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Artigo 96.º

Artigo 102.º

Processamento das contraordenações e aplicação das coimas

Inspeção aos sistemas prediais no âmbito
de reclamações de utilizadores

1 — A fiscalização, a instauração e a instrução dos processos de contraordenação, assim como a aplicação das respetivas coimas competem
à Entidade Gestora.
2 — A determinação da medida da coima faz-se em função da gravidade da contraordenação, o grau de culpa do agente e a sua situação
económica e patrimonial, considerando essencialmente os seguintes
fatores:
a) O perigo que envolva para as pessoas, a saúde pública, o ambiente
e o património público ou privado;
b) O benefício económico obtido pelo agente com a prática da contraordenação, devendo, sempre que possível, exceder esse benefício.
3 — Na graduação das coimas deve ainda atender-se ao tempo durante
o qual se manteve a situação de infração, se for continuada.
Artigo 97.º

1 — Os sistemas prediais ficam sujeitos a ações de inspeção da Entidade Gestora sempre que haja reclamações de utilizadores, perigos de
contaminação ou poluição ou suspeita de fraude.
2 — Para efeitos previstos no número anterior, o proprietário, usufrutuário, comodatário e/ou arrendatário deve permitir o livre acesso
à Entidade Gestora desde que avisado, por carta registada ou outro
meio equivalente, com uma antecedência mínima de oito dias, da data
e intervalo horário, com amplitude máxima de duas horas, previsto
para a inspeção.
3 — O respetivo auto de vistoria deve ser comunicado aos responsáveis pelas anomalias ou irregularidades, fixando o prazo para a sua
correção.
4 — Em função da natureza das circunstâncias referidas no n.º 2,
a Entidade Gestora pode determinar a suspensão do fornecimento
de água.

Sanções acessórias
1 — Independentemente das coimas aplicadas nos casos previstos
no presente regulamento, o infrator pode ser obrigado a regularizar as
ligações indevidas e ou efetuar o levantamento das canalizações, em
prazo a definir pelo Município de Freixo de Espada à Cinta, em função
de apreciação casuística da situação.
2 — O responsável pela execução de ligações diretas poderá ainda
incorrer numa pena de suspensão do exercício da sua atividade conexa
com o Município de Freixo de Espada à Cinta durante o período compreendido entre um mês e um ano.
Artigo 98.º
Extensão da responsabilidade
1 — A aplicação do disposto nos artigos anteriores não inibe o infrator
da responsabilidade civil ou criminal que ao caso couber.
2 — O infrator será obrigado a executar os trabalhos que lhe forem
indicados, dentro do prazo que para o efeito lhe for fixado e a ele serão
imputadas todas as despesas feitas e os danos que da infração resultarem
para o Município.
Artigo 99.º
Competência
1 — A competência para a instauração dos processos de contra ordenação caberá a Câmara Municipal.
2 — A competência para a aplicação das coimas caberá igualmente
à Câmara Municipal.

CAPÍTULO VI
Disposições Finais e Transitórias
Artigo 103.º
Integração de lacunas
Em tudo o que não se encontre especialmente previsto neste Regulamento é aplicável o disposto na legislação em vigor, designadamente aquela que venha a alterar ou substituir os diplomas
referenciados.
Artigo 104.º
Entrada em vigor
Este Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação.
Artigo 105.º
Revogação
Após a entrada em vigor deste Regulamento fica automaticamente
revogado o anterior Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos
e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais.
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Artigo 100.º

MUNICÍPIO DE LISBOA

Produto das coimas

Aviso n.º 5873/2018

O produto das coimas aplicadas reverte integralmente para a Entidade
Gestora.

CAPÍTULO V
Reclamações
Artigo 101.º
Direito de reclamar
1 — Aos utilizadores assiste o direito de reclamar, por qualquer meio,
perante a Entidade Gestora, contra qualquer ato ou omissão desta ou
dos respetivos serviços ou agentes, que tenham lesado os seus direitos
ou interesses legítimos legalmente protegidos.
2 — Os serviços de atendimento ao público dispõem de um livro de
reclamações, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de
setembro, onde os utilizadores podem apresentar as suas reclamações.
3 — Para além do livro de reclamações a Entidade Gestora disponibiliza mecanismos alternativos para a apresentação de reclamações
que não impliquem a deslocação do utilizador às instalações da mesma,
designadamente através do seu sítio na Internet.
4 — A reclamação é apreciada pela Entidade Gestora no prazo de 22
dias úteis, notificando o utilizador do teor da sua decisão e respetiva
fundamentação.
5 — A reclamação não tem efeito suspensivo, exceto na situação
prevista no n.º 4 do Artigo 165.º do presente Regulamento.

Aprovação da alteração aos limites da Área de Reabilitação
Urbana de Santa Clara e da respetiva
Operação de Reabilitação Urbana Sistemática
Nos termos da subdelegação de competências conferida através do
Despacho n.º 125/P/2017, publicado no 1.º Suplemento Boletim Municipal n.º 1243, de 14 de dezembro de 2017, torna-se público, nos termos
do n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Regime
Jurídico das Autarquias Locais), nos termos do n.º 4 do artigo 13.º e do
n.º 5 do artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação,
que a Assembleia Municipal de Lisboa deliberou, na sua reunião de 27 de
março de 2018, sob a Proposta n.º 19/CM/2018, aprovada pela Câmara
Municipal de Lisboa, na reunião de 31 de janeiro de 2018, aprovar a
Alteração aos Limites da Área de Reabilitação Urbana de Santa Clara,
incluindo a Memória Descritiva e Justificativa, a Planta com a Nova
Delimitação e o Quadro dos Benefícios Fiscais e a Operação de Reabilitação Urbana Sistemática de Santa Clara, enquadrada pelo respetivo
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana.
Torna-se ainda público que os interessados poderão consultar os referidos elementos, identificados no n.º 2 do artigo 13.º e no artigo 16.º do
citado Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, no sítio do Urbanismo
da CML, na Secção Reabilitação Urbana (http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/reabilitacao-urbana/aru-santa-clara).
23 de abril de 2018. — O Diretor Municipal de Urbanismo, Jorge
Catarino Tavares.
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