorização prévia e por escrito da nossa parte.
O alcance da avaliação, e o relatório dela resultante, não constituem um
relatório pericial sobre os elementos referidos no mesmo, e particularmente sobre
os aspectos físicos e registrais e demais elementos não observáveis na inspecção
realizada, salvo menção expressa no relatório correspondente.
A Krata não se responsabiliza pela veracidade da documentação facultada
pelo solicitante ou por terceiros, e faz menção especial quando se tenham
detectado discrepâncias entre a realidade e quaisquer documentos, ou entre
estes, tendo-se aceite os que se considerou serem os mais adequados ao
objectivo do relatório.
No estudo realizado, o avaliador realizou o seu trabalho de acordo com as
normas aplicáveis e em qualquer caso, salvo condicionantes, mediante
inspecção visual do imóvel, não tendo realizado, tal como se refere
anteriormente, nenhuma comprovação do estado e/ou capacidade das infraestruturas existentes, ou da existência das mesmas no subsolo.
As áreas foram retiradas da documentação facultada, sem que tenha sido feito
nenhum levantamento de áreas ou levantamento topográfico ou planimétrico
dos imóveis estudados, não sendo a Krata responsável pela diferença de valor
que possa existir por discrepâncias de áreas entre a informação facultada e a
real.
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A avaliação foi feita partindo do princípio de que os imóveis estão aptos para o
fim previsto, salvo se se indicar expressamente o contrário. Em nenhum caso se
entenderá que o relatório é uma análise jurídica de situações distintas à
contemplada.
Com respeito aos valores atribuídos, os mesmos foram calculados de acordo
com critérios válidos de acordo com a metodologia indicada no ponto 4 do
presente relatório.

12. DOCUMENTAÇÃO FACULTADA
x

Cadernetas prediais

x

Fotos do interior do imóvel

x

Informação do PP vigente

13. ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO

A presente avaliação foi realizada pela sociedade Krata – Sociedade de
Avaliação de bens, com o nº de registo na CMVM AVFII/06/003, intervindo o
perito José Cruz Oliveira, com o nº de registo AVFII/06/003/001.
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ANEXO – ELEMENTOS GRÁFICOS
LOCALIZAÇÃO
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FOTOGRAFIAS
EXTERIOR E ENVOLVENTE
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HABITAÇÃO

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

317.625 €

370.000 €

500.000 €

584.000 €

295.000 €

387.243 €

395.000 €

452.500 €

310.000 €

360.000 €

290.000 €

500.000 €

370.000 €

790.000 €

275.000 €

300.000 €

275.000 €

650.000 €

900.000 €

550.000 €

840.000 €

710.000 €

860.000 €

PREÇO (€)

266.900 €

TIPO DE IMÓVEL - F / M

235.800 €

TIPOLOGIA

11 AGOSTO 2016

QUINTA-FEIRA

T3

T3

T3

T2

T3

T2

T1

T1

T1

T2

T1

T2

T1

185

154

185

135

195

73

121

61

68

148

53

97

58

90

E

E

E

E

E

1

1

1

1

1

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

835.000 €

685.000 €

815.000 €

550.000 €

900.000 €

650.000 €

275.000 €

300.000 €

275.000 €

765.000 €

370.000 €

475.000 €

290.000 €

360.000 €

310.000 €

4.514 €/Ab

4.448 €/Ab

4.405 €/Ab

4.074 €/Ab

4.615 €/Ab

8.904 €/Ab

2.273 €/Ab

4.918 €/Ab

4.044 €/Ab

5.169 €/Ab

6.981 €/Ab

4.897 €/Ab

5.000 €/Ab

4.000 €/Ab

4.079 €/Ab

6.654 €/Ab

5.197 €/Ab

5.163 €/Ab

5.463 €/Ab

5.214 €/Ab

5.814 €/Ab

5.000 €/Ab

5.775 €/Ab

4.766 €/Ab

IDADE
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Rua do Ferragial

Rua do Ferragial

Rua do Ferragial

Rua Vitor Cordon

Rua Vitor Cordon

Rua da Madalena

Rua da Madalena

Rua da Madalena

Rua da Madalena

Rua da Prata - Bela da Rainha

Rua da Prata - Bela da Rainha

Rua da Prata - Bela da Rainha

Rua da Prata - Bela da Rainha

Rua da Prata - Bela da Rainha

Rua da Prata - Bela da Rainha

Rua do Crucifixo

Rua do Crucifixo

Rua do Crucifixo

Rua do Crucifixo

Ouro Grand - Rua do Ouro

Ouro Grand - Rua do Ouro

Ouro Grand - Rua do Ouro

Ouro Grand - Rua do Ouro

Ouro Grand - Rua do Ouro

Ouro Grand - Rua do Ouro

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

Similar

CONTACTO PARA PROSP.
935766539

935766539

935766539

919933304

919933304

937287633

937287633

937287633

937287633

937287633

937287633

937287633

937287633

937287633

937287633

925957986

925957986

925957986

925957986

212454059

212454059

212454059

212454059

212454059

212454059

1º piso

1º piso

6º piso com vista rio

cave

2º piso

1º piso

6º piso

6º piso

4º piso

3º piso

1º piso

1º piso

Último piso

1º piso

Duplex

Apartamento de esquina

Piso elevado

I

T2

76

452.500 €

VALOR UNITÁRIO DA
CONSTRUÇÃO (sem
considerar Terreno no caso
das moradias) (€/m2Abp)
5.484 €/Ab

T

T1

68

395.000 €

387.243 €

295.000 €

584.000 €

500.000 €

370.000 €

317.625 €

266.900 €

235.800 €

E

T1

Valor
Global(€)

OBSERV.

L

76

75

54

112

86

74

55

56

43

Nº

MORADA: URBANIZAÇÃO/LOCAL

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL PROSPECTADO

MUNICIPAL

O

T1

T1

T0

T2

T2

T2

T1

T1

T0

Tipo - G / E

Não preencher no caso
de moradias

Est. / Gar.

VALOR EXPURGADO Sem
Est./Gar.(se fracção) Sem
Terreno (se moradia)
(€)

Área Bruta Privativa (m2)
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CLASSIFICAÇÃO
RELATIVAMENTE AO
IMÓVEL EM ANÁLISE

ANEXO – PROSPECÇÃO DE MERCADO

B
M
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N.º 1173

COMÉRCIO

N.º 1173

124
53

205

128

162.000 €

1.128.000 €

768.000 €

163

1.550.000 €

705.000 €

A util (m2)

PREÇO (€)

Razoável

Chiado

Rua dos Fanqueiros

Rua do Ferragial

Rua da Prata

CLASSIFICAÇÃO
RELATIVAMENTE
AO IMÓVEL EM
ANÁLISE

Similar

Superior

Similar

Superior

Superior

CONTACTO PROSP.

213121520

213121520

918744134

968339532

914599211

T

> 100

Novo

Razoável

Bom

Rua Nova do Almada

E

6.000

0

> 100

> 100

ESTADO CONSERV.

Bom

L

5.502

IDADE

> 100

MORADA:
URBANIZAÇÃO/LOCAL

MUNICIPAL

O

3.057

5.685

9.509

VALOR
UNITÁRIO
(€/m2)

B
I
M
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PRESIDÊNCIA DA
PRESIDÊNCIA
DACÂMARA
CÂMARA

Vogais efetivos:

Despacho n.º 86/P/2016
Critérios para avaliação das candidaturas apresentadas
na área social, ao abrigo do Regulamento de Atribuição
de Apoios pelo Município de Lisboa para execução em 2017
e nomeação de Júri
Pelouro: Direitos Sociais.

- João Paulo Ferreira Pereira - Técnico superior da Comissão
para a Cidadania e a Igualdade de Género;
- Virgínia Brás Gomes - Assessora da Direção-Geral da
Segurança Social;
- Um (1) representante da Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa;
- Um (1) representante da Rede de Municípios Saudáveis.
Vogais suplentes:

Considerando:
- O Regulamento de Atribuição de Apoios pelo Município
de Lisboa (RAAML), encontra-se complementado, para
a área social, pela Deliberação n.º 301/CM/2011, publicada
no 1.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 901, de 26 de
maio de 2011, que estabeleceu a metodologia de avaliação
de apoios, e pela Deliberação n.º 393/CM/2014, publicada
no 2.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1064,
de 10 de julho de 2014, que aprovou a grelha quantitativa
de avaliação dos pedidos de apoio para execução em 2017,
bem como os termos e limites de financiamento;
- A experiência obtida nos anos transatos no que respeita
à aplicação da grelha referida, traduzida numa melhor
aplicação dos critérios gerais e específicos previstos nos
n.os 1 e 2 do artigo 9.º do RAAML, permitiu o apoio
a mais projetos nas diversas áreas de intervenção dos
Direitos Sociais, conferindo um maior equilíbrio e equidade
na atribuição dos apoios;
- Por forma a proceder à avaliação das candidaturas apresentadas ao abrigo do RAAML importa definir os objetivos
estratégicos para 2017, mantendo-se os critérios de transparência e rigor no processo avaliativo das mesmas;
Assim, ao abrigo da delegação e subdelegação de competências
do Presidente da Câmara no Vereador do Pelouro dos
Direitos Sociais, através do Despacho n.º 142/P/2015,
publicado no 2.º Suplemento ao Boletim Municipal
n.º 1139, de 17 de dezembro, determino:
1 - São objetivos prioritários do Município na área social
em 2017 e para efeitos de valoração do ponto 2.2
da grelha quantitativa a intervenção nas seguintes áreas:
Cidadania, Deficiência, Envelhecimento Ativo, Juventude,
Orientação Sexual e Identidade de Género, Promoção da
Empregabilidade, Refugiados e Saúde e Qualidade de Vida;
2 - Mantêm-se em vigor os n.os 3, 4, 5, 6 e 7 da Deliberação
n.º 393/CM/2014;
3 - A nomeação de um Júri a quem compete sistematizar,
uniformizar, avaliar e aplicar os critérios para efetuação
do cálculo dos montantes a atribuir e faseamento dos
pedidos de apoio financeiro na área social, entrados até
31 de julho de 2016, ao abrigo dos artigos 9.º e 10.º
do Regulamento de Atribuição de Apoios pelo Município
de Lisboa;
4 - O Júri nomeado terá a seguinte composição:
Presidente:
- João António Muralha Ribeiro Farinha - Professor no
Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa.
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- Filipa Irene Pedreira Rodrigues - Departamento para os
Direitos Sociais;
- Cristina Barata Lima Gonçalves Duarte - Departamento
para os Direitos Sociais.
5 - O Júri, ora nomeado, não será remunerado;
6 - O Departamento para os Direitos Sociais deverá indicar,
de entre os seus funcionários, um técnico para apoio
jurídico e um secretariado aos quais competirá coadjuvar
o Júri;
7 - O Júri concertará a sua atuação, para efeitos de avaliação
dos pedidos, com os técnicos do Departamento para os
Direitos Sociais das áreas definidas como prioritárias,
devendo estes verificar a conformidade dos pedidos
apresentados, em cumprimento do disposto no Código
do Processo Administrativo, incluindo a realização das
audiências de interessados;
8 - O Júri avaliará os pedidos de apoio com base nos
termos e limites de financiamento, bem como na grelha
quantitativa, elaborando e apresentando, no final,
uma listagem da qual constará a indicação de todas as
candidaturas entradas, as áreas prioritárias e valor global
dos financiamentos solicitados;
9 - Em caso de pronúncia em sede de audiência de interessados
deverão os Serviços emitir um parecer tendo em conta
a qualidade, continuidade, inovação do programa, bem
como necessidades do Município e remeter-me para efeitos
de apreciação e decisão.
Paços do Concelho de Lisboa, em 2016/07/27.
O Vereador,
(a) João Afonso

Despacho n.º 87/P/2016
Considerando a importância de que se reveste a promoção
das condições de segurança e saúde junto dos trabalhadores
do município;
Considerando que os representantes dos trabalhadores
para a segurança e saúde no trabalho são eleitos pelos
trabalhadores para exercer funções nesses domínios;
Considerando que, por força do disposto nos artigos 21.º
e seguintes da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na
sua redação atual, se torna necessário agilizar a eleição
dos representantes dos trabalhadores para a segurança
e saúde no trabalho;
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Considerando que, não obstante a promoção dessa eleição
caber aos trabalhadores ou às estruturas representativas
dos trabalhadores, o município tem o dever de pôr à
disposição dos mesmos, os meios materiais e técnicos
necessários à realização do processo eleitoral;
Considerando que o processo eleitoral e o exercício
do direito de voto são exercidos durante o horário de
trabalho, carecendo para tal os trabalhadores de dispensa
do exercício dos seus deveres funcionais.
Determino que, à semelhança do que tem vindo
a ser prática neste município para efeitos da eleição
dos representantes dos trabalhadores para a segurança
e saúde no trabalho:
1 - Os trabalhadores que integrem as listas de candidaturas
se encontram dispensados dos seus deveres funcionais
durante o período de campanha para a eleição dos representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde
no trabalho a decorrer entre 26 de setembro de 2016
a 9 de outubro de 2016;
2 - Os membros da comissão eleitoral se encontram
dispensados dos seus deveres funcionais durante o tempo
necessário ao exercício das competências referidas
nas alíneas do n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º 102/2009,
de 10 de setembro, na sua redação atual;
3 - Os membros das mesas de voto terão dispensa
do exercício dos seus deveres funcionais no dia em
que tem lugar a eleição, sendo igualmente concedido
aos restantes trabalhadores o tempo indispensável para
procederem à votação, sem prejuízo do normal funcionamento dos serviços.

SG/DAOSM/GVJM - Carina Heloísa Gonçalves Cunha
da Cruz Vieira, técnica superior (Direito), entre a 2.ª
e a 3.ª posição remuneratória, trabalhadora n.º 954964
- Por despacho de 2016/05/02, da diretora municipal
de Recursos Humanos, foi autorizado o acordo de cedência
de interesse público na Gebalis, E. M., S. A., com efeitos
a partir de 2016/05/01.
DMF/DA - Pedro António Betâmio de Almeida, técnico
superior (Direito), na 4.ª posição remuneratória, trabalhador
n.º 955819 - Por despacho de 2016/05/19 da diretora
municipal de Recursos Humanos, foi autorizado o acordo
de cedência de interesse público na EPAL - Empresa
Portuguesa das Águas Livres, S. A., com efeitos a partir
de 1 de julho de 2016.

Cessação de acordo de cedência de interesse público
SG/DAOSM/GVPM - Carla Sofia de Oliveira dos Reis
Cupido, técnica superior (Engenharia Civil) das Águas
do Algarve, S. A., entre a 6.ª e a 7.ª posição remuneratória,
trabalhadora n.º 955905, cessou o acordo de cedência
de interesse público nesta Câmara, em 8 de julho de 2016.

Cessação de comissão de serviço
DMC/DRB - Rosa Maria Barreto Pereira da Silva, técnica
superior (Bibliotecas e Documentação), na 8.ª posição
remuneratória, trabalhadora n.º 951774, cessou a comissão
de serviço como diretora da Biblioteca na Assembleia
da República, em 2016/04/25.

Lisboa, em 2017/07/29.

Cessação de designações

O Vereador,
(a) João Paulo Saraiva

DMEI/DEEE - Patrícia Alexandra Lopes Assis Teixeira, técnica superior (Relações Internacionais e Cooperação), entre
a 3.ª e a 4.ª posição remuneratória, trabalhadora
n.º 950480, cessou a designação como técnica especialista
no Gabinete do Senhor Ministro da Cultura, em 2016/04/14.

DIREÇÃO MUNICIPAL
DIREÇÃO
RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS
DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
Acordos de cedência de interesse público

Cessação de mobilidade na categoria
SG/DMC - Susana Maria Godinho Pina, técnica superior
(Sociologia), entre a 6.ª e a 7.ª posição remuneratória,
trabalhadora n.º 805195, cessou a mobilidade na categoria
no Museu da Presidência da República, em 2016/04/30.

Consolidações de mobilidades na categoria

DMC - José Miguel Caissotti Rosa Rodrigues Figueira,
técnico superior (Ciências da Comunicação), entre
a 3.ª e a 4.ª posição remuneratória, trabalhador n.º 952993
- Por despacho de 2016/04/28, da diretora municipal de
Recursos Humanos, foi autorizado o acordo de cedência
de interesse público na Culturgest Fundação Caixa Geral
de Depósitos, com efeitos a partir de 2016/05/01.

N.º 1173

DMC - Filomena Maria Gomes Conceição, fiscal municipal
(Finanças) principal, escalão 1, trabalhadora n.º 286051,
cessou funções no Gabinete do Senhor Ministro da Cultura,
em 2016/04/14.

Carlos Eduardo da Silva Morbey, técnico superior (Médico-veterinário), na 9.ª posição remuneratória, trabalhador
n.º 201850 - Por despacho de 2016/04/20, do Senhor
Vereador de Recursos Humanos, foi autorizada a consolidação da mobilidade na categoria na Câmara Municipal
de Cascais, com efeitos a partir de 2016/04/20.
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Emanuel Ferreira de Almeida, assistente operacional
(Cantoneiro de Limpeza), na 2.ª posição remuneratória,
trabalhador n.º 953112 - Por despacho de 2016/04/20,
do Senhor Vereador de Recursos Humanos, foi autorizada
a consolidação da mobilidade na categoria na Câmara
Municipal de Torres Vedras, com efeitos a partir
de 2016/04/20.
Vítor Manuel dos Santos Carlos, assistente operacional
(Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais),
entre a 1.ª e a 2.ª posição remuneratória, trabalhador
n.º 820450 - Por despacho de 2016/04/20, do Senhor
Vereador de Recursos Humanos, foi autorizada a consolidação
da mobilidade na categoria na Câmara Municipal de Torres
Vedras, com efeitos a partir de 2016/04/20.
Francisco Manuel Rodrigues da Silva, assistente técnico
(Construção Civil), entre a 1.ª e a 2.ª posição remuneratória,
trabalhador n.º 303901 - Por despacho de 2016/04/20,
do Senhor Vereador de Recursos Humanos, foi autorizada
a consolidação da mobilidade na categoria, na Junta
de Freguesia de São Domingos de Benfica, com efeitos
a partir de 2016/04/20.
Nuno Miguel Silveira Costa Abreu Melim, assistente técnico
(Administrativo), entre a 4.ª e a 5.ª posição remuneratória,
trabalhador n.º 764308 - Por despacho de 2016/04/20,
do Senhor Vereador de Recursos Humanos, foi autorizada
a consolidação da mobilidade na categoria na ARS-LVT Agrupamento de Centros de Saúde Médio Tejo, com efeitos
a partir de 2016/04/20.
DMEVAE - Maria Fernanda Castiço dos Santos, técnica
superior (Engenheira Agrónoma), entre a 3.ª e a 4.ª posição
remuneratória, trabalhadora n.º 951934 - Por despacho de
2016/05/30 do Senhor Vereador de Recursos Humanos,
foi autorizada a consolidação da mobilidade na categoria
na Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural,
com efeitos a partir de 30 de maio de 2016.
DMEVAE - Vanda Filipa Lourenço Martins, técnica superior
(Arquiteta), entre a 2.ª e a 3.ª posição remuneratória,
trabalhadora n.º 954482 - Por despacho de 2016/07/28
do Senhor Vereador de Recursos Humanos, foi autorizada
a consolidação da mobilidade na categoria na Câmara
Municipal de Cascais, com efeitos a partir de 28 de julho
de 2016.

