Câmara Municipal de Lisboa
Unidade de Coordenação Territorial
Divisão de Licenciamento Urbanístico

AVISO N.º 119/2012
Pela impossibilidade de se concretizar a notificação da Requerente do processo 409/EDI/2004,
sendo justificado esse impedimento com a devolução de anterior carta, para si enviada, para a
morada constante do processo de licenciamento, cuja apreciação decorreu na ex-Divisão da
Zona Sul, do então Departamento de Gestão Urbanística I, deverá tal formalidade ser feita
através de publicação no Boletim Municipal.
Assim:
1. Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 70º do Código do Procedimento
Administrativo, notifica-se Coelho Dourado – Atividades Hoteleiras Lda, com última sede
social conhecida na Avenida Conde de Valbom n.ºs 101-107, em Lisboa, que a Divisão
de Licenciamento Urbanístico elaborou, a 19/10/2012 (cf. fls. 332), informação técnica,
consubstanciando projecto de decisão desfavorável (pela não entrega no prazo legal
designado para o efeito, dos elementos identificados no n.º 3 da Portaria n.º 216-E/2008, de 03
de Março e identificados a fls. 328 que permitiriam aos serviços técnicos emitir o alvará de obras
de alteração) em relação ao processo 409/EDI/2004 (para a Avenida Conde de Valbom n.ºs
101-107, da Freguesia de Nossa Senhora de Fátima).

2. Mais fica a Destinatária notificada, em sede de audiência prévia dos interessados, de
que dispõe do prazo de 10 (dez) dias úteis, nos termos e para efeitos dos artigos 100º e
101º do Código do Procedimento Administrativo de que poderá dizer, por escrito, o que
se lhe oferecer.
3. Tendo em conta o disposto pelo n.º 2 do referido artigo 101º, poderá o processo
burocrático ser consultado no Edifício do Campo Grande n.º 25, após prévia marcação
através do telefone n.º 21 798 84 73, das 10.00H às 12.00H, em qualquer dia útil,
durante o prazo indicado.
Lisboa, em 15 de Dezembro de 2012.
A Chefe da Divisão de Licenciamento Urbanístico,

(Ana Trindade)
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