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

AVISO N.º 131/2013
Pela impossibilidade de se concretizar a notificação da Requerente do processo 4232/OTR/2007,
sendo justificado esse impedimento com a devolução de anterior carta, para si enviada, para a
morada constante do procedimento urbanístico que correu termos nas ex-Divisões da Zona Sul e
Ocidental, do então Departamento de Gestão Urbanística I, 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 Estabelecimentos Barral Lda, com última sede social conhecida na Rua dos
Sapateiros n.º 166, terceiro andar, lado esquerdo, em Lisboa que, por meu despacho de
20/07/2013 foi determinada a extinção do procedimento referente ao processo
4232/OTR/2007 (consubstanciado em pedido de licenciamento de ocupação da via pública para a
Travessa do Maldonado n.º 2, tornejando para a Travessa do Forno do Maldonado, com o objetivo
de dar apoio às obras de construção [processo 520/EDI/2006]), pelo facto do mesmo não ter

subsistência, nem autonomia jurídica para que possa ter prosseguimento quanto à sua
tramitação, em virtude de ter sido declarada a caducidade do processo 520/EDI/2006, por
meu despacho de 20/07/2013, nos termos do n.º 2 do artigo 71º do Decreto-Lei n.º
555/1999, de 16 de Dezembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de
Março, pela não formalização, de acordo com o n.º 1 do artigo 76º (do mesmo diploma legal),
de pedido para a emissão do respectivo alvará (com a entrega dos elementos previstos pelo n.º
3 da Portaria n.º 1105/2001, de 18 de Setembro e devidamente identificados a fls. 208 e 208 v do
processo 520/EDI/2006 que permitiriam aos serviços emitir o alvará de obras de construção).

Lisboa, em 16 de Novembro de 2013.
A Chefe de Divisão

(Ana Trindade)
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