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da alínea c) do n.~ 9 do artigo 7.~ do referido diploma 
até data a definir por Decreto-Lei, no qual se declare 
o termo da situação excecional, ou em virtude de eventual 
alteração legisla.tiva que entretanto se verifique na pendência 
da atual conjuntura, no entanto, tal não impede, caso 
assim se entenda, de serem promovidas as dillgências 
possíveis com vista à correção das patologias/anomalias 
identificadas no Auto de vistoria, face aos interesses que 
visam acautelar. Sem prejuízo do exposto, dever-se-á zelar 
por garantir as condições mínimas de segurança, sendo 
os proprietários responsáveis por quaisquer ocorrências 
decorrentes do Mau estado de conservação do imóvel. 

Usboa, em 2020/05/20. 

A diretora de departamento, 
(a) Isabel Maciel 

MUNICÍPIO DE USBOA 

Aviso D,!! 7/2020 

Abertura de periodo de discussão pública 

1 - Nos termos da subdelegação de competências conferida 
através do Despacho n.a 15/P/2020, de 12 de fevereiro, 
publlcado no 2. R Suplemento ao Bolettm Mun.icipal 
n.~ 1356, de 13 de fevereiro de 2020 e ao abrigo do disposto 
no n.a 5 do artigo 7.a do Decreto-Lei n.a 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei 
n.~ 136/2014, de 9 de setembro, faz-se públlco, que se 
encontra aberto a partir do 8. a dia a contar da presente 
publlcação e pelo prazo de 15 (quinze) dias úteis, o periodo 
de discussão públlca referente ao projeto de alteração 
de operação de loteamento de iniciativa municipal, do Bairro 
São João de Brito, freguesia de Alvalade, titulada pelo 
Alvará n. ~ 2017/02, durante o qual os interessados poderão 
apresentar as suas reclamacões, observacões ou sugestões. 

2 - Durante este período, os interessados poderão consultar 
o projeto da alteração da operação de loteamento, constante 
do Processo n.a 34/URB/2018, bem como as informações 
técnicas elaboradas pelos Serviços Municipais competentes, 
no portal de Urbanismo da Câmara Municipal de Usboa 
ou, em alternativa, no Cen1ro de Documentação, no Edificio 
CML, campo Grande, 25, U-F. 

3- Os interessados deverão apresentar as suas recJ.amacões, 
observações ou sugestões em oficio devidamente identificado, 
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Usboa, 
podendo utilizar impresso próprio para o efeito, que pode 
ser obtido no portal do urbanismo e no local acima referido. 

Usboa, em 2020/05/21. 

A diretora municipal do Urbanismo, 
(a) Rosália Russo 
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MUNICÍPIO DE USBOA 

Editll D.1 10/2020 

Alteração de operação de loteamento de iniciativa municipal 

1 - No uso da subdelegação de competências coruerida 
através do Despacho n.2 15/P/2020, de 12 de fevereiro 
de 2020, publlcado no 2. a Suplemento ao Boletim Mun.icipal 
n.~ 1356, de 13 de fevereiro de 2020, notificam-se todos 
os proprietários dos lotes abrangidos pelo loteamento 
titulado pelo Alvará de Loteamento Municipal n.R 2017/02, 
para manifestarem a sua oposição, caso queiram, no prazo 
de 10 dias úteis, relativamente ao projeto de alteração 
de operação de loteamento, a realizar no Bairro São João 
de Brito, freguesia de Alvalade. 

2 -A proposta de alteração prevê, essenc1almente: 

-Acertos de áreas e da geometria em 40 lotes já constituídos, 
em resultado de contrtbutos recolhidos junto dos moradores; 

-Anulação de 3 lotes (Lotes 2, 112 e 87), que passam 
a constituir áreas de utl11zação coletlva; 

- Criação de 11 novos lotes, passando o número de fogos 
de 110 para 120; 

- Criação de área para equipamento de utll1zação coletlva 
com 4692,55 I:It2. 

3 -A alteração da operação de loteamento é promovida pelo 
Município de Usboa através do Processo n.8 34/URB/2018, 
podendo os interessados consultar o processo, dirig1ndo-se 
para o efeito à Divisão de Loteamentos Urbanos, sita 
no Edificio da CML, Campo Grande, 25, 4. g_A. de segunda 
a sexta-feira, das 9 às 17 horas, mediante prévia marcação. 

4 - Mais se informa que a não oposição escrita à referida 
alteração, no prazo de 10 dias úteis, signtftca a sua acei
tação e consequente conclusão do procedimento. 

Usboa, em 2020/05/21. 

A diretora munidpal do Urbanismo, 
(a) Rosália Russo 

MUNICÍPIO DE USBOA 

Editll D.1 11/2020 

Hasta Pública para cAlienação de Veículos Municipais -
Processo n.a 01/HP/DMHU/2020» 

Para os devidos efeitos torna-se públlco que no dia 16 de 
junho de 2020, às 10 horas, terá lugar na Direção Municipal 
de Higtene Urbana, sita na Avenida D. Henrique, lote 1 -
1800-220 Usboa, a Hasta Públlca supra identificada. 
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