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EDITAL N.º 71/2019
ALTERAÇÃO DE 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, na
redação dada pelo decreto-lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e dos números 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 na 2.ª série do Diário da República, n.º 74, de 16 de abril, e da alínea
d) do n.º 1 do art. 112.º do Código de Procedimento Administrativo, notificam-se todos os
proprietários dos lotes abrangidos pelo loteamento titulado pelo Alvará n.º 5/90, 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 os Lotes 1 a 8,
prédios urbanos sitos na Rua São Tomás de Aquino e Rua Virgílio Correia, descritos na
Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob os números 1964 a 1971 da freguesia de
Benfica.
2. A proposta visa a reconfiguração e redução do númerto de lotes (de 8 para 4); alteração da
implantação dos edifícios; aumento do n.º de pisos acima e abaixo da cota de soleira; introdução
de uso terciário, em complemento ao uso habitacional; alterações no espaço público., sendo
mantida a área total dos lotes (3.936,40m2), a área de implantação dos edifícios acima do solo
(2.489,60m2) e a área total de construção/superfície de pavimento (22.406,40m2).
3. O pedido de alteração da licença da operação de loteamento foi requerido pela Fundação Aboim
Sande Lemos através do processo 15/URB/2019, 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, sujeito a prévia
marcação.
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, 7 de maio de 2019
O Diretor Municipal

Jorge Catarino Tavares
(No uso das competências conferidas através do Despacho n.º 125/P/2017,
publicado no Boletim Municipal n.º 1243 de 14 de dezembro de 2017)