Licenças sem remuneração

Cláudia Sofia Orvalho da Silva Castelo, técnica superior
(Arquivo), entre a 3.ª e a 4.ª posição remuneratória,
trabalhadora n.º 951786 - Por despacho de 2016/06/07
do Senhor Vereador de Recursos Humanos, foi autorizada
a prorrogação da licença sem remuneração por mais
1 ano, com efeitos a partir de 1 de julho de 2016.
Miguel António Nunes de Oliveira, assistente operacional
(Limpa-coletores), na 2.ª posição remuneratória, trabalhador
n.º 955045 - Por despacho de 2016/07/19 do Senhor
Vereador de Recursos Humanos, foi autorizada a prorrogação
da licença sem remuneração por mais 360 dias, com
efeitos a partir de 25 de agosto de 2016.
Paulo Jorge Reis de Valinho Fernandes, técnico superior
(Urbanismo e Planeamento), entre a 3.ª e a 4.ª posição
remuneratória, trabalhador n.º 953582 - Por despacho
de 2016/07/19 do Senhor Vereador de Recursos Humanos,
foi autorizada a prorrogação da licença sem remuneração por
mais 1 ano, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2016.
Ricardo Gil da Luz Vale, assistente técnico (Administrativo),
na 1.ª posição remuneratória, trabalhador n.º 954815 - Por
despacho de 2016/07/06 do Senhor Vereador de Recursos
Humanos, foi autorizada a prorrogação da licença
sem remuneração por mais 1 ano, com efeitos a partir
de 26 de julho de 2016.
Fernando Jorge Abrantes Angleu Teixeira, técnico superior
(História), entre a 3.ª e a 4.ª posição remuneratória,
trabalhador n.º 952242 - Por despacho de 2016/07/06
do Senhor Vereador de Recursos Humanos, foi autorizada
a prorrogação da licença sem remuneração por mais
1 ano, com efeitos a partir de 7 de julho de 2016.

Mobilidades na categoria
SG/DMC - Sandra Isabel da Silva Gomes, técnica superior
(Ciências da Comunicação), entre a 3.ª e a 4.ª posição
remuneratória, trabalhadora n.º 950184, por despacho do
então Vice-presidente, Dr. Fernando Medina, foi autorizada
a mobilidade na categoria no Instituto Politécnico
de Setúbal, com efeitos a partir de 2016/05/01.
SG/DAOSM/GVJPS - Luís José Gonçalves Antunes, técnico
superior (Economia, Finanças e Gestão) da Direção-Geral
do Orçamento, entre a 7.ª e a 8.ª posição remuneratória,
trabalhador n.º 956036, foi autorizada a mobilidade na
categoria nesta Câmara, com efeitos a partir 2016/04/11.

José Paula Gomes Barbosa, técnico superior (Engenharia
Civil), entre a 3.ª e a 4.ª posição remuneratória,
trabalhador n.º 950193 - Por despacho de 2016/04/20,
do Senhor Vereador de Recursos Humanos, foi autorizada
a prorrogação da licença sem remuneração por mais
1 ano, com efeitos a partir de 2016/04/30.

DMRH/DGRH - Inês dos Santos e Silva Vieira, técnica
superior (Direito), entre a 2.ª e a 3.ª posição remuneratória,
trabalhadora n.º 953217, foi autorizada a mobilidade na
categoria para a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho
de Ministros, com efeitos a partir 2016/05/15.

João Miguel Jardim de Abreu Ferreira Pinto, técnico
superior (Direito), entre a 2.ª e a 3.ª posição remuneratória,
trabalhador n.º 954521 - Por despacho de 2016/04/20,
do Senhor Vereador de Recursos Humanos, foi autorizada
a prorrogação da licença sem remuneração por mais
363 dias, com efeitos a partir de 2016/03/25.

DMRH/DGRH - Cláudia Patrícia Oliveira Ferreira, técnica
superior (Administração Pública, Ciências Políticas e Sociais),
na 2.ª posição remuneratória, trabalhadora n.º 956029, foi
autorizada por despacho da diretora municipal de Recursos
Humanos, a mobilidade na categoria na Junta de Freguesia
do Lumiar, com efeitos a partir 2016/03/29.
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DMRH/DGRH - Cláudia Filipa Matos Fernandes Manuel,
técnica superior (Design), na 2.ª posição remuneratória,
trabalhadora n.º 954136, foi autorizada por despacho
da diretora municipal de Recursos Humanos, a mobilidade
na categoria na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior,
com efeitos a partir 2016/04/05.

DMRH/DGRH/DGPR - Judite Maria Garcia de Sousa
Costa, assistente operacional (Telefonista), na 2.ª posição
remuneratória, trabalhadora n.º 954200 - Por despacho de
2016/04/20, da diretora municipal de Recursos Humanos,
foi autorizada a mobilidade na categoria em atividade
diferente como assistente operacional (Auxiliar), com efeitos
a partir de 2016/04/20.

SG/DAOSM/DGMEAS - Luís António de Jesus Abrantes,
assistente operacional (Cantoneiro de Limpeza), na 2.ª posição
remuneratória, trabalhador n.º 953871 - Por despacho
de 2016/04/04, da diretora municipal de Recursos Humanos,
foi autorizada a mobilidade na categoria em atividade
diferente como assistente operacional (Impressor de Artes
Gráficas), com efeitos a partir 2016/04/04.

DMRH/DSHS - Carla Helena Silva do Rosário Trindade,
técnica superior (Gestão na Área das Atividades Económicas),
entre a 3.ª e a 4.ª posição remuneratória, trabalhadora
n.º 970000 - Por despacho de 2016/04/04, da diretora
municipal de Recursos Humanos, foi autorizada a mobilidade
na categoria em atividade diferente como técnica superior
(Engenharia Alimentar), com efeitos a partir de 2016/04/04.

SG/DAOSM/DGMEAS - Carlos Miguel Lousada Martins,
assistente operacional (Auxiliar), entre a 5.ª e a 6.ª posição
remuneratória, trabalhador n.º 206855 - Por despacho de
2016/04/04, da diretora municipal de Recursos Humanos,
foi autorizada a mobilidade na categoria em atividade
diferente como assistente operacional (Impressor de Artes
Gráficas), com efeitos a partir 2016/04/04.

DMHU/DHU - Ruben Emanuel Paulo dos Santos, assistente
operacional (Cantoneiro de Limpeza) na 1.ª posição
remuneratória, trabalhador n.º 955259 - Por despacho
de 2016/07/06 do Senhor Vereador de Recursos Humanos,
foi autorizada a mobilidade na categoria no Ministério
dos Negócios Estrangeiros, com efeitos a partir de 1 de
julho de 2016.

SG/DAOSM/DGMEAS - Maria Alexandrina Oliveira Sousa,
assistente operacional (Cantoneira de Limpeza),
na 4.ª posição remuneratória, trabalhadora n.º 649388 - Por
despacho de 2016/04/04, da diretora municipal de Recursos
Humanos, foi autorizada a mobilidade na categoria em
atividade diferente como assistente operacional (Impressor
de Artes Gráficas), com efeitos a partir de 2016/04/04.
SG/DAOSM/DGMEAS - Maria Emília Severino Tavares,
assistente operacional (Cantoneira de Limpeza), na 2.ª posição
remuneratória, trabalhadora n.º 954004 - Por despacho
de 2016/04/04, da diretora municipal de Recursos Humanos,
foi autorizada a mobilidade na categoria em atividade
diferente como assistente operacional (Impressor de Artes
Gráficas), com efeitos a partir 2016/04/04.
SG/DAOSM/DGMEAS - Anabela Naia Abade da Rocha,
assistente operacional (Cantoneira de Limpeza), na 4.ª posição
remuneratória, trabalhadora n.º 950336 - Por despacho
de 2016/04/20, da diretora municipal de Recursos
Humanos, foi autorizada a mobilidade na categoria em
atividade diferente como assistente operacional (Auxiliar),
com efeitos a partir de 2016/04/20.
SG/DAOSM/DGMEAS - Maria Alexandra da Cunha
Abreu, assistente operacional (Cantoneira de Limpeza),
na 4.ª posição remuneratória, trabalhadora n.º 649355
- Por despacho de 2016/04/20, da diretora municipal
de Recursos Humanos, foi autorizada a mobilidade na
categoria em atividade diferente como assistente operacional
(Auxiliar), com efeitos a partir de 2016/04/20.
DMRH/DGRH/DGPR - Silvina de Jesus Serôdio Antunes
Cardoso, assistente operacional (Jardineira), na 7.ª posição
remuneratória, trabalhadora n.º 802450 - Por despacho de
2016/04/20, da diretora municipal de Recursos Humanos,
foi autorizada a mobilidade na categoria em atividade
diferente como assistente operacional (Auxiliar), com efeitos
a partir de 2016/04/20.

N.º 1173

DMRH - Maria de Jesus Viegas Rodrigues Brinca,
técnica superior (Ciências da Comunicação), entre a 3.ª
e a 4.ª posição remuneratória, trabalhadora n.º 951877
- Por despacho de 2016/06/29 da diretora municipal
de Recursos Humanos, foi autorizada a mobilidade na
categoria no Instituto Politécnico de Setúbal, com efeitos
a partir de 18 de julho de 2016.
DSI - António Moniz do Nascimento Pinto, técnico
de informática adjunto, nível 3, no escalão 1, índice 285,
trabalhador n.º 132408 - Por despacho de 2016/05/25
da diretora municipal de Recursos Humanos, foi autorizada
a mobilidade na categoria na PSP - Comando Distrital
da Polícia de Faro, com efeitos a partir de 1 de agosto
de 2016.

Mobilidades intercategorias
UCT - Jorge Manuel Maia Gouveia, encarregado operacional
(Obras), na 2.ª posição remuneratória, trabalhador
n.º 425945 - Por despacho de 2016/03/31, da diretora
municipal de Recursos Humanos, foi autorizada a mobilidade
intercategorias para encarregado-geral operacional (Obras),
com efeitos a partir 2016/04/19.
UCT - Paulo Fernando Gomes Almeida, assistente operacional
(Calceteiro), na 1.ª posição remuneratória, trabalhador
n.º 772910 - Por despacho de 2016/03/31, da diretora
municipal de Recursos Humanos, foi autorizada a mobilidade
intercategorias para encarregado operacional (Calceteiro),
com efeitos a partir 2016/04/19.

Nomeação
UCT/DEPEP - Ana Rita Ferreira da Costa Carvalho, técnica
superior (Direito), entre a 4.ª e a 5.ª posição remuneratória, trabalhadora n.º 64074, foi nomeada em regime
de substituição para chefe de divisão de assessoria
da ADM do Instituto de Ação Social das Forças Armadas,
I.P., do Ministério da Defesa Nacional, com efeitos a partir
de 2016/05/16.
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Prorrogações de mobilidades na categoria
Sandra Maria Alves Balau, técnica superior (Ciências
da Comunicação), entre a 3.ª e a 4.ª posição remuneratória,
trabalhadora n.º 950651 - Por despacho de 2016/04/04,
da diretora municipal de Recursos Humanos, foi autorizada
a prorrogação da mobilidade na categoria na Inspeção-Geral
das Atividades Culturais, até 2016/12/31.
Mário João Antunes Tomé, assistente operacional (Cantoneiro
de Limpeza), na 2.ª posição remuneratória, trabalhador
n.º 950705 - Por despacho de 2016/04/21, da diretora
municipal de Recursos Humanos, foi autorizada a prorrogação da mobilidade na categoria na Câmara Municipal
de Caldas da Rainha, até 2016/12/31.
Nuno Filipe de Sousa da Fonseca, assistente técnico
(Administrativo), na 1.ª posição remuneratória, trabalhador
n.º 954999 - Por despacho de 2016/05/20, da diretora
municipal de Recursos Humanos, foi autorizada
a prorrogação da mobilidade na Secretaria-Geral da
Presidência da República, até 2016/12/31.

Lisboa, em 2016/08/04.
A diretora do Departamento de Desenvolvimento e Formação,
(a) Luísa Dornellas

DIREÇÃO MUNICIPAL
DIREÇÃO
URBANISMO
Despacho n.º 4/DMU/2016
Subdelegação de competências (Direção Municipal
de Urbanismo)

Renovação de acordo de cedência de interesse público
Maria Júlia Dias Teixeira, técnica superior (Administração
Pública, Ciências Políticas e Sociais), na 5.ª posição
remuneratória, trabalhadora n.º 717340 - Por despacho
de 2016/03/31, da diretora municipal de Recursos
Humanos, foi autorizada a renovação do acordo de cedência
de interesse público na Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade,
Espaços Urbanos e Energias, E. M., S. A., pelo período
de um ano, com efeitos a partir de 2016/01/16.
Jorge Alexandre Martins Portijo, técnico superior (Administração Pública, Ciências Políticas e Sociais), entre a 2.ª
e a 3.ª posição remuneratória, trabalhador n.º 955204 Por despacho de 2015/05/19, da diretora municipal
de Recursos Humanos, foi autorizada a renovação do
acordo de cedência de interesse público na Entidade
Reguladora para a Comunicação Social, com efeitos
a partir de 2016/03/01.

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
E FORMAÇÃO

I - Nos termos e ao abrigo do estatuído no artigo 38.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos artigos 46.º
e seguintes do Código de Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro,
e considerando as competências que me foram subdelegadas
pelo Senhor Vereador Manuel Sande e Castro Salgado,
através do seu Despacho n.º 111/P/2015, de 14 de setembro
de 2015, publicado no Boletim Municipal n.º 1127,
de 24 de setembro de 2015, subdelego no Senhor diretor
de departamento, Arq.º Eduardo Santiago Campelo,
relativamente à prática dos atos administrativos, incluindo
a decisão final, e a gestão dos assuntos que se encontram
atribuídos ao Departamento de Projetos Estruturantes (DPE),
pela nova Estrutura dos Serviços da Câmara Municipal
de Lisboa (publicada no «Diário da República», 2.ª série,
n.º 98, de 21 de maio de 2015, através do Despacho
n.º 5347/2015 e da Deliberação n.º 876/2015), com
entrada em vigor a 5 de junho de 2015, as seguintes
competências:
A - Em matéria de Gestão Urbanística:

Despacho n.º 3/DDF/16
Substituição
Considerando a necessidade de assegurar a regularidade
do exercício de funções e as competências que me foram
conferidas pela diretora municipal da DMRH através
do Despacho n.º 5/DMRH/2015, publicado no Boletim
Municipal n.º 1125, de 10 de setembro;
Considerando que o período previsível de ausência
é inferior a 60 dias, não se verificando, por isso,
os requisitos do regime de substituição previsto no
Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos
da Administração Central, Regional e Local do Estado;
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Designo, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 42.º
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado em
anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, para
me substituir durante o meu período de férias o técnico superior do DDF, Dr. Ivo Manuel Pereira Santinhos
de Matos Silva, de 8 a 31 de agosto, inclusive.

