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

AVISO N.º 122/2012
Em virtude da impossibilidade pela concretização da notificação à Requerente do processo
441/AE-EDI/2007, sendo justificado esse impedimento pela devolução de anteriores cartas
enviadas (bem como a tentativ a de notificação por intermédio da Polícia Municipal) para a morada
constante do processo de licenciamento cuja apreciação decorreu na ex-Divisão de Análise de
Projectos de Urbanismo Comercial do então Departamento de Urbanismo Comercial, deverá tal
formalidade ser feita através de publicação no Boletim Municipal.
Assim:
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 70º do Código do Procedimento Administrativo,
notifica-se a Ex ma. Senhora Sara Marisa Lopes da Moura Brandão, com última residência
conhecida na Rua Estácio da Veiga n.º 9 – 1º andar, lado direito, na Amora que, por
despacho, de 29/04/2010, proferido pelo Ex mo. Senhor Vereador, Arqto. Manuel Salgado foi
aprovado o projeto de arquitetura do processo 441/AE-EDI/2005 (consubstanciado em pedido

de licenciamento de obras de alteração para o n.º 77 da Rua Possidónio do Silv a, da Freguesia dos
Prazeres), nos termos do disposto pelo artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/1999, de 16 de

Dezembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março.
Mais se notifica que nos termos dos n.ºs 4 e 6 do mesmo artigo, deverão ser entregues, em
simultâneo, os projetos de especialidades tidos por necessários ao licenciamento
pretendido, no prazo de 6 (seis) meses, sob pena da suspensão do processo de
licenciamento pelo período máximo de 6 meses, findo o qual é declarada a caducidade do
ato que aprovou o projeto de arquitetura, após audiência prévia do interessados.

Lisboa, em 22 de Dezembro de 2012
A Chefe da Divisão de Licenciamento Urbanístico,

(Ana Trindade)
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