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

AVISO N.º 19/2013
Em virtude da impossibilidade da concretização de notificação à Requerente do processo
10/EDI/2011, sendo justificado esse impedimento pela devolução de anteriores cartas enviadas,
para a morada constante do processo de licenciamento, cuja apreciação decorreu na ex-Unidade
de Projeto do Bairro Alto e Bica, do então Departamento de Reabilitação e Gestão de Unidades
de Projeto, 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 Miguel Veloso – Investimentos Imobiliários, Unipessoal Lda, com última sede
social conhecida na Avenida D. João II – Bloco Atlântico, Bloco C, Lote 1.02.2.3 – rés do
chão, esquerdo, em Lisboa que, por despacho proferido pelo Exmo. Senhor Vereador,
Arqto. Manuel Salgado, datado de 05/02/2013 (cf. fls. 335 do processo 10/EDI/2011) foi
determinada, ao abrigo do n.º 6 do artigo 11º do RJUE, a rejeição referente ao processo
10/EDI/2011 (consubstanciado em obras de alteração para a Rua dos Mastros n.ºs 14-16, da
Freguesia de São Paulo), uma vez que a Divisão de Licenciamento Urbanístico, da Unidade
de Coordenação Territorial, não detinha, na sua posse, todos os elementos considerados
indispensáveis para a cabal análise do processo 10/EDI/2011, encontrando-se estes,
devidamente, identificados na informação técnica n.º 13840/NLU/GESTURBE/2012, de
12/04/2012 (o termo de responsabilidade do técnico autor do projeto de ventilação e exaustão de
fumos estava indevidamente preenchido, existiam discrepâncias entre o projeto de estabilidade
entregue inicialmente e a sua adenda [esta última da autoria de outro técnico] bem como falta de
peças desenhadas que mostrassem o cumprimento do artigo 35º do RMUEL [quanto a kitchenettes,
designadamente, solução que demonstrasse que são garantidos, naquele espaço, adequados padrões de
habitabilidade e conforto em matéria de iluminação e ventilação naturais, bem como a não instalação de
aparelhos de combustão]).

Lisboa, em 11 de Março de 2013
A Chefe da Divisão de Licenciamento Urbanístico,

(Ana Trindade)
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