1 - Exercer todas as competências que contenham a faculdade
de subdelegação, previstas ou a conferir ao Presidente
da Câmara pelo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana,
constante do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro,
com a redação atual, designadamente aquelas no âmbito
dos procedimentos de controlo prévio previstos no RJUE;
2 - Exercer as competências previstas no Regime Jurídico
da Urbanização e Edificação (RJUE), na redação atual
da Lei, bem como os atos correspondentes previstos nas
anteriores redações do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
de dezembro, incluindo as correspondentes competências
previstas em legislação avulsa em que se remeta para
o RJUE, designadamente, mas sem caráter exaustivo,
as previstas no n.º 3 do artigo 5.º, no n.º 9 do artigo 6.º,

11 AGOSTO 2016
QUINTA-FEIRA

N.º 1173

B

O

L

E

T

I

M

MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

no n.º 2 do artigo 8.º, no artigo 9.º, nos n.os 1 a 3
e 7 do artigo 11.º, no n.º 12 do artigo 13.º, no n.º 4
do artigo 13.º-B, no n.º 4 do artigo 14.º, nos n.os 5 e 6
do artigo 20.º, nos n.os 6 e 7 do artigo 27.º, no n.º 3
do artigo 34.º, nos n.os 7 e 8 do artigo 35.º, nos n.os 2
a 5 do artigo 53.º, nos n.os 3, 4, 5 e 6 do artigo 54.º,
no n.º 5 do artigo 56.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 57.º,
nos n.os 1, 4 a 7 do artigo 58.º, nos n.os 1 e 6
do artigo 59.º, no artigo 64.º, no artigo 65.º, no artigo 66.º,
no n.º 5 do artigo 71.º, no artigo 75.º, no n.º 2 do artigo 76.º,
no n.º 7 do artigo 77.º, no n.º 2 do artigo 78.º, no
artigo 79.º, no artigo 84.º, nos n.os 2 e 3 do artigo 99.º,
no artigo 102.ºA, no artigo 110.º, no n.º 2 do artigo 117.º,
no artigo 120.º e no artigo 126.º, com exceção:
a) Da competência para decidir pedidos de informação
prévia e pedidos de licenciamento relativos a operações
de loteamento e a alterações;
b) Da competência para decidir pedidos de informação
prévia, e pedidos de licenciamento relativos a operações
urbanísticas de impacte relevante e ou semelhante
a uma operação de loteamento, definidas no artigo 6.º
do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação
de Lisboa (RMUEL), das obras referidas nas alíneas c)
a e) do n.º 2 do artigo 4.º do RJUE;
c) Da competência para decidir pedidos de informação
prévia, projetos de arquitetura, e o deferimento final de
pedidos de licenciamento de obras quando, consoante
o caso, as informações prévias correspondentes ou os
respetivos projetos de arquitetura não tenham sido
decididos pela Câmara Municipal:
i) Que impliquem a demolição, ampliação ou alteração
de fachadas de edifícios classificados ou em vias de
classificação, de edifícios distinguidos com o Prémio
Valmor;
ii) Dos quais resulte uma área bruta de construção superior
a 2500 metros quadrados destinados a comércio,
ou mais de 10 mil metros quadrados de superfície
de pavimento destinados a serviços, ou mais
de 20 mil metros quadrados de superfície de pavimento
destinados a habitação.
B - Ainda em matéria urbanística são subdelegadas
as seguintes competências:
1 - Nos casos em que seja ainda aplicável o Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 novembro (previstos no n.º 1
do artigo 128.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
dezembro, com a redação do Decreto-Lei n.º 177/2001,
de 4 de junho), praticar os atos jurídicos relativos
a licenciamento de obras particulares previstos no n.º 1
do artigo 2.º, n.º 2 do artigo 3.º, artigos 7.º, 12.º, 15.º
20.º, 23.º, n.º 4 do artigo 27.º, 30.º, 39.º, 41.º, 50.º, 51.º,
54.º, 55.º, n.º 6 do artigo 62.º, 63.º, 65.º, 68.º e 72.º,
todos do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de novembro;
2 - Ordenar a execução de obras de reparação e fixar
as condições gerais e especiais de salubridade, segurança
e estética das edificações previstas no Regulamento
Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei
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n.º 38 382, de 7 de agosto de 1951, na sua redação atual;
3 - No âmbito dos procedimentos de controlo prévio cuja
decisão é expressamente subdelegada pelo presente
despacho, exercer as seguintes competências previstas
no regulamento do Plano Diretor Municipal de Lisboa:
a) Condicionar à adoção de soluções técnicas face a dados
de caracterização hidrogeológica ou solicitar esses dados,
nos termos dos n.os 6 e 7 do artigo 13.º;
b) Promover estudos de resistência sísmica dos edifícios
e as medidas a adotar nas intervenções de alteração
do edificado existente, nos termos do n.º 3 do artigo 24.º;
c) Nas áreas de Nível Arqueológico III, sujeitar as operações
urbanísticas que tenham impacto ao nível do subsolo,
mediante parecer técnico-científico, a acompanhamento
presencial da obra ou à realização de determinadas
ações ou trabalhos, nos termos do n.º 5 do artigo 33.º;
d) Impor novos alinhamentos nos espaços consolidados
de atividades económicas, nos termos da alínea a)
do artigo 48.º;
e) Admitir a realização de operações urbanísticas, nos
espaços a consolidar, sem prévia delimitação de unidade
de execução, nas situações excecionais previstas no
n.º 5 do artigo 58.º;
f) Dispensar da aplicação dos parâmetros de estacionamento
nas situações identificadas no n.º 4 do artigo 75.º
e no n.º 2 do artigo 78.º;
g) Aceitar a afetação de áreas verdes e de utilização
coletiva ou para equipamentos de utilização coletiva,
superiores às que estão em regra previstas, nos termos
do n.º 6 do artigo 88.º;
h) Condicionar as obras de reconstrução e de alteração
à realização de trabalhos para melhoria das condições
de segurança e salubridade das edificações, nos termos
do n.º 3 do artigo 91.º.
4 - Emitir as licenças de ocupação de via pública com
estaleiros de obras, nos termos do Regulamento Municipal
aplicável, quando conexas com operações urbanísticas
sujeitas a controlo prévio e liquidar e/ou isentar das
respetivas taxas municipais;
5 - Quanto à Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas
de Génese Ilegal, exercer as competências previstas
nos artigos 19.º a 23.º, 25.º, 26.º, 28.º e 29.º da Lei
n.º 91/95, de 2 de setembro, na sua redação atual;
6 - Promover o aconselhamento técnico a particulares, no
âmbito dos procedimentos que lhe compete apreciar;
7 - Apoiar tecnicamente o acompanhamento de obras, através
da determinação de peritagens, fiscalizações, vistorias
e homologar os respetivos autos;
8 - No âmbito das competências ora subdelegadas, proceder
à liquidação de todas as taxas urbanísticas, nos termos
dos artigos 116.º e 117.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de dezembro, na redação atual, decidir pedidos
de isenção ou redução de taxas quando tal seja da competência
própria ou delegado do Presidente da Câmara, bem como
os atos correspondentes previstos nas anteriores redações
daquele diploma, e, ainda, as previstas no Decreto-Lei
n.º 445/91, de 20 de novembro;
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9 - Verificar o preenchimento das condições legais e regulamentares necessárias à constituição de edifícios em
propriedade horizontal;
10 - Exercer, em matéria de acessibilidades, as competências
previstas no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 163/2006,
de 8 de agosto, no âmbito dos procedimentos de licenciamento da competência da DMU.
11 - Exercer as competências previstas nos artigos 59.º
e 60.º do Código de Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 207/95, de 14 de agosto.
C - Compreendem-se ainda na presente subdelegação,
relativamente a projetos que, pela relevância para o interesse
público ou impacte na estrutura social, económica,
ambiental e territorial da cidade de Lisboa, são considerados
estruturantes, as seguintes competências:
1 - Assegurar as atividades de suporte ao acompanhamento,
informação, licenciamento e autorização de operações
urbanísticas e conexas, e de operações de loteamento
dos projetos considerados estruturantes;
2 - Assegurar a atribuição de cotas de soleira, alinhamento
e numeração de polícia, no âmbito do licenciamento
das operações urbanísticas e conexas, e de operações
de loteamento dos projetos considerados estruturantes;
3 - Exercer, em matéria de empreendimentos turísticos,
as competências delegadas e subdelegadas no Senhor
Vereador Manuel Salgado nos termos da alínea g)
do n.º 4 do I-B do Despacho n.º 42/P/2015, de 21 de
maio de 2015, publicado no 4.º Suplemento ao Boletim
Municipal n.º 1110, de 28 de maio de 2015;
4 - Exercer, em matéria de alojamento local, o controlo
prévio da realização das operações urbanísticas nos termos
do RJUE, conjugado com o Regime Jurídico da Exploração dos Estabelecimentos de Alojamento Local, Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto e com a Portaria
n.º 517/2008, de 25 de junho, relativamente aos processos
apresentados na CML antes da entrada em vigor do
novo Regime Jurídico da Exploração dos Estabelecimentos
de Alojamento Local;
5 - Exercer as competências previstas no Decreto-Lei
n.º 141/2009, de 16 de junho, designadamente fixar
a capacidade máxima de utilização e de acolhimento de
eventual público nas instalações desportivas, nos termos
do artigo 13.º, bem como efetuar e manter atualizado
o registo de instalações desportivas disponíveis no Concelho;
6 - Apreciar e instruir os pedidos de emissão de parecer
sobre projetos de obra não sujeitos a controlo prévio;
7 - Exercer as competências conferidas por lei ou subdelegadas
em matéria de postos de abastecimento e armazenamento
de combustíveis, designadamente aquelas previstas no
Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, na sua
redação atual;
8 - Exercer as competências conferidas ao Presidente
da Câmara pelo Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto,
na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de
maio, à exceção das sancionatórias;
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9 - Promover e acompanhar a negociação com as entidades
promotoras de operações urbanísticas e conexas e de
operações de loteamento consideradas estruturantes,
assegurando o relacionamento entre estas e a Câmara
Municipal de Lisboa, bem como a necessária articulação
com os Serviços Municipais de modo a agilizar os procedimentos e concretizar os investimentos previstos.
D - Em matéria de Contratação Pública:
1 - Autorizar a realização de despesas até ao limite de
5000 euros (cinco mil euros) no âmbito da celebração
de contratos públicos, ao abrigo dos n.os 1 e 3
do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos (C.C.P.),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro
e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro,
conjugado com o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de junho, aplicável por via do artigo 14.º, n.º 1,
alínea f) do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;
2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior,
exercer, no âmbito da formação dos contratos públicos,
as competências instrumentais à condução do respetivo
procedimento, incluindo a competência para a aprovação das
minutas dos contratos públicos, nos termos do artigo 98.º
e do n.º 1 do artigo 109.º do CCP;
3 - Assegurar a outorga do contrato previsto no artigo 106.º
do CCP, bem como, em sede de execução dos contratos
administrativos, exercer as competências atribuídas
à entidade adjudicante/dono da obra;
4 - Exercer, nos casos em que seja ainda aplicável o Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, todas as competências
cometidas nesse diploma à entidade adjudicante até ao
limite previsto no ponto 1;
5 - Aprovar propostas para descomprometer verbas
orçamentadas até ao limite previsto no ponto 1.
E - Relativamente a matérias não referidas nos pontos
anteriores:
1 - Exercer as competências necessárias à instrução dos
procedimentos e à execução das deliberações de Assembleia
Municipal e de Câmara Municipal e decisões tomadas;
2 - Representar o município no relacionamento com outros
organismos da Administração Pública e outras organizações
públicas ou privadas, nomeadamente no âmbito da assinatura
de contratos e protocolos respeitantes às matérias delegadas,
excetuando a assinatura de documentos com o Presidente
da República, o Presidente da Assembleia da República,
o Primeiro-ministro e membros do Governo, Presidentes
dos Supremos Tribunais e do Tribunal Constitucional,
Provedor de Justiça, Procurador-geral da República e,
quando celebrados nos Paços do Concelho, Presidentes
de outras Câmaras Municipais;
3 - Assinar ou visar a correspondência com destino a
quaisquer entidades ou organismos públicos, com exceção
da correspondência direta com o Presidente da República,
Presidentes dos Supremos Tribunais e do Tribunal Constitucional, Primeiro-ministro e membros do Governo,
Procurador-geral da República e Presidentes de outras
Câmaras Municipais;
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4 - Enviar documentação a qualquer Serviço Municipal para
conhecimento das decisões tomadas ou que, nos termos
das normas e instruções em vigor, tenha de pronunciar-se
antes da decisão;
5 - Proceder às notificações e comunicações que forem
devidas;
6 - Promover a publicação em Boletim Municipal ou em
Edital e, quando a lei expressamente o determine, em
«Diário da República» das decisões destinadas a ter eficácia
externa, nos termos do disposto no artigo 56.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro;
7 - Promover a publicação de documentos, anais ou boletins
que interessem ao DPE;
8 - Solicitar e enviar quaisquer informações, processos e
documentos dos Serviços Municipais, com interesse para
o desenvolvimento das atribuições do DPE, assim como
solicitar e fornecer informações e documentação a entidades
externas ao Município;
9 - Promover a consulta às entidades que, nos termos da
legislação em vigor, devam emitir autorização, aprovação
ou parecer sobre pedidos cuja instrução esteja funcionalmente cometida ao DPE;
10 - Realizar a audiência dos interessados, nos termos
legalmente previstos;
11 - Informar os particulares, sempre que o requeiram,
sobre o andamento dos procedimentos em que sejam
diretamente interessados, prestar esclarecimentos aos
munícipes sobre quaisquer matérias da competência
do DPE e autorizar a consulta de processos;
12 - Autorizar a restituição aos interessados de documentos
junto a processos;
13 - Assegurar o cumprimento do prazo geral de conclusão
dos procedimentos administrativos;
14 - Apreciar e decidir os pedidos de certificação de documentos,
bem como, em geral, sobre elementos que devam ser
informados, nos termos dos artigos 82.º e seguintes
do Código de Procedimento Administrativo (CPA);
15 - Modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores
afetos ao DPE;
16 - Declarar extintos os procedimentos por decisão final,
desistência do interessado, deserção, ou por inutilidade
ou impossibilidade superveniente e mandar arquivar os
respetivos processos;
17 - Propor a não decisão nos termos do disposto no
n.º 2 do artigo 9.º do Código de Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 7 de janeiro,
para os procedimentos em curso até 7 de abril de 2015,
entrada em vigor do novo CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro e para os restantes nos
termos do disposto no n.º 2 do artigo 13.º do novo CPA;
18 - Selecionar e classificar a documentação entrada e
encaminhá-la para as respetivas equipas de apreciação;
19 - Atender e responder às sugestões e reclamações dos
munícipes;
20 - Autorizar a realização de trabalho extraordinário ou
em dia de descanso semanal e feriado relativamente aos
trabalhadores afetos ao DPE, sem prejuízo da autorização
da respetiva despesa;
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21 - Apresentar queixas e denúncias, nos termos da legislação
processual penal, designadamente no âmbito do artigo 100.º
do RJUE.
II - Nos termos do n.º 3 do artigo 44.º do Código de
Procedimento Administrativo, ficam igualmente delegadas
no diretor do DPE a prática de atos de administração
ordinária.
III - Mais autorizo o diretor do DPE a subdelegar as competências ora subdelegadas, em conformidade com o disposto
no artigo 46.º do Código de Procedimento Administrativo.
IV - O diretor do DPE deve informar-me mensalmente,
por escrito, das decisões geradoras de custos ou proveito
financeiro proferidas ao abrigo da presente subdelegação
de competências.
V - Nos termos do n.º 3 do artigo 164.º do Código
do Procedimento Administrativo, ficam ratificados todos
os atos administrativos entretanto praticados pelo diretor
do DPE no âmbito das matérias cujas competências agora
são subdelegadas, nomeadamente os atos de realização
de despesa até ao limite de 5000 euros (cinco mil euros).
VI - O presente despacho entra em vigor na data da sua
publicação.
Lisboa, em 2016/08/03.
O diretor municipal,
(a) Jorge Catarino Tavares

