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EDITAL N.º 62/2018

ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO
1. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro,
com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, nos n.os 7 e 8 do artigo 7.º
do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Lisboa, na redação dada pelo Aviso
n.º 5147/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série – N.º 74, de 16 de abril, e na alínea d)
do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo, e no uso da subdelegação de
competências conferida através do Despacho n.º 125/P/2017 de 12-12-2017, publicado no
Boletim Municipal n.º 1243 de 14-12-2017, notificam-se todos os proprietários dos lotes
abrangidos pela operação de loteamento titulada pelo Alvará de loteamento n.º 08/2005,
retificado em 27-03-2007 e respetivos aditamentos (1, 2 e 3), para manifestarem a sua oposição,
caso queiram, no prazo de 10 dias úteis, relativamente a um pedido de alteração da licença de
operação de loteamento, que incide sobre o lote 6, prédio urbano sito na R. da Cruz Vermelha e
na Av. Álvaro Pais, descrito na Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob o n.º
325/20070718 da freguesia de Nossa Senhora de Fátima.
2. A proposta visa as seguintes alterações: i) mudança de uso terciário (serviços) para uso turístico
(apartamentos turísticos) e ii) aumento do número de pisos acima da cota de soleira.
3. O pedido de alteração da licença da operação de loteamento foi requerido por Carrilho de
Almeida, Investimentos Imobiliários, Lda., através do processo n.º 8/URB/2016, podendo os
interessados consultar o processo, dirigindo-se para o efeito à Divisão de Loteamentos Urbanos,
sita no Edifício da CML, Campo Grande, n.º 25 – 4.º A, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às
17h00.
4. Mais se informa que a não oposição escrita à referida alteração, no prazo de 10 dias úteis,
significa a sua aceitação e consequente conclusão do procedimento.
Lisboa, 4 de dezembro de 2018.
O Diretor Municipal
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