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

AVISO N.º 49/2014
Em virtude da impossibilidade de se concretizar a notificação à Requerente e Titular do processo
452/EDI/2013, sendo justificado esse impedimento pela devolução de anteriores cartas enviadas
para a morada constante do pedido de licenciamento, cuja apreciação decorreu na Divisão de
Licenciamento Urbanístico, da Unidade de Coordenação Territorial, 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 Exma. Senhora Emília Ricardina Gonçalves da Silva Moreno de Carvalho, com
última residência conhecida na Praça do Norte n.º 8, Bairro da Encarnação, em Lisboa que,
por despacho, de 27/12/2013 (cf. fls. 73), foi indeferido o pedido de licenciamento
apresentado através do processo 452/EDI/2013 (consubstanciado em obras de alteração para o
n.º 8-8E da Praça do Norte, na Freguesia dos Olivais), nos termos do disposto pela alínea a) do
n.º 1 do artigo 24º 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 (RJUE), por incumprimento do n.º 5 do artigo
3º do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08 de Agosto, i.e., pela não apresentação de plano de
acessibilidades e de ter sido invocado o artigo 60º do RJUE como fundamento para a sua
ausência, mas deste articulado não ser aplicável à matéria das acessibilidades.
Assim, apesar do plano de acessibilidades ser da exclusiva responsabilidade da sua
Técnica, este deveria ter sido formalizado, uma vez que se está perante a intenção de
proceder à alteração do uso habitacional para terciário (clínica médica) no Piso 1 do imóvel,
pelo que a apresentação de um plano de acessibilidades se mostra indispensável para que
se pudesse formular uma proposta de aprovação do projeto de arquitetura.
Lisboa, em 27 de Fevereiro de 2014
A Chefe de Divisão,

(Ana Trindade)
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