Despacho n.º 5/DMU/2016
Subdelegação de competências (Direção Municipal de Urbanismo)
I - Nos termos e ao abrigo do estatuído no artigo 38.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos artigos 46.º
e seguintes do Código de Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro,
e considerando as competências que me foram subdelegadas
pelo Senhor Vereador Manuel Sande e Castro Salgado,
através do seu Despacho n.º 111/P/2015, de 14 de setembro
de 2015, publicado no Boletim Municipal n.º 1127,
de 24 de setembro de 2015, subdelego no Senhor diretor
do Departamento, Arq.º Nuno Miguel Flor de Morais,
relativamente à prática dos atos administrativos, incluindo
a decisão final, e a gestão dos assuntos que se encontram
atribuídos ao Departamento de Reabilitação Urbana (DRU),
pela nova Estrutura dos Serviços da Câmara Municipal
de Lisboa (publicada no «Diário da República», 2.ª série,
n.º 98, de 21 de maio de 2015, através do Despacho
n.º 5347/2015 e da Deliberação n.º 876/2015), com
entrada em vigor a 5 de junho de 2015, as seguintes
competências:
A - Em matéria de Gestão Urbanística:
1 - Exercer todas as competências que contenham a faculdade
de subdelegação, previstas ou a conferir ao Presidente
da Câmara pelo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana,
constante do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro,
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com a redação atual, designadamente aquelas no âmbito
dos procedimentos de controlo prévio previstos no RJUE;
2 - Exercer as competências previstas no Regime Jurídico
da Urbanização e Edificação (RJUE), na redação atual
da Lei, bem como os atos correspondentes previstos
nas anteriores redações do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de dezembro, incluindo as correspondentes
competências previstas em legislação avulsa em que
se remeta para o RJUE, designadamente, mas sem caráter
exaustivo, as previstas no n.º 3 do artigo 5.º, no n.º 9
do artigo 6.º, no n.º 2 do artigo 8.º, no artigo 9.º,
nos n.os 1 a 3 e 7 do artigo 11.º, no n.º 12 do artigo 13.º,
no n.º 4 do artigo 13.º-B, no n.º 4 do artigo 14.º,
nos n.os 5 e 6 do artigo 20.º, nos n.os 6 e 7 do artigo 27.º,
no n.º 3 do artigo 34.º, nos n.os 7 e 8 do artigo 35.º,
nos n.os 2 a 5 do artigo 53.º, nos n.os 3, 4, 5 e 6
do artigo 54.º, no n.º 5 do artigo 56.º, nos n.os 1 e 2
do artigo 57.º, nos n.os 1, 4 a 7 do artigo 58.º, nos
n.os 1 e 6 do artigo 59.º, no artigo 64.º, no artigo 65.º,
no artigo 66.º, no n.º 5 do artigo 71.º, no artigo 75.º,
no n.º 2 do artigo 76.º, no n.º 7 do artigo 77.º, no
n.º 2 do artigo 78.º, no artigo 79.º, no artigo 84.º,
nos n.os 2 e 3 do artigo 99.º, no artigo 102.ºA,
no artigo 110.º, no n.º 2 do artigo 117.º, no artigo 120.º
e no artigo 126.º, com exceção:
a) Da competência para decidir pedidos de informação
prévia e pedidos de licenciamento relativos a operações
de loteamento e a alterações;
b) Da competência para decidir pedidos de informação
prévia, e pedidos de licenciamento relativos a operações
urbanísticas de impacte relevante e ou semelhante
a uma operação de loteamento, definidas no artigo 6.º
do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação
de Lisboa (RMUEL), das obras referidas nas alíneas c)
a e) do n.º 2 do artigo 4.º do RJUE;
c) Da competência para decidir pedidos de informação
prévia, projetos de arquitetura, e o deferimento final de
pedidos de licenciamento de obras quando, consoante
o caso, as informações prévias correspondentes ou os
respetivos projetos de arquitetura não tenham sido
decididos pela Câmara Municipal:
i) Que impliquem a demolição, ampliação ou alteração
de fachadas de edifícios classificados ou em vias de
classificação, de edifícios distinguidos com o Prémio
Valmor;
ii) Dos quais resulte uma área bruta de construção superior
a 2500 metros quadrados destinados a comércio,
ou mais de 10 mil metros quadrados de superfície
de pavimento destinados a serviços, ou mais
de 20 mil metros quadrados de superfície de pavimento
destinados a habitação.
B - Ainda em matéria urbanística são subdelegadas
as seguintes competências:
1 - Nos casos em que seja ainda aplicável o Decreto-Lei
n.º 445/91, de 20 de novembro (previstos no n.º 1
do artigo 128.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
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dezembro, com a redação do Decreto-Lei n.º 177/2001,
de 4 de junho), praticar os atos jurídicos relativos
a licenciamento de obras particulares previstos no n.º 1
do artigo 2.º, n.º 2 do artigo 3.º, artigos 7.º, 12.º, 15.º,
20.º, 23.º, n.º 4 do artigo 27.º, 30.º, 39.º, 41.º, 50.º, 51.º,
54.º, 55.º, n.º 6 do artigo 62.º, 63.º, 65.º, 68.º e 72.º,
todos do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de novembro;
2 - Ordenar a execução de obras de reparação e fixar
as condições gerais e especiais de salubridade, segurança
e estética das edificações previstas no Regulamento
Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 38 382, de 7 de agosto de 1951, na sua redação atual;
3 - No âmbito dos procedimentos de controlo prévio cuja
decisão é expressamente subdelegada pelo presente
despacho, exercer as seguintes competências previstas
no regulamento do Plano Diretor Municipal de Lisboa:
a) Condicionar à adoção de soluções técnicas face a dados
de caracterização hidrogeológica ou solicitar esses dados,
nos termos dos n.os 6 e 7 do artigo 13.º;
b) Promover estudos de resistência sísmica dos edifícios
e as medidas a adotar nas intervenções de alteração
do edificado existente, nos termos do n.º 3 do artigo 24.º;
c) Nas áreas de Nível Arqueológico III, sujeitar as operações
urbanísticas que tenham impacto ao nível do subsolo,
mediante parecer técnico-científico, a acompanhamento
presencial da obra ou à realização de determinadas
ações ou trabalhos, nos termos do n.º 5 do artigo 33.º;
d) Impor novos alinhamentos nos espaços consolidados
de atividades económicas, nos termos da alínea a)
do artigo 48.º;
e) Admitir a realização de operações urbanísticas, nos
espaços a consolidar, sem prévia delimitação de unidade
de execução, nas situações excecionais previstas no
n.º 5 do artigo 58.º;
f) Dispensar da aplicação dos parâmetros de estacionamento
nas situações identificadas no n.º 4 do artigo 75.º
e no n.º 2 do artigo 78.º;
g) Aceitar a afetação de áreas verdes e de utilização
coletiva ou para equipamentos de utilização coletiva,
superiores às que estão em regra previstas, nos termos
do n.º 6 do artigo 88.º;
h) Condicionar as obras de reconstrução e de alteração
à realização de trabalhos para melhoria das condições
de segurança e salubridade das edificações, nos termos
do n.º 3 do artigo 91.º.
4 - Emitir as licenças de ocupação de via pública com
estaleiros de obras, nos termos do Regulamento Municipal
aplicável, quando conexas com operações urbanísticas
sujeitas a controlo prévio e liquidar e/ou isentar das
respetivas taxas municipais;
5 - Quanto à Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas
de Génese Ilegal, exercer as competências previstas
nos artigos 19.º a 23.º, 25.º, 26.º, 28.º e 29.º da Lei
n.º 91/95, de 2 de setembro, na sua redação atual;
6 - Promover o aconselhamento técnico a particulares,
no âmbito dos procedimentos que lhe compete apreciar;
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7 - Apoiar tecnicamente o acompanhamento de obras, através
da determinação de peritagens, fiscalizações, vistorias
e homologar os respetivos autos;
8 - No âmbito das competências ora subdelegadas, proceder
à liquidação de todas as taxas urbanísticas, nos termos
dos artigos 116.º e 117.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de dezembro, na redação atual, decidir pedidos
de isenção ou redução de taxas quando tal seja da competência própria ou delegado do Presidente da Câmara,
bem como os atos correspondentes previstos nas anteriores redações daquele diploma, e, ainda, as previstas no
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de novembro;
9 - Verificar o preenchimento das condições legais
e regulamentares necessárias à constituição de edifícios
em propriedade horizontal;
10 - Exercer, em matéria de acessibilidades, as competências
previstas no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 163/2006,
de 8 de agosto, no âmbito dos procedimentos
de licenciamento da competência da DMU;
11 - Exercer as competências previstas nos artigos 59.º
e 60.º do Código de Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 207/95, de 14 de agosto.
C - Em matéria de Contratação Pública:
1 - Autorizar a realização de despesas até ao limite de
5000 euros (cinco mil euros) no âmbito da celebração
de contratos públicos, ao abrigo dos n.os 1 e 3 do
artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos (C.C.P.),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro
e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro,
conjugado com o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de junho, aplicável por via do artigo 14.º, n.º 1,
alínea f) do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;
2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior,
exercer, no âmbito da formação dos contratos públicos,
as competências instrumentais à condução do respetivo
procedimento, incluindo a competência para a aprovação
das minutas dos contratos públicos, nos termos
do artigo 98.º e do n.º 1 do artigo 109.º do CCP;
3 - Assegurar a outorga do contrato previsto no artigo 106.º
do CCP, bem como, em sede de execução dos contratos
administrativos, exercer as competências atribuídas
à entidade adjudicante/dono da obra;
4 - Exercer, nos casos em que seja ainda aplicável o Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, todas as competências
cometidas nesse diploma à entidade adjudicante até ao
limite previsto no ponto 1;
5 - Aprovar propostas para descomprometer verbas
orçamentadas até ao limite previsto no ponto 1.
D - Relativamente a matérias não referidas nos pontos
anteriores:
1 - Exercer as competências necessárias à instrução dos
procedimentos e à execução das deliberações de Assembleia
Municipal e de Câmara Municipal e decisões tomadas;
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2 - Representar o município no relacionamento com outros
organismos da Administração Pública e outras organizações
públicas ou privadas, nomeadamente no âmbito da assinatura de contratos e protocolos respeitantes às matérias
delegadas, excetuando a assinatura de documentos com
o Presidente da República, o Presidente da Assembleia
da República, o Primeiro-ministro e membros do Governo,
Presidentes dos Supremos Tribunais e do Tribunal
Constitucional, Provedor de Justiça, Procurador-geral da
República e, quando celebrados nos Paços do Concelho,
Presidentes de outras Câmaras Municipais;
3 - Assinar ou visar a correspondência com destino
a quaisquer entidades ou organismos públicos, com exceção
da correspondência direta com o Presidente da República,
Presidentes dos Supremos Tribunais e do Tribunal
Constitucional, Primeiro-ministro e membros do Governo,
Procurador-geral da República e Presidentes de outras
Câmaras Municipais;
4 - Enviar documentação a qualquer Serviço Municipal para
conhecimento das decisões tomadas ou que, nos termos
das normas e instruções em vigor, tenha de pronunciar-se antes da decisão;
5 - Proceder às notificações e comunicações que forem
devidas;
6 - Promover a publicação em Boletim Municipal ou em
Edital e, quando a lei expressamente o determine, em
«Diário da República» das decisões destinadas a ter eficácia
externa, nos termos do disposto no artigo 56.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro;
7 - Promover a publicação de documentos, anais ou boletins
que interessem ao DRU;
8 - Solicitar e enviar quaisquer informações, processos
e documentos dos Serviços Municipais, com interesse
para o desenvolvimento das atribuições do DRU, assim
como solicitar e fornecer informações e documentação
a entidades externas ao Município;
9 - Promover a consulta às entidades que, nos termos da
legislação em vigor, devam emitir autorização, aprovação
ou parecer sobre pedidos cuja instrução esteja funcionalmente cometida ao DRU;
10 - Realizar a audiência dos interessados, nos termos
legalmente previstos;
11 - Informar os particulares, sempre que o requeiram,
sobre o andamento dos procedimentos em que sejam
diretamente interessados, prestar esclarecimentos aos
munícipes sobre quaisquer matérias da competência
do DRU e autorizar a consulta de processos;
12 - Autorizar a restituição aos interessados de documentos
junto a processos;
13 - Assegurar o cumprimento do prazo geral de conclusão
dos procedimentos administrativos;
14 - Apreciar e decidir os pedidos de certificação de documentos, bem como, em geral, sobre elementos que devam
ser informados, nos termos dos artigos 82.º e seguintes
do Código de Procedimento Administrativo (CPA);
15 - Modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores
afetos ao DRU;
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16 - Declarar extintos os procedimentos por decisão final,
desistência do interessado, deserção, ou por inutilidade
ou impossibilidade superveniente e mandar arquivar
os respetivos processos;
17 - Propor a não decisão nos termos do disposto no
n.º 2 do artigo 9.º do Código de Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91,
de 7 de janeiro, para os procedimentos em curso até
7 de abril de 2015, entrada em vigor do novo CPA,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro
e para os restantes nos termos do disposto no n.º 2 do
artigo 13.º do novo CPA;
18 - Selecionar e classificar a documentação entrada
e encaminhá-la para as respetivas equipas de apreciação;
19 - Atender e responder às sugestões e reclamações dos
munícipes;
20 - Autorizar a realização de trabalho extraordinário ou
em dia de descanso semanal e feriado relativamente
aos trabalhadores afetos ao DRU, sem prejuízo da
autorização da respetiva despesa;
21 - Apresentar queixas e denúncias, nos termos da
legislação processual penal, designadamente no âmbito
do artigo 100.º do RJUE.
II - Nos termos do n.º 3 do artigo 44.º do Código de
Procedimento Administrativo, ficam igualmente delegadas
no diretor do DRU a prática de atos de administração
ordinária.
III - Mais autorizo o diretor do DRU a subdelegar as
competências ora subdelegadas, em conformidade com
o disposto no artigo 46.º do Código de Procedimento
Administrativo.
IV - O diretor do DRU deve informar-me mensalmente,
por escrito, das decisões geradoras de custos ou proveito
financeiro proferidas ao abrigo da presente subdelegação
de competências.
V - Nos termos do n.º 3 do artigo 164.º do Código
do Procedimento Administrativo, ficam ratificados todos
os atos administrativos entretanto praticados pelo diretor
do DRU no âmbito das matérias cujas competências agora
são subdelegadas, nomeadamente os atos de realização
de despesa até ao limite de 5000 euros (cinco mil euros).
VI - O presente despacho entra em vigor na data da sua
publicação.
Lisboa, em 2016/08/03.

Considerando, assim, que a presente substituição fica
sujeita ao regime geral previsto no n.º 2 do artigo 41.º
do Código de Procedimento Administrativo;
Designo para me substituir durante a minha ausência:
- Entre 16 de agosto a 19 de agosto, o Sr. Arq.º Nuno
Morais, diretor do Departamento de Reabilitação Urbana;
- Entre 22 de agosto e 26 de agosto, o Sr. Arq.º João
Guerreiro, chefe da Divisão de Projetos de Edifícios;
- Entre 12 de setembro a 16 de setembro, o Sr. Arq.º Paulo
Pais, diretor de Departamento do Planeamento.
Lisboa, em 2016/08/03.
O diretor municipal,
(a) Jorge Catarino Tavares

Despacho n.º 7/DMU/2016
Subdelegação de competências (Direção Municipal
de Urbanismo)
I - Nos termos e ao abrigo do estatuído no artigo 38.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos artigos 46.º
e seguintes do Código de Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro,
e considerando as competências que me foram subdelegadas pelo Senhor Vereador Manuel Sande e Castro
Salgado, através do seu Despacho n.º 111/P/2015, de
14 de setembro de 2015, publicado no Boletim Municipal
n.º 1127, de 24 de setembro de 2015, subdelego no Senhor
diretor do Departamento, Arq.º Pedro Costa Bandeira Dinis,
relativamente à prática dos atos administrativos, incluindo
a decisão final, e a gestão dos assuntos que se encontram
atribuídos ao Departamento de Espaço Público (DEP), pela
nova Estrutura dos Serviços da Câmara Municipal de Lisboa
(publicada no «Diário da República», 2.ª série, n.º 98,
de 21 de maio de 2015, através do Despacho n.º 5347/2015
e da Deliberação n.º 876/2015), com entrada em vigor
a 5 de junho de 2015, as seguintes competências:
A - Em matéria de Planeamento do Espaço Público:

O diretor municipal,
(a) Jorge Catarino Tavares

Despacho n.º 6/DMU/2016
Considerando a necessidade de assegurar a regularidade
do exercício das funções e competências que me foram
cometidas;
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Considerando que o período previsível de ausência
(motivado pelo gozo de férias) é inferior a 60 dias, não
se verificando, por isso, os requisitos do regime
de substituição previstos no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, com a redação do Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de abril, republicado pelo Decreto-Lei
n.º 104/2006, de 7 de junho, que aprovou o Estatuto
do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos
da Administração Central, Regional e Local do Estado;

1 - Propor a aprovação de projetos de espaços públicos,
assegurando a compatibilidade dos interesses dos diversos
utilizadores e coordenando a intervenção dos vários sectores
da gestão municipal;
2 - Elaborar projetos, estudos urbanos e de reordenamento
e valorização do espaço público em articulação com
os Serviços Municipais respetivos e com as Juntas de
Freguesia;
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3 - Assegurar o desenvolvimento de estudos de edificabilidade sobre prédios municipais, bem como os loteamentos
de iniciativa municipal, em articulação com a Direção
Municipal de Gestão Patrimonial;
4 - Promover, em articulação com a Direção Municipal
da Estrutura Verde, do Ambiente e Energia, a Direção
Municipal da Mobilidade e Transportes e a Unidade de
Coordenação Territorial, a requalificação e a valorização
do espaço público, incluindo espaços verdes e espaços
pedonais, contribuindo para o seu reordenamento;
5 - Elaborar estudos, diretrizes e normas regulamentares
que suportem a atuação do Município em matéria
de desenho do espaço público, em articulação com
a Unidade de Coordenação Territorial, com a Direção
Municipal da Estrutura Verde, do Ambiente e Energia
e com o Departamento Jurídico;
6 - Dar parecer sobre projetos particulares, ou de instituições públicas ou privadas, com incidência no espaço
público da Cidade;
7 - Propor o licenciamento de operações urbanísticas
respeitantes a obras de urbanização em área não abrangida
por operação de loteamento, designadamente as referentes
a infraestruturas a instalar no subsolo, nos termos
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua
redação atual;
8 - Receber as comunicações prévias previstas no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, relativas à construção
de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de
comunicações eletrónicas, à instalação de redes
de comunicações eletrónicas e à construção de infraestruturas de telecomunicações em loteamentos, urbanizações,
conjuntos de edifícios e edifícios;
9 - Emitir licenças de ocupação e utilização do domínio
público, nos termos do Regulamento de infraestruturas
do Espaço Público;
10 - Fiscalizar as operações urbanísticas respeitantes a obras
de urbanização em área não abrangida por operação de
loteamento, designadamente as referentes a Infraestruturas
a instalar no subsolo, bem como a ocupação e utilização
do domínio público que lhe é inerente;
11 - Garantir a disponibilização e atualização do cadastro
de infraestruturas de redes e estruturas instaladas
no solo e subsolo do Município, em articulação com
o Departamento de Sistemas de Informação;
12 - Promovera consulta pública respeitante a projetos
de espaço público em preparação;
13 - Assegurar os demais procedimentos e faculdades
previstas no Regulamento de Infraestruturas no Espaço
Público, nomeadamente a coordenação e o planeamento
entre o Município e as entidades privadas responsáveis
pelas intervenções no espaço público, representando
o Município no relacionamento com essas.
B - Em matéria de Contratação Pública:
1 - Autorizar a realização de despesas até ao limite de
5000 euros (cinco mil euros) no âmbito da celebração
de contratos públicos, ao abrigo dos n.os 1 e 3 do artigo 109.º
do Código dos Contratos Públicos (C.C.P.), aprovado pelo
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Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, conjugado
com o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
junho, aplicável por via do artigo 14.º, n.º 1, alínea f)
do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;
2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior,
exercer, no âmbito da formação dos contratos públicos,
as competências instrumentais à condução do respetivo
procedimento, incluindo a competência para a aprovação das
minutas dos contratos públicos, nos termos do artigo 98.º
e do n.º 1 do artigo 109.º do CCP;
3 - Assegurar a outorga do contrato previsto no artigo 106.º
do CCP, bem como, em sede de execução dos contratos
administrativos, exercer as competências atribuídas
à entidade adjudicante/dono da obra;
4 - Exercer, nos casos em que seja ainda aplicável o Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, todas as competências
cometidas nesse diploma à entidade adjudicante até
ao limite previsto no ponto 1;
5 - Aprovar propostas para descomprometer verbas
orçamentadas até ao limite previsto no ponto 1.
C - Relativamente a matérias não referidas nos pontos
anteriores:
1 - Exercer as competências necessárias à instrução dos
procedimentos e à execução das deliberações de Assembleia
Municipal e de Câmara Municipal e decisões tomadas;
2 - Representar o município no relacionamento com outros
organismos da Administração Pública e outras organizações
públicas ou privadas, nomeadamente no âmbito da assinatura
de contratos e protocolos respeitantes às matérias
delegadas, excetuando a assinatura de documentos com
o Presidente da República, o Presidente da Assembleia
da República, o Primeiro-ministro e membros do Governo,
Presidentes dos Supremos Tribunais e do Tribunal
Constitucional, Provedor de Justiça, Procurador-geral
da República e, quando celebrados nos Paços do Concelho,
Presidentes de outras Câmaras Municipais;
3 - Assinar ou visar a correspondência com destino
a quaisquer entidades ou organismos públicos, com exceção
da correspondência direta com o Presidente da República,
Presidentes dos Supremos Tribunais e do Tribunal
Constitucional, Primeiro-ministro e membros do Governo,
Procurador-geral da República e Presidentes de outras
Câmaras Municipais;
4 - Enviar documentação a qualquer Serviço Municipal para
conhecimento das decisões tomadas ou que, nos termos
das normas e instruções em vigor, tenha de pronunciar-se
antes da decisão;
5 - Proceder às notificações e comunicações que forem
devidas;
6 - Promover a publicação em Boletim Municipal ou em
Edital e, quando a lei expressamente o determine, em
«Diário da República» das decisões destinadas a ter eficácia
externa, nos termos do disposto no artigo 56.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro;
7 - Promover a publicação de documentos, anais ou boletins
que interessem ao DEP;
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8 - Solicitar e enviar quaisquer informações, processos
e documentos dos Serviços Municipais, com interesse
para o desenvolvimento das atribuições do DEP, assim
como solicitar e fornecer informações e documentação
a entidades externas ao Município;
9 - Promover a consulta às entidades que, nos termos
da legislação em vigor, devam emitir autorização, aprovação
ou parecer sobre pedidos cuja instrução esteja funcionalmente cometida ao DEP;
10 - Realizar a audiência dos interessados, nos termos
legalmente previstos;
11 - Informar os particulares, sempre que o requeiram,
sobre o andamento dos procedimentos em que sejam
diretamente interessados, prestar esclarecimentos aos
munícipes sobre quaisquer matérias da competência
do DEP e autorizar a consulta de processos;
12 - Autorizar a restituição aos interessados de documentos
junto a processos;
13 - Assegurar o cumprimento do prazo geral de conclusão
dos procedimentos administrativos;
14 - Apreciar e decidir os pedidos de certificação de documentos,
bem como, em geral, sobre elementos que devam ser
informados, nos termos dos artigos 82.º e seguintes
do Código de Procedimento Administrativo (CPA);
15 - Modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores
afetos ao DEP;
16 - Declarar extintos os procedimentos por decisão final,
desistência do interessado, deserção, ou por inutilidade
ou impossibilidade superveniente e mandar arquivar
os respetivos processos;
17 - Propor a não decisão nos termos do disposto no
n.º 2 do artigo 9.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 7 de
janeiro, para os procedimentos em curso até 7 de abril
de 2015, entrada em vigor do novo CPA, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro e para os restantes
nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 13.º do novo
CPA;
18 - Selecionar e classificar a documentação entrada
e encaminhá-la para as respetivas equipas de apreciação;
19 - Atender e responder às sugestões e reclamações
dos munícipes;
20 - Autorizar a realização de trabalho extraordinário
ou em dia de descanso semanal e feriado relativamente aos
trabalhadores afetos ao DEP, sem prejuízo da autorização
da respetiva despesa;
21 - Apresentar queixas e denúncias, nos termos da legislação
processual penal, designadamente no âmbito do artigo 100.º
do RJUE.
II - Nos termos do n.º 3 do artigo 44.º do Código
de Procedimento Administrativo, ficam igualmente delegadas
no diretor do DEP a prática de atos de administração
ordinária.
III - Mais autorizo o diretor do DEP a subdelegar
as competências ora subdelegadas, em conformidade com
o disposto no artigo 46.º do Código de Procedimento
Administrativo.
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IV - O diretor do DEP deve informar-me mensalmente,
por escrito, das decisões geradoras de custos ou proveito
financeiro proferidas ao abrigo da presente subdelegação
de competências.
V - Nos termos do n.º 3 do artigo 164.º do Código
do Procedimento Administrativo, ficam ratificados todos
os atos administrativos entretanto praticados pelo diretor
do DPE no âmbito das matérias cujas competências agora
são subdelegadas, nomeadamente os atos de realização
de despesa até ao limite de 5000 euros (cinco mil euros).
VI - O presente despacho entra em vigor na data da sua
publicação.
Lisboa, em 2016/08/03.
O diretor municipal,
(a) Jorge Catarino Tavares

