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

AVISO N.º 12/2014
Em virtude da impossibilidade da concretização de notificação à Requerente do processo
145/AE-EDI/2007, sendo justificado esse impedimento pela devolução de anteriores cartas
enviadas para a morada constante do procedimento urbanístico, cuja apreciação decorreu na exDivisão de Análise de Projetos de Urbanismo, 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 JOING – Empreendimentos de Turismo, Comércio e Indústria Lda e Companhia dos
Milagres Lda, respetivamente, com últimas sedes sociais conhecidas na Praça da Alegria n.º 58,
primeiro andar, letra G, em Lisboa e Largo da Pirâmide n.º 3 A, sétimo andar, letra Dm em Lindaa-Velha que, por despacho proferido pelo Exmo. Senhor Vereador, Arqto. Manuel Salgado, datado
de 26/11/2013 (cf. fls. 467 v do processo 145/AE-EDI/2007) foi determinada, ao abrigo do n.º 6 do
artigo 11º do RJUE, a rejeição do pedido de licenciamento referente ao processo 145/AEEDI/2007 (consubstanciado em obras de alteração para o n.º 58-58 A da Praça da Alegria, na Freguesia
de Santo António), 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 sua cabal análise, encontrando-se estes, devidamente, identificados no
despacho 01/05/2012 exarado à informação técnica n.º 15993/NLU/GESTURBE/2012 (constante
de fls. 467, de 26/04/2012), i.e., não satisfação da condição imposta, em sede de aprovação
(imposta pela Deliberação n.º 494/CM/2009, publicada no Boletim Municipal n.º 798, de 04 de Junho) do
projeto de arquitetura, designadamente, a “apresentação de elementos de legitimidade que
esclarecessem a autorização do proprietário para a realização da operação.”.
Lisboa, em 08 de Janeiro de 2014.
A Chefe de Divisão,

(Ana Trindade)
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