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

AVISO N.º 52/2014
Em virtude da impossibilidade de se concretizar a notificação à Requerente e Titular do processo
641/AE-EDI/2007, sendo justificado esse impedimento pela devolução de anteriores cartas
enviadas para a morada constante do pedido de licenciamento, cuja apreciação decorreu na exDivisão de Análise de Projetos de Urbanismo Comercial, do então Departamento de Urbanismo
Comercial, 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 Antunes & Martins Lda, com última sede social conhecida na Rua Andrade Corvo
n.º 7 A, em Lisboa que, por despacho (de 19/02/2014) do Exmo. Senhor Vereador, Arqto.
Manuel Salgado (cf. fls. 129 v) foi indeferido o pedido de licenciamento apresentado através
do processo 641/AE-EDI/2007 (consubstanciado em obras de alteração para o n.º 7 A da Rua
Andrade Corvo, na Freguesia de Arroios), 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 não ser assegurada a observância de
disposições regulamentares constantes do RGEU, mais concretamente, do seu artigo 5º, por
não apresentação de ficha de elementos estatísticos devidamente preenchida e a não
indicação dos materiais de acabamento no alçado principal do estabelecimento.
Ainda se encontra incumprido o artigo 19º do RMUEL, por não ter sido excluído do desenho
do alçado principal a representação da publicidade que deverá constituir um procedimento
autónomo.
Por fim, uma vez que o estabelecimento se “estende” pelo logradouro, a tardoz, não é
respeitado o n.º 2 e a alínea c) do n.º 3 (ambos) do artigo 44º da Revisão do RPDML, isto
porque, é ali (RPDML) referido que deverá ser promovida a valorização dos logradouros
como espaço de fruição ao ar livre e que, em relação aos logradouros que se encontrem
impermeabilizados, é desejada a sua requalificação com aumento de área permeável, o que,
neste caso, não acontece.
Lisboa, em 01 de Março de 2014
A Chefe de Divisão,

(Ana Trindade)
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