Despacho n.º 8/DMU/2016
Subdelegação de competências (Direção Municipal de Urbanismo)
I - Nos termos e ao abrigo do estatuído no artigo 38.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos artigos 46.º
e seguintes do Código de Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro,
e considerando as competências que me foram subdelegadas pelo Senhor Vereador Manuel Sande e Castro
Salgado, através do seu Despacho n.º 111/P/2015,
de 14 de setembro de 2015, publicado no Boletim Municipal
n.º 1127, de 24 de setembro de 2015, subdelego na Senhora
chefe de divisão, Arq.ª Vera Pais, relativamente à prática dos atos administrativos, incluindo a decisão final,
e a gestão dos assuntos que se encontram atribuídos
à Divisão de Monitorização, pela nova Estrutura dos Serviços
da Câmara Municipal de Lisboa (publicada no «Diário
da República», 2.ª série, n.º 98, de 21 de maio de 2015,
através do Despacho n.º 5347/2015 e da Deliberação
n.º 876/2015), com entrada em vigor a 5 de junho
de 2015, as seguintes competências:
A - Em matéria de Monitorização Urbanística:
1 - Exercer todas as competências para:
a) Apoiar o executivo na monitorização dos planos e programas
plurianuais de atividade e investimento, setoriais
e territoriais, avaliando o grau de execução da estratégia
Municipal, identificando desvios e propondo medidas
de prevenção ou correção, bem como a reavaliação
ou revisão dos instrumentos de planeamento;
b) Apoiar o executivo na monitorização integrada
da atividade de outras entidades do universo municipal,
nomeadamente empresas municipais e participadas pela
Câmara Municipal de Lisboa, nos aspetos que concorram
para a avaliação da execução estratégica do Município;
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c) Articular com o Departamento de Sistemas de Informação
no que respeita à monitorização dos indicadores globais
de desempenho do Município, com vista a suportar
o executivo na tomada de decisão;
d) Assegurar a monitorização urbana, nomeadamente
no que se refere à avaliação da execução dos instrumentos de planeamento e gestão territorial do Município;
e) Promover a difusão de informação urbana do Município
aos cidadãos;
f) Promover a comunicação, interna e externa, de informação
relevante para o Município, no âmbito da sua atividade
(nomeadamente, do planeamento estratégico, programas
de ação e investimento, execução de atividade, entre
outros);
g) Elaborar e gerir candidaturas a programas de financiamento
que visem a regeneração urbana, em articulação
com a Direção Municipal de Finanças, bem como com
os demais Serviços Municipais.
B - Em matéria de Contratação Pública:
1 - Autorizar a realização de despesas até ao limite de 5000
euros (cinco mil euros) no âmbito da celebração de contratos públicos, ao abrigo dos n.os 1 e 3 do artigo 109.º
do Código dos Contratos Públicos (C.C.P.), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, conjugado
com o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
junho, aplicável por via do artigo 14.º, n.º 1, alínea f)
do Decreto-Lei n.º 18//2008, de 29 de janeiro;
2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior,
exercer, no âmbito da formação dos contratos públicos,
as competências instrumentais à condução do respetivo
procedimento, incluindo a competência para a aprovação das
minutas dos contratos públicos, nos termos do artigo 98.º
e do n.º 1 do artigo 109.º do CCP;
3 - Assegurar a outorga do contrato previsto no artigo 106.º
do CCP, bem como, em sede de execução dos contratos
administrativos, exercer as competências atribuídas
à entidade adjudicante/dono da obra;
4 - Exercer, nos casos em que seja ainda aplicável o Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, todas as competências
cometidas nesse diploma à entidade adjudicante até
ao limite previsto no ponto 1;
5 - Aprovar propostas para descomprometer verbas
orçamentadas até ao limite previsto no ponto 1.
C - Relativamente a matérias não referidas nos pontos
anteriores:
1 - Exercer as competências necessárias à instrução dos
procedimentos e à execução das deliberações de Assembleia
Municipal e de Câmara Municipal e decisões tomadas;
2 - Representar o município no relacionamento com outros
organismos da Administração Pública e outras organizações
públicas ou privadas, nomeadamente no âmbito da assinatura
de contratos e protocolos respeitantes às matérias
delegadas, excetuando a assinatura de documentos com
o Presidente da República, o Presidente da Assembleia
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da República, o Primeiro-ministro e membros do Governo,
Presidentes dos Supremos Tribunais e do Tribunal Constitucional, Provedor de Justiça, Procurador-geral da
República e, quando celebrados nos Paços do Concelho,
Presidentes de outras Câmaras Municipais;
3 - Assinar ou visar a correspondência com destino a
quaisquer entidades ou organismos públicos, com exceção
da correspondência direta com o Presidente da República, Presidentes dos Supremos Tribunais e do Tribunal
Constitucional, Primeiro-ministro e membros do Governo,
Procurador-geral da República e Presidentes de outras
Câmaras Municipais;
4 - Enviar documentação a qualquer Serviço Municipal para
conhecimento das decisões tomadas ou que, nos termos
das normas e instruções em vigor, tenha de pronunciar-se
antes da decisão;
5 - Proceder às notificações e comunicações que forem
devidas;
6 - Promover a publicação em Boletim Municipal ou em
Edital e, quando a lei expressamente o determine, em
«Diário da República» das decisões destinadas a ter eficácia
externa, nos termos do disposto no artigo 56.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro;
7 - Promover a publicação de documentos, anais ou boletins
que interessem à Divisão de Monitorização;
8 - Solicitar e enviar quaisquer informações, processos e
documentos dos Serviços Municipais, com interesse para
o desenvolvimento das atribuições a Divisão de Monitorização,
assim como solicitar e fornecer informações e documentação a entidades externas ao Município;
9 - Promover a consulta às entidades que, nos termos da
legislação em vigor, devam emitir autorização, aprovação
ou parecer sobre pedidos cuja instrução esteja funcionalmente cometida à Divisão de Monitorização;
10 - Realizar a audiência dos interessados, nos termos
legalmente previstos;
11 - Informar os particulares, sempre que o requeiram, sobre
o andamento dos procedimentos em que sejam diretamente interessados, prestar esclarecimentos aos munícipes
sobre quaisquer matérias da competência da Divisão de
Monitorização e autorizar a consulta de processos;
12 - Autorizar a restituição aos interessados de documentos
junto a processos;
13 - Assegurar o cumprimento do prazo geral de conclusão
dos procedimentos administrativos;
14 - Apreciar e decidir os pedidos de certificação de documentos, bem como, em geral, sobre elementos que devam
ser informados, nos termos dos artigos 82.º e seguintes
do Código de Procedimento Administrativo (CPA);
15 - Modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores afetos à Divisão de Monitorização;
16 - Declarar extintos os procedimentos por decisão final,
desistência do interessado, deserção, ou por inutilidade
ou impossibilidade superveniente e mandar arquivar os
respetivos processos;
17 - Propor a não decisão nos termos do disposto no
n.º 2 do artigo 9.º do Código de Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 7 de janeiro,
para os procedimentos em curso até 7 de abril de 2015,
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entrada em vigor do novo CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro e para os restantes nos
termos do disposto no n.º 2 do artigo 13.º do novo CPA;
18 - Selecionar e classificar a documentação entrada e
encaminhá-la para as respetivas equipas de apreciação;
19 - Atender e responder às sugestões e reclamações dos
munícipes;
20 - Autorizar a realização de trabalho extraordinário ou
em dia de descanso semanal e feriado relativamente aos
trabalhadores afetos à Divisão de Monitorização, sem
prejuízo da autorização da respetiva despesa;
21 - Apresentar queixas e denúncias, nos termos da legislação
processual penal, designadamente no âmbito do artigo 100.º
do RJUE.
II - Nos termos do n.º 3 do artigo 44.º do Código de
Procedimento Administrativo, ficam igualmente delegadas
na chefe da Divisão de Monitorização a prática de atos
de administração ordinária.
III - Mais autorizo a chefe da Divisão de Monitorização
a subdelegar as competências ora subdelegadas, em
conformidade com o disposto no artigo 46.º do Código
de Procedimento Administrativo.
IV - A chefe da Divisão de Monitorização deve informar-me
mensalmente, por escrito, das decisões geradoras de custos
ou proveito financeiro proferidas ao abrigo da presente
subdelegação de competências.
V - Nos termos do n.º 3 do artigo 164.º do Código do
Procedimento Administrativo, ficam ratificados todos
os atos administrativos entretanto praticados pela chefe
da Divisão de Monitorização no âmbito das matérias
cujas competências agora são subdelegadas, nomeadamente os atos de realização de despesa até ao limite
de 5000 euros (cinco mil euros).
VI - O presente despacho entra em vigor na data da sua
publicação.
Lisboa, em 2016/08/03.
O diretor municipal,
(a) Jorge Catarino Tavares

Despacho n.º 9/DMU/2016
Subdelegação de competências (Direção Municipal de Urbanismo)
I - Nos termos e ao abrigo do estatuído no artigo 38.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos artigos 46.º
e seguintes do Código de Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro,
e considerando as competências que me foram subdelegadas pelo Senhor Vereador Manuel Sande e Castro
Salgado, através do seu Despacho n.º 111/P/2015,
de 14 de setembro de 2015, publicado no Boletim
Municipal n.º 1127, de 24 de setembro de 2015, subdelego
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no Senhor chefe de divisão, Arq.º Nuno Maurício Dias,
relativamente à prática dos atos administrativos, incluindo
a decisão final, e a gestão dos assuntos que se encontram atribuídos à Divisão de Uniformização e Fiscalização
Urbanística (DUFU), pela nova Estrutura dos Serviços
da Câmara Municipal de Lisboa (publicada no «Diário da
República», 2.ª série, n.º 98, de 21 de maio de 2015,
através do Despacho n.º 5347/2015 e da Deliberação
n.º 876/2015), com entrada em vigor a 5 de junho
de 2015, as seguintes competências:
A - Em matéria de Gestão Urbanística:
1 - Exercer as competências previstas no Regime Jurídico
da Urbanização e Edificação (RJUE), na redação atual
da Lei, bem como os atos correspondentes previstos nas
anteriores redações do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
de dezembro, incluindo as correspondentes competências
previstas em legislação avulsa em que se remeta para
o RJUE, designadamente, mas sem caráter exaustivo,
as previstas nos n.os 6 e 7 do artigo 27.º, nos n.os 7
e 8 do artigo 35.º, nos n.os 2 a 5 do artigo 53.º,
nos n.os 3, 4, 5 e 6 do artigo 54.º, nos n.os 1 e 2
do artigo 57.º, nos n.os 1, 4 a 7 do artigo 58.º,
nos n.os 1 e 6 do artigo 59.º, no artigo 65.º, no n.º 5
do artigo 71.º, no artigo 75.º, no n.º 7 do artigo 77.º,
no artigo 79.º, no artigo 87.º (com exceção da homologação
dos respetivos autos), no artigo 88.º, no artigo 90.º,
nos n.os 1, 3, 4 e 5 do artigo 94.º, no artigo 95.º,
no artigo 96.º, nos n.os 2 e 3 do artigo 99.º, no artigo 102.º-A,
no artigo 110.º, no n.º 2 do artigo 117.º, no artigo 120.º;
2 - Nos casos em que seja ainda aplicável o Decreto-Lei
n.º 445/91, de 20 novembro (previstos no n.º 1 do artigo 128.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro), praticar os atos jurídicos relativos a licenciamento de obras
particulares previstos artigos 7.º, n.º 5 e 6.º do artigo 19.º,
23.º, n.º 4 do artigo 27.º, 51.º, 54.º, 55.º, 68.º e 72.º,
todos do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de novembro;
3 - Ordenar a execução de obras de reparação e fixar
as condições gerais e especiais de salubridade, segurança
e estética das edificações previstas no Regulamento
Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 38 382, de 7 de agosto de 1951, na sua redação atual;
4 - Emitir os alvarás de licença de ocupação de via
pública com estaleiros de obras, respetivas prorrogações
e aditamentos, nos termos do Regulamento Municipal
aplicável, quando conexas com operações urbanísticas
sujeitas a controlo prévio;
5 - Assegurar a atribuição e supressão de numeração
de polícia no âmbito do controlo prévio das operações
urbanísticas;
6 - Promover o aconselhamento técnico a particulares, no
âmbito dos procedimentos que lhe compete apreciar;
7 - No âmbito das competências ora subdelegadas, proceder
à liquidação de todas as taxas urbanísticas, nos termos
dos artigos 116.º e 117.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de
16 de dezembro, na redação atual, bem como os atos
correspondentes previstos nas anteriores redações daquele
diploma, e, ainda, as previstas no Decreto-Lei n.º 445/91,
de 20 de novembro;
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8 - Exercer as competências conferidas ao Presidente da
Câmara pelo Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto,
na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de
maio, à exceção das sancionatórias;
9 - Definir e assegurar normas e critérios uniformes para
o licenciamento das operações urbanísticas;
10 - Promover a simplificação dos procedimentos de licenciamento, em articulação com o Departamento de Marca
e Comunicação;
11 - Assegurar, no âmbito de projetos estruturantes,
o controlo da legalidade da execução das operações
urbanísticas e operações conexas, através da realização
das ações de fiscalização necessárias e da elaboração
de autos de notícia dos atos que constituam ilícitos
penais, fornecendo ao Departamento Jurídico a informação
necessária à instauração de procedimentos de contraordenação;
12 - Efetuar as vistorias previstas na lei, designadamente
para a receção de obras de urbanização ou operações
de loteamento, emissão de alvarás de autorização de
utilização e para a constituição de propriedade horizontal;
13 - Efetuar fiscalização, de modo aleatório e em toda a
cidade, para controlo e monitorização dos processos de
licenciamento, tendo em vista a aplicação de procedimentos
semelhantes entre diferentes serviços e o cumprimento,
por parte dos promotores, dos projetos licenciados.
B - Em matéria de Contratação Pública:
1 - Autorizar a realização de despesas até ao limite
de 5000 euros (cinco mil euros) no âmbito da celebração de contratos públicos, ao abrigo dos n.os 1 e 3
do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos (C.C.P.),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro
e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro,
conjugado com o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de junho, aplicável por via do artigo 14.º, n.º 1,
alínea f) do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;
2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior,
exercer, no âmbito da formação dos contratos públicos,
as competências instrumentais à condução do respetivo
procedimento, incluindo a competência para a aprovação das
minutas dos contratos públicos, nos termos do artigo 98.º
e do n.º 1 do artigo 109.º do CCP;
3 - Assegurar a outorga do contrato prevista no artigo 106.º
do CCP, bem como, em sede de execução dos contratos
administrativos, exercer as competências atribuídas
à entidade adjudicante/dono da obra;
4 - Exercer, nos casos em que seja ainda aplicável o Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, todas as competências
cometidas nesse diploma à entidade adjudicante até ao
limite previsto no ponto 1;
5 - Aprovar propostas para descomprometer verbas
orçamentadas até ao limite previsto no ponto 1;
6 - Apor vistos e assinar avisos e guias de pagamento
de faturas.

