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EDITAL N.º 21/2013
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,
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, dos números 7 e 8 do artigo
7.º do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação de Lisboa na redacção 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. 70.º do Código de Procedimento Administrativo, notificam-se todos os
proprietários dos lotes abrangidos pelo loteamento titulado pelo Alvará n.º 05/2004, que incidiu
sobre o prédio sito em Telheiras Norte III, descrito na 7.ª Conservatória do Registo Predial de
Lisboa sob a ficha n.º 2115/20001113, freguesia do Lumiar, 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 para o Lote 2, que consiste numa alteração do polígono de implantação
da edificação, redução da superfície de pavimento de 4.483,00 m2 para 2.000 m2, redução do
número de pisos de 5 para 2 e uso de comércio em vez de comércio e serviços, requerido por
EPUL - Empresa Pública de Urbanização de Lisboa, através do processo n.º 6/URB/2013.
2. Os interessados poderão consultar o referido pedido de alteração da licença da operação de
loteamento, no prazo mencionado, devendo para o efeito dirigir-se à Divisão de Loteamentos
Urbanos, sita no Edifício da CML, Campo Grande, n.º 25 – 4.º B, de segunda a sexta-feira, das
9h00 às 17h00.
3. 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, 02 de Maio de 2013.
O Diretor Municipal

Jorge Catarino Tavares