N.º 1173

C - Relativamente a matérias não referidas nos pontos
anteriores:
1 - Exercer as competências necessárias à instrução dos
procedimentos e à execução das deliberações de Assembleia
Municipal e de Câmara Municipal e decisões tomadas;
2 - Representar o município no relacionamento com outros
organismos da Administração Pública e outras organizações
públicas ou privadas, nomeadamente no âmbito
da assinatura de contratos e protocolos respeitantes às
matérias delegadas, excetuando a assinatura de documentos
com o Presidente da República, o Presidente da Assembleia
da República, o Primeiro-ministro e membros do Governo,
Presidentes dos Supremos Tribunais e do Tribunal
Constitucional, Provedor de Justiça, Procurador-geral da
República e, quando celebrados nos Paços do Concelho,
Presidentes de outras Câmaras Municipais;
3 - Assinar ou visar a correspondência com destino
a quaisquer entidades ou organismos públicos, com
exceção da correspondência direta com o Presidente
da República, Presidentes dos Supremos Tribunais
e do Tribunal Constitucional, Primeiro-ministro e membros
do Governo, Procurador-geral da República e Presidentes
de outras Câmaras Municipais;
4 - Proceder à junção de documentos nos processos
referidos no ponto anterior;
5 - Enviar documentação a qualquer Serviço Municipal para
conhecimento das decisões tomadas ou que, nos termos
das normas e instruções em vigor, tenha de pronunciar-se antes da decisão;
6 - Proceder às notificações e comunicações que forem
devidas;
7 - Promover a publicação em Boletim Municipal
ou em Edital e, quando a lei expressamente o determine,
em «Diário da República», das decisões destinadas a ter
eficácia externa, nos termos do disposto no artigo 56.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
8 - Promover a publicação de documentos, anais ou boletins
que interessem ao DUFU;
9 - Solicitar e enviar quaisquer informações, processos
e documentos dos Serviços Municipais, com interesse
para o desenvolvimento das atribuições do DUFU, assim
como solicitar e fornecer informações e documentação a
entidades externas ao Município;
10 - Promover a consulta às entidades que, nos termos da
legislação em vigor, devam emitir autorização, aprovação
ou parecer sobre pedidos cuja instrução esteja funcionalmente cometida ao DUFU;
11 - Realizar a audiência dos interessados, nos termos
legalmente previstos;
12 - Informar os particulares, sempre que o requeiram,
sobre o andamento dos procedimentos em que sejam
diretamente interessados, prestar esclarecimentos aos
munícipes sobre quaisquer matérias da competência
do DUFU e autorizar a consulta de processos;
13 - Autorizar a restituição aos interessados de documentos
junto a processos;
14 - Assegurar o cumprimento do prazo geral de conclusão
dos procedimentos administrativos;
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15 - Apreciar e decidir os pedidos de certificação de documentos, bem como, em geral, sobre elementos que devam
ser informados, nos termos dos artigos 82.º e seguintes
do Código de Procedimento Administrativo (CPA);
16 - Modificar ou revogar os atos praticados por trabalhadores afetos ao DUFU;
17 - Declarar extintos os procedimentos por desistência do
interessado, deserção, ou por inutilidade ou impossibilidade
superveniente e mandar arquivar os respetivos processos;
18 - Propor a não decisão nos termos do disposto no
n.º 2 do artigo 9.º do Código de Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 7 de janeiro,
para os procedimentos em curso até 7 de abril de 2015,
entrada em vigor do novo CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro e para os restantes nos
termos do disposto no n.º 2 do artigo 13.º do novo CPA;
19 - Selecionar e classificar a documentação entrada
e encaminhá-la para as respetivas equipas de apreciação;
20 - Atender e responder às sugestões e reclamações dos
munícipes;
21 - Autorizar a realização de trabalho extraordinário ou
em dia de descanso semanal e feriado relativamente aos
trabalhadores afetos ao DUFU, sem prejuízo da autorização
da respetiva despesa;
22 - Apresentar queixas e denúncias, nos termos
da legislação processual penal, designadamente no âmbito
do artigo 100.º do RJUE.

II - Nos termos do n.º 3 do artigo 44.º do Código
de Procedimento Administrativo, ficam igualmente
delegadas no chefe de divisão do DUFU a prática de atos
de administração ordinária.
III - Mais autorizo o chefe de divisão do DUFU a subdelegar
as competências ora subdelegadas, em conformidade com
o disposto no artigo 46.º do Código de Procedimento
Administrativo.
IV - O chefe de divisão do DUFU deve informar-me mensalmente, por escrito, das decisões geradoras de custos
ou proveito financeiro proferidas ao abrigo da presente
subdelegação de competências.
V - Nos termos do n.º 3 do artigo 164.º do Código do
Procedimento Administrativo, ficam ratificados todos os atos
administrativos entretanto praticados pelo chefe de divisão
do DUFU no âmbito das matérias cujas competências agora
são subdelegadas, nomeadamente os atos de realização de
despesa até ao limite de 5000 euros (cinco mil euros).
VI - O presente despacho entra em vigor na data da sua
publicação.
Lisboa, em 2016/08/03.
O diretor municipal,
(a) Jorge Catarino Tavares
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DIVISÃO DE UNIFORMIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA
Atribuição de numeração de polícia
Deferido
6187/DOC/15 - Condomínio do prédio sito na Rua
Sousa Pinto, lote 3. - Ao vão do prédio - Obra n.º 67 587 na Rua Sousa Pinto foi atribuído o n.º 5. Observações:
Operação urbanística resultante do Alvará de Loteamento
n.º 09/2005 - Quinta do Mineiro, o designado lote 3, edifício agora localmente referenciado na Rua Sousa Pinto com
o n.º 5, atribuído ao portão da sua fachada norte confinante
com esta rua e que serve o seu estacionamento privativo.
A sul a sua principal fachada confina com um polígono
de área verde privada e de acesso público condicionado.

Despacho n.º 6/DUFU/2016
Considerando a necessidade de assegurar a regularidade
do exercício das funções e competências que me foram cometidas;
Considerando que o período previsível de ausência
(motivado pelo gozo de férias) é inferior a 60 dias, não
se verificando, por isso, os requisitos do regime de
substituição previstos no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, com a redação do Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de abril, republicado pelo Decreto-Lei
n.º 104/2006, de 7 de junho, que aprovou o Estatuto
do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos
da Administração Central, Regional e Local do Estado;
Considerando, assim, que a presente substituição fica
sujeita ao regime geral previsto no n.º 2 do artigo 46.º
do Código de Procedimento Administrativo;
Designo para me substituir durante a minha ausência:
- De 8 a 12 de agosto 2016, o Sr. Eng.º José Manuel
Palma, técnico superior.
Lisboa, em 2016/08/03.
O chefe da Divisão de Uniformização e Fiscalização
Urbanística,
(a) Nuno Maurício Dias

Supressão de numeração de polícia
Deferido
806/DOC - Residências Sénior do Areeiro, S. A. - Ao prédio - Obra n.º 11 846 - na Avenida Almirante Reis n.os 233
e 233-A, foi suprimido o n.º 233-B, na Praça João do Rio
n.os 13 e 13-A, foi suprimido o n.º 13-B. Observações:
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Na Avenida Almirante Reis, o vão com o n.º 233 é o principal
acesso ao edifício, na Praça João do Rio o vão com
o n.º 13-A, assegura o acesso à área de estacionamento
privativo do mesmo. Para a citada avenida, ao compartimento do posto de seccionamento da EDP, que garante
a exclusividade técnica através de elemento metálico fixo
não foi atribuído número.

DIVISÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL
Despacho n.º 3/DMU/DP/DPDM/2016
Estando ausente, por motivo de férias, no período entre
8 de agosto de 2016 e 2 de setembro de 2016, designo
em minha substituição, a Dr.ª Maria Filomena da Silva
Marques.

Retificação

Lisboa, em 2016/08/05.

Supressão de numeração de polícia

O chefe da Divisão de Plano Diretor Municipal,
(a) Gonçalo Marques dos Santos Belo

Onde se lê:
Deferido
3423/DOC - Restauradores Square - Promoção Imobiliária,
Unipessoal, Ltd.ª. - Ao prédio - Obra n.º 19 766, na Avenida
da Liberdade foram suprimidos os n.os 69, 70, 74 e 75,
mantidos os n.os 71, 72 e 73. Observações: Na Avenida
da Liberdade, sua fachada principal, o vão com o n.º 72
constitui a entrada principal do edifício, enquanto
os n.os 71 e 73 servem os dois espaços comerciais
adjacentes. Os vãos dos números suprimidos (69-70)
e (74-75) eliminaram os respetivos nembos e de forma
simétrica criaram áreas de montra nas duas utilizações
comerciais.
Deve ler-se:
Deferido
3423/DOC - Restauradores Square - Promoção Imobiliária,
Unipessoal, Ltd.ª. - Ao prédio - Obra n.º 19 766, na Praça
dos Restauradores foram suprimidos os n.os 69, 70, 74
e 75, mantidos os n.os 71, 72 e 73. Observações:
Na Praça dos Restauradores, sua fachada principal, o vão com
o n.º 72 constitui a entrada principal do edifício, enquanto os n.os 71 e 73 servem os dois espaços comerciais
adjacentes. Os vãos dos números suprimidos (69-70)
e (74-75) eliminaram os respetivos nembos e de forma
simétrica criaram áreas de montra nas duas utilizações
comerciais.

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO
Despacho n.º 3/DMU/DP/2016
Estando ausente entre 4 e 5 de agosto, por motivo de
férias, designo em minha substituição, o chefe de divisão
do Plano Diretor Municipal, Eng.º Gonçalo dos Santos Belo.
Lisboa, em 2016/08/03.
O diretor do Departamento de Planeamento,
(a) Paulo Prazeres Pais

N.º 1173

DIREÇÃO MUNICIPAL
PROJETOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS,
VIA PÚBLICA E SANEAMENTO
Processos arquivados
Despacho de 2011/08/25:
4048/CML - Fundação Antral, IPSS.
6499/CML - Maria José Tavira Pinheiro da Silva.
14 455/CML - Investop - Gestão de Imóveis, S. A.
Arquivem-se - Rede de Saneamento (Ligação ao coletor
municipal) - Os trabalhos foram executados em condições.
15 190/CML - Eletrocabos - Sociedade Técnica de Eletricidade, Ltd.ª.
15 399/CML - António Gomez Fernandez.
Arquivem-se - Rede de Saneamento (Planta de cadastro) A planta foi fornecida.
14 028/CML - Imopretas, Sociedade Unipessoal, Ltd.ª.
14 498/CML - Maria Fernanda Sousa Ferraz Marques.
14 664/CML - Maria Cristina Franco Neto de Carvalho
Andrade.
15 126/CML - Eletrocabos - Sociedade Técnica de Eletricidade, Ltd.ª.
15 295/CML - Maria Helena Ferreira Martins.
15 422/CML - Pedro António Silva Martins.
15 434/CML - Jalpesh Santial Parsotomo.
15 519/CML - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
15 521/CML - Greenwall - Sociedade de Gestão Imobiliária, Ltd.ª.
15 523/CML - Chiado 11 - Investimentos Imobiliários
Unipessoal, Ltd.ª.
15 668/CML - SCI SETED - Société Civille Imobiliére.
15 669/CML - Fernando Quaresma Esteves Bagulho.
16 118/CML - Maria Adelaide Silva Cristóvão.
16 317/CML - José Marques Ferreira.
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Auto de vistoria para efeitos de receção definitiva parcial
(5 anos)

16 455/CML - Imolapa - Imobiliária.
16 614/CML - Abílio Neves.
17 121/CML - KKR Imo, S. A.
17 250/CML - Leonilde dos Santos Braz Nunes.
Arquivem-se - Rede de Saneamento (Ponto de ligação) O caderno de saneamento foi fornecido.
16 113/CML/14 - Pedro Gonçalo Pereira Bernardo Lemos
Martins. - Arquive-se - Indemnização por danos - O requerente
foi ressarcido.

DEPARTAMENTO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO
DE EQUIPAMENTOS
DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Autos de vistoria para efeitos de liberação de caução
Por despacho da diretora do Departamento de Projeto
e Construção de Equipamentos, Eng.ª Ana Esteves:
Por despacho de 2016/07/29, foi homologado o Auto
de vistoria para efeitos de liberação de caução da «Empreitada
n.º 93/DMPO/DCCE/DPOME/2010 - Obras de substituição
das coberturas de fibrocimento da Escola EB1 n.º 21
e JI de Santa Engrácia, sita na Rua do Barão de Monte
Pedral», adjudicada à firma Metalcário - Construções, Ltd.ª.
Por despacho de 2016/07/29, foi homologado o Auto
de vistoria para efeitos de liberação de caução da «Empreitada
n.º 57/DMPO/DCME/DCE/2012 - Reabilitação do sistema
de drenagem da cobertura da EB1 Eurico Gonçalves
(n.º 109)», adjudicada à firma Tosvec - Sociedade
de Empreitadas e Construções, Ltd.ª.
Por despacho de 2016/07/29, foi homologado o Auto
de vistoria para efeitos de liberação de caução da «Empreitada n.º 161/DMPO/DCCE/DEJ/2008 - Construção da EB1
n.º 167 no Bairro Padre Cruz», adjudicada à firma Costa
& Carvalho, S. A.

Por despacho da diretora do Departamento de Projeto
e Construção de Equipamentos, Eng.ª Ana Esteves:
Por despacho de 2016/07/29, foi homologado o Auto
de vistoria para efeitos de receção definitiva parcial
(5 anos) da «Empreitada n.º 161/DMPO/DCCE/DEJ/2008
- Construção da EB1 n.º 167 no Bairro Padre Cruz»,
adjudicada à firma Costa & Carvalho, S. A.

Auto de vistoria para efeitos de receção provisória
Por despacho da diretora do Departamento de Projeto
e Construção de Equipamentos, Eng.ª Ana Esteves:
Por despacho de 2016/08/03, foi homologado o Auto
de vistoria para efeitos de receção provisória da «Empreitada n.º 15/DMPO/DCME/2014 - Construção da instalação
de produção de energia renovável (painéis fotovoltaicos)»,
adjudicada a Elitibérica - Engenharia de Telecomunicações
e Construção, Ltd.ª.

Autos de consignação dos trabalhos
Por despacho da diretora do Departamento de Projeto
e Construção de Equipamentos, Eng.ª Ana Esteves:
Por despacho de 2016/08/03, foi homologado o Auto
de consignação dos trabalhos da «Empreitada n.º 14/DMPO/
/DPCE/2016 - Trabalhos diversos no Mercado de Arroios»,
adjudicada à firma Lopes & Martins, Ltd.ª.
Por despacho de 2016/08/03, foi homologado o Auto
de consignação dos trabalhos da «Empreitada n.º 26/
/DMPO/DPCE/DCE/2016 - Consolidação do muro do Jardim
Boto Machado», adjudicada à firma HCI - Construções, S. A.

Auto de vistoria para efeitos de receção provisória

DIREÇÃO MUNICIPAL
ESTRUTURA VERDE, AMBIENTE E ENERGIA

Por despacho da diretora do Departamento de Projeto
e Construção de Equipamentos, Eng.ª Ana Esteves:

DIVISÃO DE GESTÃO CEMITERIAL

Por despacho de 2016/07/29, foi homologado o Auto de
vistoria para efeitos de receção provisória da «Empreitada
n.º 34/DMPO/DPCE/DPE/15 - Execução de muro exterior
e um acesso coberto ao Refeitório da EB1 e JI Eurico
Gonçalves», adjudicada a Constarte - Construções, S. A.

Auto de vistoria para efeitos de receção definitiva
Por despacho da diretora do Departamento de Projeto
e Construção de Equipamentos, Eng.ª Ana Esteves:
Por despacho de 2016/07/29, foi homologado o Auto
de vistoria para efeitos de receção definitiva da «Empreitada
n.º 93/DMPO/DCCE/DPOME/10 - Obras de substituição
das coberturas de fibrocimento da Escola EB1 n.º 21
e JI de Santa Engrácia, sita na Rua do Barão de Monte
Pedral», adjudicada à firma Metalcário - Construções, Ltd.ª.
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Processos despachados
Por despacho da chefe da Divisão de Gestão Cemiterial,
Dr.ª Sara Gonçalves (ao abrigo do Despacho, de subdelegação
de competências, n.º 13/DMEVAE/2015, de 2015/10/13,
publicado no Boletim Municipal n.º 1131, de 2015/10/22):

Deferidos
Mudança de interessado de compartimento municipal (artigos T1.1.17
ou T7.6.3. da Tabela de Taxas Municipais em vigor)
16 168/CML - Maria Manuela da Silva Pedro da Silva.
16 483/CML - Maria Celeste Amaral de Brito Santos e Silva.
16 936/CML - Maria Madalena da Cunha Florentino.
17 505/CML - Hermínia de Jesus Fonseca Batista.
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17 734/CML - Maria Cristina Vara Martins Santos.
17 823/CML - Susana Maria Valente da Silva Marques.
17 815/CML - António Manuel da Silva Carvalho.
17 909/CML - Josefina Maria da Silva Pereira Gomes.
17 992/CML - Paula Susana Abranches da Cunha.
Entrada de viatura em cemitério municipal (artigo T7.6.3. da Tabela de Taxas
Municipais em vigor)
17 369/CML - Guilhermina Rosa Gomes.
17 781/CML - Rosária da Conceição da Ponte.
17 908/CML - Carlos Alberto de Oliveira Santos Calambum.
Transferência de sinais funerários [artigo 119.º, n.º 1-b) do Regulamento
dos Cemitérios Municipais]

pelo Sr. Vereador José Sá Fernandes em 2016/05/23,
com o seguinte despacho: «Concordo, pelo que autorizo
o pagamento de indemnização, nos termos propostos».
- Transferência Bancária efetuada em 2016/06/29, conforme
Recibo n.º 3016013497;
- O proprietário do veículo danificado foi notificado
do deferimento do processo.

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E MANUTENÇÃO
DA ESTRUTURA VERDE
Despacho n.º 6/DMEVAE/DEV/DPGMEV/16
Suplência

17 368/CML - Joaquim Duarte Ferreira.
17 593/CML - Valdemar Dias de Carvalho Gonçalves.

Considerando a necessidade de assegurar a regularidade
do exercício das funções e competências que me foram
cometidas;

Indeferido
Transferência de sinais funerários [artigo 119.º, n.º 1-b) do Regulamento
dos Cemitérios Municipais]
9237/CML - Maria Fernanda Ramos de Oliveira.

Retificação
No Boletim Municipal n.º 1172, de 2016/08/04, a página
1501:
Onde se lê:
Averbamento de jazigo particular ou sepultura perpétua (artigo 63.º
do Regulamento dos Cemitérios Municipais e artigo T7.6.2. da Tabela
de Taxas Municipais em vigor)
14 424/CML - Helena Maria Ferreira Ventura Jacinto.

Considerando que o período previsível de ausência,
motivado pelo gozo de férias, é inferior a 60 dias, não
se verificando, por isso, os requisitos do regime
de substituição previstos no artigo 27.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005,
de 30 de agosto, e pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de
dezembro, que aprovou o Estatuto do Pessoal Dirigente
dos Serviços e Organismos da Administração Central,
Regional e Local e do Estado;
Considerando, assim, que a presente substituição fica
sujeita ao regime geral previsto no n.º 2 do artigo 42.º
do Código de Procedimento Administrativo;
Designo, para me substituir durante a minha ausência,
de 5 a 21 de setembro de 2016, o técnico superior,
Arq.º Rui Vera Cruz, a desempenhar funções nesta Divisão.
Lisboa, em 2016/07/25.

Deve ler-se:
Averbamento de jazigo particular ou sepultura perpétua (artigo 63.º
do Regulamento dos Cemitérios Municipais e artigo T7.6.2. da Tabela
de Taxas Municipais em vigor)

O chefe de divisão,
(a) Artur Madeira

14 425/CML - Helena Maria Ferreira Ventura Jacinto.

DEPARTAMENTO DA ESTRUTURA VERDE

DIREÇÃO MUNICIPAL
MOBILIDADE E TRANSPORTES

NÚCLEO JURÍDICO

Processos deferidos

Processo deferido

Por despacho da diretora de departamento, Eng.ª Elisabete
Portalegre:

Parque para pessoa de mobilidade reduzida (Local: Residência)

Indemnização por danos
28 413/CML/15 - Maria de Lurdes Costa Andrade Dias.
- Valor da indemnização: 169,13 euros (cento e sessenta
e nove euros e treze cêntimos). - Deferimento efetuado

N.º 1173

6950/CML/15 - Ana Luísa Anjos Moutinho Borges.
- Nos termos do despacho à margem a fl. 9.
7107/CML/15 - António Manuel Fernandes Boticas.
- Nos termos do despacho à margem a fl. 9.
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7231/CML/15 - António Luís Barros Santos. - Nos termos
do despacho à margem a fl. 10.
7242/CML/15 - Ana Paula Cardoso Ribeiro. - Nos termos
do despacho à margem a fl. 17.
7394/CML/15 - Ana Isabel Mascarenhas Luís. - Nos termos
do despacho à margem a fl. 18.
7396/CML/15 - António Barreiros Tomás. - Nos termos
do despacho à margem a fl. 10.
7546/CML/15 - António Francisco Barbosa da Costa.
- Nos termos do despacho à margem da Informação
n.º 110/DMMT/DGMT/15.
7573/CML/15 - António de Albuquerque Pacheco.
- Nos termos do despacho à margem a fl. 9.
7693/CML/15 - Ana Paula Mendes Tavares. - Nos termos
do despacho à margem a fl. 8.
7717/CML/15 - António Jesus Diogo. - Nos termos do despacho
à margem a fl. 10.
10 542/CML/15 - Maria Alice Henriques Barata. - Nos termos
do despacho à margem a fl. 10.
16 871/CML/15 - Carlos José Cardoso Silva. - Nos termos
do despacho à margem a fl. 8.
17 496/CML/15 - Tomás Dias Aleixo. - Nos termos do despacho
à margem a fl. 11.
17 594/CML/15 - Maria da Conceição Ramalho Moita.
- Nos termos do despacho à margem da Informação
n.º 447/DMMT/DGMT/15.
17 793/CML/15 - Celeste da Costa Santos Pechilga.
- Nos termos do despacho à margem da Informação
n.º 444/DMMT/DGMT/15.
17 791/CML/15 - Cristina Isabel Rodrigues Dias.
- Nos termos do despacho à margem da Informação
n.º 459/DMMT/DGMT/15.
18 523/CML/15 - Cristina Jorge Henriques Gonçalves.
- Nos termos do despacho à margem a fl. 10.
18 532/CML/15 - Catarina Alexandre Amorim Garcia da
Rosa. - Nos termos do despacho à margem a fl. 23.
19 181/CML/15 - Constantino Candeias Portela. - Nos termos
do despacho à margem a fl. 14.
22 179/CML/15 - Diana Filipa Antunes Cordeiro.
- Nos termos do despacho à margem a fl. 11.
22 307/CML/15 - Dionel Santos Gomes Costa. - Nos termos
do despacho à margem a fl. 8.
26 355/CML/15 - Maria Teresa Vilaça Ferreira de Castro.
- Nos termos do despacho à margem a fl. 9.
10 363/CML - Joana Fernandes Fontana de Carvalho.
- Nos termos do despacho à margem da Informação
n.º 895/DMMT/DGMT/16.
11 308/CML - José Adalberto Coelho Alves. - Nos termos
do despacho à margem da Informação n.º 1048/
/DMMT/DGMT/16.
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DIREÇÃO MUNICIPAL
CULTURA
DEPARTAMENTO DE PATRIMÓNIO CULTURAL
Despacho n.º 1/DPC/2016
Substituição no período de férias do diretor do Património
Cultural na chefe da Divisão de Arquivo Municipal
Considerando:
- A necessidade de assegurar a regularidade do exercício
do cargo de diretor do Departamento do Património Cultural,
nomeado pela alínea d) da letra L do Despacho
n.º 47/P/2015, publicado no 2.º Suplemento ao Boletim
Municipal n.º 1111, de 2015/06/04, e das competências
inerentes, subdelegadas pelo Despacho n.º 1/DMC/2015,
do diretor municipal da Cultura, Dr. Manuel Veiga,
de 13 julho de 2015, publicado no Boletim Municipal
n.º 1119, de 30 de julho de 2015;
- Que estarei ausente para gozo de férias de 15 de agosto
a 5 de setembro de 2016, período de ausência inferior
a 60 dias, não se verificando os requisitos do regime
de substituição previsto no artigo 27.º do Estatuto
do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos
da Administração Central, Regional e Local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na redação vigente, aplicado por força do artigo 19.º
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que introduziu
as necessárias adaptações daquele Estatuto à Administração
Local Autárquica;
- Contudo, atento o facto de haver necessidade de exercer
as competências próprias e subdelegadas do meu cargo,
designo, ao abrigo do disposto no artigo 43.º do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, para me substituir
no período de férias supra referido, a chefe da Divisão
de Arquivo Municipal, Dr.ª Maria Inês Morais Viegas,
as quais poderão exercer, para além do supra referido,
o processamento ordinário de expediente e das obrigações
decorrentes da especificidade do respetivo serviço, as
competências comuns a todos os Serviços Municipais tal
como se encontram previstas relativamente às matérias
do Departamento de Património Cultural e demais
Unidades Orgânicas dela integrantes, consignadas na Nova
Orgânica da CML aprovada pela Deliberação n.º 107/
/AM/2015, da Assembleia Municipal de Lisboa,
de 28 de abril, publicada, através do Despacho n.º 5347/2015,
de 5 de maio, na 2.ª Série do «Diário da República»
de 21 de maio de 2015, referente à Estrutura Flexível,
aprovada pela Deliberação n.º 94/CM/2015, da Câmara
Municipal de Lisboa, de 1 de abril.
Lisboa, em 2016/08/02.
O diretor do Departamento do Património Cultural,
(a) Jorge Alexandre Ribeiro Martins Ramos de Carvalho
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UNIDADE DE COORDENAÇÃO TERRITORIAL
DEPARTAMENTO DE ESTRUTURA
DE PROXIMIDADE E ESPAÇO PÚBLICO
DIVISÃO DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO LOCAL
Auto de consignação dos trabalhos
Por despacho da diretora municipal da Unidade de Coordenação Territorial, Dr.ª Helena Maria Pereira Caria (por subdelegação de competências ao abrigo do Despacho n.º 83/P/2015, de 30 de julho de 2015, publicado no 2.º Suplemento
ao Boletim Municipal n.º 1119, de 30 de julho de 2015):
Por despacho de 2016/08/01, foi homologado o Auto de consignação dos trabalhos da «Empreitada n.º 2/DA/
/DGML/2010 - Trabalhos de compartimentação da casa do lixo do Mercado do Lumiar», adjudicada à entidade Tosvec
- Sociedade de Empreitadas e Construções, Ltd.ª.

UNIDADE DE INTERVENÇÃO TERRITORIAL OCIDENTAL
BRIGADA LX OCIDENTAL
Auto de consignação dos trabalhos
Por despacho da diretora municipal da Unidade de Coordenação Territorial, Dr.ª Helena Maria Pereira Caria (por subdelegação de competências ao abrigo do Despacho n.º 83/P/2015, de 30 de julho de 2015, publicado no 2.º Suplemento
ao Boletim Municipal n.º 1119, de 30 de julho de 2015):
Por despacho de 2016/08/04, foi homologado o Auto de vistoria para efeito de consignação da obra da «Empreitada
n.º 9/UCT/UITOC/2016 - Execução de pavimentos betuminosos no Bairro do Alvito, Alcântara», adjudicada à entidade
Enocivil, Ltd.ª.

UNIDADE DE INTERVENÇÃO TERRITORIAL ORIENTAL
BRIGADA LX ORIENTAL
Auto de consignação dos trabalhos
Por despacho da diretora municipal da Unidade de Coordenação Territorial, Dr.ª Helena Maria Pereira Caria
(por subdelegação de competências ao abrigo do Despacho n.º 83/P/2015, de 30 de julho de 2015, publicado
no 2.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1119, de 30 de julho de 2015):
Por despacho de 2016/08/04, foi homologado o Auto de vistoria para efeito de consignação da obra da «Empreitada
n.º 14/UCT/UITOR/2016 - Requalificação do espaço público na área de intervenção da Unidade de Intervenção Territorial
Oriental», adjudicada à entidade Metalcário - Construções, Ltd.ª.

OS INTERESSADOS
PODERÃO CONSULTAR
OS RESPETIVOS
PROCESSOS
N.º 1173
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ANÚNCIOS, AVISOS, EDITAIS E NOTICIÁRIO
ANÚNCIOS
ANÚNCIOS
MUNICÍPIO DE LISBOA

Anúncio n.º 1063/UCT/DGEP/2016
Declaração de prédio devoluto
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo e do artigo 56.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna-se público que ficam notificados os sujeitos passivos do Imposto Municipal
sobre Imóveis, que:
1 - Considerando as competências atribuídas aos Municípios pelo Decreto-Lei n.º 159/2006, de 08/08, a Câmara Municipal
de Lisboa desenvolveu os procedimentos administrativos tendentes à identificação dos prédios ou frações autónomas
devolutos e respetiva comunicação à Direção-Geral de Contribuições e Impostos.
2 - No âmbito dos procedimentos referidos, foram notificados os sujeitos passivos do Imposto Municipal sobre Imóveis,
quer da intenção da Câmara na declaração de devoluto, no âmbito da audiência dos interessados, realizada nos termos
dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07/01,
quer do ato administrativo de declaração de prédio ou fração devolutos.
3 - Pelo que, por despacho do Senhor Vereador Manuel Salgado, datado de 2016/07/20, foi declarado devoluto
o seguinte imóvel:

Morada

Processo

Freguesia

Cc Do Tijolo, 33-35A

756/RLU/2016

Misericórdia

Observações
totalmente devoluto (assoc
proc 484/rlu/2013)

4 - O ato administrativo objeto da presente publicação foi praticado ao abrigo da delegação e subdelegação de competências
efetuadas por Sua Ex.a o Presidente da Câmara, concretizadas pelo Despacho n.º 142/P/2015, de 2015/12/17, publicado
no 2.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1139, de 17/12.
Lisboa, em 2016/08/01.
O chefe de divisão,
(a) Rui Martins
MUNICÍPIO DE LISBOA

Anúncio n.º 1070/UCT/DGEP/2016
Intimação para obras de conservação
1 - Por despacho da diretora da Unidade de Intervenção Territorial Centro, Eng.ª Leonor Pinto, datado de 2014/01/14,
foi realizada, em 2014/05/13, uma vistoria ao edifício sito na Praça do Chile, 16/16-A, tendo-se, de acordo com
o Auto de vistoria n.º 1375/AUT/UITCentro/GESTURBE/2014, constatado a necessidade de executar obras de conservação
para correção das deficiências descritas.
2 - Na sequência da referida vistoria foi determinado intimar os comproprietários do imóvel, 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
e com o prazo de 150 dias úteis para a sua conclusão.
3 - A decisão constante do presente Anúncio foi proferida por despacho do Senhor Vereador Manuel Salgado,
de 2016/07/29, exarado na Informação n.º 34 014/INF/GESTURBE/2016, com base nos seguintes fundamentos:
- No artigo 33.º, n.º 1, alínea w) da Lei n.º 75/2013, de 12/09, que comete às 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;
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- No artigo 89.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, que comete à Câmara competência para, precedendo
de vistoria, 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 Ex.ª o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
concretizadas pelo Despacho n.º 142/P/2015, de 17 de dezembro de 2015, publicado no 2.º Suplemento ao Boletim
Municipal n.º 1139, de 17 de dezembro de 2015;
- Na audiência prévia efetuada nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15/11.
4 - Deverão, ainda, executar as restantes obras necessárias para manter o edifício em bom estado de conservação,
de modo a dar cumprimento ao dever estatuído no n.º 1 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua
redação atual. Em conformidade com o disposto neste artigo, a edificação atrás identificada deveria ter sido objeto
de obras de conservação pelo menos em cada período de oito anos, resultando o seu incumprimento diretamente
da lei (salienta-se que o diploma anteriormente em vigor - Regulamento Geral das Edificações Urbanas - Decreto-Lei
n.º 38 382, de 1951/08/07, já estabelecia no seu artigo 9.º a mesma obrigatoriedade).
5 - Para a execução das obras terão de:
- Apresentar termo de responsabilidade do técnico responsável pelas obras;
- Apresentar declaração da empresa que executará as obras, anexando fotocópia do certificado de classificação
ou do título do registo emitido pelo InCI (Instituto da Construção e do Imobiliário), I.P.;
- Comunicar a esta Divisão, até 5 dias antes, o início das obras;
- Executar as obras sem alterar o projeto aprovado;
- Proceder à remoção e transporte a vazadouro de todo o entulho, de modo a deixar o local limpo;
- No caso de ser necessário ocupar a via pública, levantar a respetiva licença nos Serviços de Atendimento;
- Manter no local da obra o livro de obra e o plano de segurança e saúde.
6 - Caso não seja cumprido, no prazo estabelecido, o determinado, será instaurado processo de contraordenação,
nos termos da alínea s) do n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12.
7 - Caso não seja dada execução, no prazo estipulado, às necessárias obras, a Câmara Municipal poderá tomar posse
administrativa do imóvel para executar as obras coercivamente.
Lisboa, em 2015/01/06.
O chefe de divisão,
(a) Rui Martins

MUNICÍPIO DE LISBOA

Anúncio n.º 1075/UCT/DGEP/2016
Declaração de prédio parcialmente devoluto
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo e do artigo 56.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna-se público que ficam notificados os sujeitos passivos do Imposto Municipal
sobre Imóveis, que:
1 - Considerando as competências atribuídas aos Municípios pelo Decreto-Lei n.º 159/2006, de 08/08, a Câmara Municipal
de Lisboa desenvolveu os procedimentos administrativos tendentes à identificação dos prédios ou frações autónomas
devolutos e respetiva comunicação à Direção-Geral de Contribuições e Impostos.
2 - No âmbito dos procedimentos referidos, foram notificados os sujeitos passivos do Imposto Municipal sobre Imóveis,
quer da intenção da Câmara na declaração de devoluto, no âmbito da audiência dos interessados, realizada nos termos
dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07/01,
quer do ato administrativo de declaração de prédio ou fração devolutos.
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3 - Pelo que, por despacho do Senhor Vereador Manuel Salgado, datado de 2016/08/03, foi declarado parcialmente
devoluto o seguinte imóvel:

Morada
Lg De Santa Barbara, 11-11D

Processo
749/RLU/2016

Freguesia
Arroios

Observações
1º esq, 1º dt e 2º esq

4 - O ato administrativo objeto da presente publicação foi praticado ao abrigo da delegação e subdelegação de competências efetuadas por Sua Ex.a o Presidente da Câmara, concretizadas pelo Despacho n.º 142/P/2015, de 2015/12/17,
publicado no 2.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1139, de 17/12.
Lisboa, em 2016/08/03.
O chefe de divisão,
(a) Rui Martins

MUNICÍPIO DE LISBOA

Anúncio n.º 1083/UCT/DGEP/2016
Declaração de imóveis devolutos
Nos termos do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna-se público que:
1 - Considerando as competências atribuídas aos Municípios pelo Decreto-Lei n.º 159/2006, de 08/08, a Câmara Municipal
de Lisboa desenvolveu os procedimentos administrativos tendentes à identificação dos prédios ou frações autónomas
devolutos e respetiva comunicação à Direção-Geral de Contribuições e Impostos.
2 - No âmbito dos procedimentos referidos, foram notificados os sujeitos passivos do Imposto Municipal sobre Imóveis,
quer da intenção da Câmara na declaração de devoluto, no âmbito da audiência dos interessados, realizada nos termos
dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07/01,
quer do ato administrativo de declaração de prédio ou fração devolutos.
3 - Pelo que, por despachos do Senhor Vereador Manuel Salgado, datados de 2016/08/04, foram declarados devolutos
os seguintes prédios ou frações:

Morada

Processo

Rua Luis de Camões 76691/RLU/2016/RLU/2016
80
Rua Maria Pia. 480
CC do Forte da
Ameixoeira, 2 (Vila
Raposo, 10-11)
Rua Coelho da Rocha, 5-5
C
Rua Castelo Branco
Saraiva, 60 Matriz 2075
Rua da Bela Vista a
Graça, 87-87 A
Rua de Martim Vaz, 80-82

1602

Freguesia

Observações

Alcântara

Fração L

515/RLU/2016/RLU/2016

Campo de
Ourique

RC Esq, 1º Dt,
Rc Dt, 2º Dt, 2º
Esq

333/RLU/2016

Santa Clara

Estrada do
Forte nº 2

558/RLU/2016
805/RLU/2016

Campo de
Ourique
Penha de
França

Lj 5 A e Lj 5 B
Matriz 2075

776/RLU/2016

São Vicente

87 e o 87 Rc

588/RLU/2016

Arroios
São
Domingos
de Benfica
Santa Maria
Maior

1º e o 3º andar

Rua de São Domingos de
Benfica, 39-39 A

539/RLU/2016

Largo das Olarias, 33-34

825/RLU/2016
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Morada

Processo

Freguesia

Rua Capitão Roby, 71
Rua Coronel Pereira da
Silva, 2 2B
Rua Bernardim Ribeiro,
30-30A
Rua Garcia da Horta, 32
32 D

748/RLU/2016

Beato

1º andar

637/RLU/2016

Ajuda

Fração A

655/RLU/2016

Santo
António

Fracção A

723/RLU/2016

Estrela

Frações B e C

Rua Carvalho Araújo, 100

866/RLU/2016

Penha de
França

Frações A e H

624/RLU/2016

Parque das
Nações

Frações A, B e
C

Estrada de Moscavide
(antiga Rua Direita de
Moscavide), 8 -8G
Rua do Arco do
Carvalhão, 211-211A
Rua Tenente Ferreira
Durão, 1

499/RLU/2016
817/RLU/2016

Campo de
Ourique
Campo de
Ourique

Observações

Fração Z
Fração G

4 - Os atos administrativos objeto da presente publicação foram praticados ao abrigo da delegação e subdelegação
de competências, efetuadas por Sua Ex.ª o Presidente da Câmara, concretizadas pelo Despacho n.º 142/P/2015,
de 2015/12/17, publicado no 2.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1139.
Lisboa, em 2016/08/05.
O chefe de divisão,
(a) Rui Martins
MUNICÍPIO DE LISBOA

- R/c porta 2: Mau - N.º Ficha (189161);
- R/c porta 5: Mau - N.º Ficha (189201).

Anúncio n.º 1084/UCT/DGEP/2016
Intimação para obras de conservação/reabilitação/demolição
- Atribuição do nível de conservação
1 - Por despacho do diretor da Unidade de Intervenção
Territorial Oriental, Arq.º Pedro Milharadas, datado de
2015/12/15, foi realizada, em 2016/02/23, uma vistoria
ao edifício sito na Rua do Vale Formoso de Cima, 187,
tendo-se, de acordo com o Auto de vistoria n.º 325/AUT/
/UITOR/GESTURBE/2016 e respetiva ficha de avaliação:
I - Apurado o nível de conservação do imóvel e fogos
a que foi possível aceder;
II - Constatado:
a) A necessidade de executar obras de conservação
e reabilitação para correção das deficiências descritas;
b) A necessidade de executar obras de demolição.
2 - Na sequência da referida vistoria foi determinado intimar
os comproprietários do imóvel:
a) Da atribuição ao imóvel e aos fogos que foi possível
vistoriar os níveis de conservação indicados no Auto
de vistoria, designadamente:
- Edifício e outras partes comuns: Mau - N.º Ficha (3023);
- R/c porta 1: Mau - N.º Ficha (189141);

N.º 1173

b) Para executar as obras:
- De conservação necessárias à correção das deficiências
descritas no Auto de vistoria com o prazo de 30 dias
úteis para o seu início e com o prazo de 90 dias
úteis para a sua conclusão;
- De demolição descritas no Auto de vistoria, com o prazo
de 30 dias úteis para o seu início e com o prazo
de 90 dias úteis para a sua conclusão.
3 - A decisão constante do presente Anúncio foi proferida
por despacho do Senhor Vereador Manuel Salgado, de
2016/08/03, exarado na Informação n.º 35 235/INF/DGEP/
/GESTURBE/2016, com base nos seguintes fundamentos:
- No artigo 90.º, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12,
na sua redação atual, que determina que, nos autos
elaborados na sequência de vistoria realizada se proceda
à identificação do estado de conservação do imóvel
de acordo com o disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, e respetiva
regulamentação;
- No artigo 33.º, n.º 1, alínea w) da Lei n.º 75/2013,
de 12/09, que comete às 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;
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- No artigo 89.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12,
que comete à Câmara competência para, precedendo de
vistoria, determinar a execução de obras de conservação
necessárias à correção de más condições de segurança
ou de salubridade;
- No artigo 55.º do Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana (Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro,
alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto), que
comete à Câmara competência para, caso seja atribuído
a um edifício ou fração um nível de conservação 1 ou 2,
impor ao respetivo proprietário a obrigação de reabilitar,
determinando a realização e o prazo para a conclusão
das obras ou trabalhos necessários à restituição das
características de desempenho e segurança funcional,
estrutural e construtiva, de acordo com critérios
de necessidade, adequação e proporcionalidade;
- No artigo 89.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16/12, que comete à Câmara competência para
ordenar a demolição total ou parcial das construções que
ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública
e para a segurança das pessoas;
- No artigo 57.º do Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana (Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro,
alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto), que
comete à Câmara competência para ordenar a demolição
de edifícios aos quais faltem os requisitos de segurança
e salubridade indispensáveis ao fim a que se destinam e
cuja reabilitação seja técnica ou economicamente inviável;

- Comunicar a esta Divisão, até 5 dias antes, o início
das obras;
- Executar as obras sem alterar o projeto aprovado;
- Proceder à remoção e transporte a vazadouro de todo
o entulho, de modo a deixar o local limpo;
- No caso de ser necessário ocupar a via pública, levantar
a respetiva licença nos Serviços de Atendimento;
- Manter no local da obra o livro de obra e o plano de
segurança e saúde.

- Na delegação e subdelegação de competências efetuadas
por Sua Ex.ª o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
concretizadas pelo Despacho n.º 142/P/2015, de 17 de
dezembro de 2015, publicado no 2.º Suplemento
ao Boletim Municipal n.º 1139, de 17 de dezembro de 2015;
- Na audiência prévia efetuada nos termos dos artigos 121.º
e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07/01.

Anúncio n.º 1096/UCT/DGEP/2016

4 - Deverão, ainda, executar as restantes obras necessárias
para manter o edifício em bom estado de conservação,
de modo a dar cumprimento ao dever estatuído no n.º 1
do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na
sua redação atual. Em conformidade com o disposto neste
artigo, a edificação atrás identificada deveria ter sido objeto
de obras de conservação pelo menos em cada período de
oito anos, resultando o seu incumprimento diretamente
da lei (salienta-se que o diploma anteriormente em vigor
- Regulamento Geral das Edificações Urbanas - Decreto-Lei
n.º 38 382, de 1951/08/07, já estabelecia no seu artigo 9.º
a mesma obrigatoriedade).
5 - Para a execução das obras terão de:
- Apresentar termo de responsabilidade do técnico responsável pelas obras;
- Apresentar declaração da empresa que executará as
obras, anexando fotocópia do certificado de classificação
ou do título do registo emitido pelo InCI (Instituto da
Construção e do Imobiliário), I.P.;
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6 - Caso não seja cumprido, no prazo estabelecido,
o determinado no presente Anúncio, será instaurado
processo de contraordenação, nos termos da alínea s)
do n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16/12.
7 - Caso não seja dada execução, no prazo estipulado,
às necessárias obras, a Câmara Municipal poderá tomar
posse administrativa do imóvel para executar as obras
coercivamente.
Lisboa, em 2016/08/05.
O chefe de divisão,
(a) Rui Martins

MUNÍCIPIO DE LISBOA

Intimação para obras de conservação
1 - Por despacho da chefe da Divisão Norte Lumiar/Charneca,
Arq.ª Sara Godinho, datado de 2012/04/18, foi realizada,
em 2012/05/31, uma vistoria ao edifício sito na Rua dos
Balsares de Baixo (antiga Rua da Quinta dos Balsares
de Baixo), 19, tendo-se, de acordo com o Auto de vistoria
n.º 496/AUT/DNLumiar-Charneca/GESTURBE/2012,
constatado a necessidade de executar obras de conservação
para correção das deficiências descritas.
2 - 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 início e com o prazo de 150 dias úteis
para a sua conclusão.
3 - A decisão constante do presente Anúncio, foi proferida
por despacho do Senhor Vereador Manuel Salgado, de
2016/08/04, exarado na Informação n.º 35 476/INF/DGEP/
/GESTURBE/2016, com base nos seguintes fundamentos:
- No artigo 33.º, n.º 1, alínea w) da Lei n.º 75/2013,
de 12/9, que comete às Câmaras competência para
ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial
ou beneficiação de construções que ameacem ruína ou
constituam perigo para a segurança das pessoas;
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- No artigo 89.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, 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 Ex.ª o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
concretizadas pelo Despacho n.º 142/P/2015, de 17 de
dezembro de 2015, publicado no 2.º Suplemento
ao Boletim Municipal n.º 1139, de 17 de dezembro de 2015;
- Na audiência prévia efetuada nos termos dos artigos 100.º
e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15/11.
4 - Deverão, ainda, executar as restantes obras necessárias
para manter o edifício em bom estado de conservação,
de modo a dar cumprimento ao dever estatuído no n.º 1
do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na
sua redação atual. Em conformidade com o disposto neste
artigo, a edificação atrás identificada deveria ter sido objeto
de obras de conservação, pelo menos em cada período de
oito anos, resultando o seu incumprimento diretamente
da lei (salienta-se que o diploma anteriormente em vigor
- Regulamento Geral das Edificações Urbanas - Decreto-Lei
n.º 38 382, de 1951/08/07, já estabelecia no seu artigo 9.º
a mesma obrigatoriedade).
5 - Para a execução das obras terão de:
- Apresentar termo de responsabilidade do técnico responsável pelas obras;
- Apresentar declaração da empresa que executará as
obras, anexando fotocópia do certificado de classificação
ou do título do registo emitido pelo InCI (Instituto da
Construção e do Imobiliário), I.P.;
- Comunicar a esta Divisão, até 5 dias antes, o início
das obras;
- Executar as obras sem alterar o projeto aprovado;
- Proceder à remoção e transporte a vazadouro de todo
o entulho, de modo a deixar o local limpo;
- No caso de ser necessário ocupar a via pública, levantar
a respetiva licença nos Serviços de Atendimento;
- Manter no local da obra, o livro de obra e o plano de
segurança e saúde.
6 - Caso não seja cumprido, no prazo estabelecido,
o determinado no presente Anúncio, será instaurado
processo de contraordenação, nos termos da alínea s)
do n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12;
7 - Caso não seja dada execução, no prazo estipulado,
às necessárias obras, a Câmara Municipal poderá tomar
posse administrativa do imóvel para executar as obras
coercivamente.
Lisboa, em 2016/08/08.
O chefe de divisão,
(a) Rui Martins
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Anúncio n.º 1064/EDT/UITCH/2016
Intimação para execução de medidas cautelares
Torna-se público de que:
1 - Em virtude da ocorrência de um incêndio que deflagrou
no edifício sito na Rua Saraiva de Carvalho, 224 a 230,
foi por meu despacho de 2016/07/18, determinada a realização de vistoria, efetuada nesse mesmo dia, com preterição
das formalidades ao abrigo do artigo 90.º, n.º 8 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação
atual, tendo-se, de acordo com o Auto de vistoria (Parecer
n.º 686/AUT/UITCH/GESTURBE/2016), que consta do
Processo n.º 910/RLU/2016:
1 - Constatado a necessidade de execução de obras de:
1.1 - Apeamento de todos os elementos em risco de queda,
nomeadamente os da estrutura da cobertura e telhas,
da cuba e da estrutura metálica da claraboia, incluindo
os vidros, face ao risco de queda eminente;
1.2 - Remoção de todo o entulho acumulado nos pisos
e caixa de escada;
1.3 - Reparação da cobertura na sua totalidade e do piso
entre os 4.º e 3.º andares com maior enfase na zona
a tardoz do edifício, bem como profundas obras de conservação em todo o imóvel, abrangendo infraestruturas
de água, luz, gás e sistema de esgotos;
1.4 - Constatou-se ainda a inexistência de condições mínimas
de segurança e salubridade para a permanência de
pessoas nos 4.º, 3.º e 2.º andares, quer nas frações
do lado direito, quer nas frações do lado esquerdo, até
que sejam executadas as intervenções necessárias de modo
a proporcionar as condições mínimas de habitabilidade.
Apesar de não terem sido afetadas da mesma maneira,
que as acima referidas, as frações do 1.º andar direito e
esquerdo encontram-se com o revestimento dos tetos em
princípio de desagregação, sem abastecimento de eletricidade
e gás (tal como as outras), sendo o aceso feito por meio
da caixa de escada comum que se encontra insegura
devido a riscos de aluimento, não se podendo as mesmas
considerar habitáveis.
Da mesma forma que os outros pisos, todo o piso térreo
do estabelecimento (n.º 224) e do lado do armazémestacionamento (n.º 230), não é considerado seguro
e utilizável até serem repristinados os serviços de abastecimento de água, luz e gás que será garantido pelas
concessionárias após as devidas verificações.
2 - Na sequência da referida vistoria foi a proprietária
notificada para:
- Executar as obras necessárias à correção das deficiências
descritas no Auto de vistoria n.º 686/AUT/UITCH/
/GESTURBE/2016, nos termos do disposto nos artigos 33.º,
n.º 1, alínea w) da Lei n.º 75/2013, de 12/09 e 89.º,
n.os 2 e 3 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua
redação atual.
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Para a execução das obras constantes dos pontos 1.1
e 1.2 do presente Anúncio que correspondem aos pontos 4.1
e 4.2 do Auto de vistoria (medidas cautelares) foram
concedidos os seguintes prazos:
- Início: 3 dias úteis;
- Conclusão: 7 dias.
Para a execução das obras constantes do ponto 1.3 do
presente Anúncio que corresponde ao ponto 5 do Auto
de vistoria foram concedidos os seguintes prazos:
- Início: 30 dias úteis;
- Conclusão: 6 meses.

6 - Fica, ainda, notificada a proprietária de que:

Mais foram os proprietários e ocupantes/moradores do
imóvel notificados da inexistência de condições mínimas
de segurança e salubridades para a permanência nos locais
assinalados no ponto 1.4 do presente Anúncio.
3 - A decisão constante do presente Anúncio foi proferida
por despacho do Senhor Vereador Manuel Salgado, de
2016/07/28, exarado na Informação n.º 33 727/INF/UITCH/
/GESTURBE/2016, com base nos seguintes fundamentos:
- No artigo 33.º, n.º 1, alínea w) da Lei n.º 75/2013,
de 12/09, que comete às 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.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16/12, que comete à Câmara competência para
ordenar a execução de obras de conservação necessárias
a correção das más condições de segurança e salubridade;
- No artigo 89.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 555/99, de
16/12, que comete à Câmara competência para ordenar
demolição total ou parcial das construções que ameacem
ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública e para
a segurança das pessoas;
- Na delegação e subdelegação de competências efetuadas
por Sua Ex.ª o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
concretizadas pelo Despacho n.º 142/P/2015, de 17 de
dezembro de 2015, publicado no 2.º Suplemento ao Boletim
Municipal n.º 1139, de 17 de dezembro de 2015.
4 - 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 90.º do RJUE,
de acordo com o n.º 8 do mesmo artigo;
- Não houve lugar à audiência prévia dos interessados, de
acordo com o artigo 124.º, n.º 1, alínea a) do Código
de Procedimento Administrativo.
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5 - Deverá, ainda, executar as restantes obras necessárias
para manter o edifício em bom estado de conservação,
de modo a dar cumprimento ao dever estatuído no n.º 1
do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na
sua redação atual. Em conformidade com o disposto neste
artigo, a edificação atrás identificada deveria ter sido objeto
de obras de conservação pelo menos em cada período de
oito anos, resultando o seu incumprimento diretamente
da lei (salienta-se que o diploma anteriormente em vigor
- Regulamento Geral das Edificações Urbanas - Decreto-Lei
n.º 38 382, de 1951/08/07, já estabelecia no seu artigo 9.º
a mesma obrigatoriedade).

- Caso não cumpra, no prazo estabelecido, o determinado,
será instaurado processo de contraordenação, nos termos
da alínea s) do n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16/12, na sua redação atual;
- Caso não dê execução, no prazo estipulado, às necessárias
obras, a Câmara Municipal poderá tomar posse administrativa do imóvel para executar as obras coercivamente.
7 - Informa-se, ainda, de que:
- Enquanto, por motivos alheios ao Município, não forem
concluídas as obras de conservação e/ou de reabilitação
determinadas, a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI) será majorada em 30 %, ao abrigo do disposto no
n.º 8 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal
sobre Imóveis e na Deliberação n.º 310/AML/2015,
publicada no 3.º Suplemento ao Boletim Municipal
n.º 1137, de 2015/12/03;
- Os prédios urbanos objeto de reabilitação urbana são
passíveis de isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI) pelo período de 3 anos nos termos do disposto no
artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais;
- As empreitadas de reabilitação urbana, tal como definido
em diploma específico, realizadas em imóveis localizados
em áreas de reabilitação urbana (áreas críticas de
recuperação e reconversão urbana, zonas de intervenção
das sociedades de reabilitação urbana e outras) delimitadas
nos termos legais, ficam sujeitas a taxa reduzida
de IVA, nos termos do artigo 76.º da Lei n.º 64-A/2008,
de 31/12, que aprovou o Orçamento de Estado para 2009
e procedeu à alteração à lista I anexa ao Código do IVA.
Lisboa, em 2016/08/01.
A diretora de departamento,
(a) Isabel Maciel
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AVISO

Os interessados poderão consultar a Proposta de Delimitação
da Unidade de Execução Conde Nova Goa e documentação que acompanha a mesma, no portal do Urbanismo
da CML, na Secção Planeamento Urbano (http://www.
cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano), ou nos
locais a seguir identificados:

MUNICÍPIO DE LISBOA

Aviso n.º 33/2016
Abertura do período de discussão pública - Início
do procedimento de delimitação da Unidade de Execução
Conde Nova Goa
Torna-se público, nos termos dos n.º 2 do artigo 56.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Regime Jurídico das
Autarquias Locais), que a Câmara Municipal de Lisboa,
na sua 126.ª Reunião Pública, de 27 de julho de 2016,
de acordo com a Proposta n.º 439/2016, deliberou por
maioria aprovar o início do procedimento de delimitação
da Unidade de Execução Conde Nova Goa, os Termos de
Referência e respetivo Programa Desenhado e proceder
à abertura de um período de discussão pública pelo
período de 20 (vinte) dias úteis, de acordo com o n.º 2
do artigo 89.º aplicável por força do disposto no n.º 4 do
artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio,
diploma que aprovou a revisão do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT).
Mais se faz saber que o mencionado período de discussão
pública terá início no 5.º (quinto) dia, após a publicação
do presente Aviso no «Diário da República», 2.ª série, nos
termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 191.º, conjugado
com o n.º 4 do artigo 148.º, ambos do RJIGT.

N.º 1173

- Junta de Freguesia de Campolide, sita na Rua de Campolide,
24-B - 1070-036 Lisboa;
- Centro de Informação Urbana de Lisboa (CIUL), sito no
Picoas Plaza, na Rua do Viriato, 13 a 17;
- Centro de Documentação, sito no Edifício Central
da CML, no Campo Grande, 25, 1.º-F.
As reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento devem ser formuladas por escrito, até ao termo
do referido período e devem estar dirigidas ao Presidente
da Câmara Municipal de Lisboa, utilizando para o efeito
o impresso próprio, que pode ser obtido nos locais acima
referidos ou no portal internet do Urbanismo da CML (http://
www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano).
Lisboa, em 2016/08/03.
O diretor do Departamento de Planeamento (subdelegação
de competências através do Despacho n.º 3/DMU/2016, publicado no
Boletim Municipal n.º 1169, de 14 de julho de 2016),

(a) Paulo Prazeres Pais
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