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                                                Abertura de período de discussão pública   

1. Nos termos da subdelegação de competências conferida através do Despacho n.º 

3/DMU/CML/2021, de 5 de janeiro de 2021, publicado no Boletim Municipal n.º 1403, 1.º 

suplemento, de 7 janeiro de 2021, e ao abrigo do disposto no n.º 2 artigo 27.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação dada pela Lei n.º 118/2019, de 17 de setembro 

e do artigo 7.º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Lisboa, faz -se público 

que se encontra aberto a partir do 8.º dia a contar da presente publicação, e pelo prazo de 15 

(quinze) dias úteis, o período de discussão pública sobre o pedido de licenciamento de alteração 

ao loteamento titulado pelo Alvará n.º 01/2011, requerido por EDP Distribuição - Energia S.A., 

sito na Avenida Marechal Gomes da Costa e Rua do Vale Formoso de Cima, da freguesia de 

Marvila, durante o qual os interessados poderão apresentar as suas reclamações, observações 

ou sugestões.  

2. Durante este período, os interessados poderão consultar o projeto da alteração da operação de 

loteamento, constante do processo n.º 17/URB/2019, bem como as informações técnicas 

elaboradas pelos serviços municipais competentes, no portal de Urbanismo da Câmara 

Municipal de Lisboa ou, em alternativa, no Centro de Documentação, no Edifício CML, Campo 

Grande, n.º 25 – 1º F, com prévia marcação.  

3. Os interessados deverão apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões em ofício 

devidamente identificado, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, podendo 

utilizar impresso próprio para o efeito, que pode ser obtido no portal do urbanismo e no local 

acima referido.  

Lisboa, 28 de abril de 2021  
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Aviso n.1 12/2021 

Abertura de periodo de discussao publica 

I - Nos termos da subdelegacao de competenctas conferida 
atraves do Despa.cho ILR 3/DMU/CML/2021, de 5 de janeiro 
de 2021, publlcado no BoletimMunicipaln.R 1403, J.R Suple
mento, de 7 janeiro de 2021 e ao abrlgo do disposto 
no n.g 2, artigo 27.g do Decreto-Lei ILg 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redacao dada pela Lei n.R 118/2019, 
de 17 de setembro e do art1go 7. g do Regulamento 
Municipal de Urbanlzacao e Ediflcacao de Usboa, faz..se 
pub11co que se encontra aberto a partir do 8. g dia 
a conta.r da presente pub11cacao e pclo prazo de 15 (qulnze) 
elias uteis, 0 periodo de discussao pub11ca sobre 0 pedido 
de licenctamento de alteracao ao loteamento titulado 
pelo Alvara n.g 01/2011, requerldo por EDP Dis1ribui~;ao 
- Energia, S. A, sito na Avenida Marechal Gomes da Costa 
e Rua do vale Formoso de Clrna. da freguesia de Marvila, 
durante o qual os 1nteressados poderao apresentar as suas 
reciamacOes. observa.cQes ou sugestoes; 

2 -Durante este periodo, os 1nteressados poderao consulta.r 
o projeto da alteracao da operacao de loteamento, constante 
do Processo n.R 17/URB/2019, bern como as lnfonnacaes 
tecnicas elaboradas pe1os Servicos Municipals Competentes, 
no portal de Urbanismo da Cfunara Municipal de Usboa 
ou, em alternativa, no Centro de Documentacao, no Edificio 
CML, Campo Grande, 25, 1. q;; com previa marcacao; 

3- Os 1nteressados deverao apresenta.r as suas reclamacaes, 
observa.cOes ou sugestiies em oficio devidamente identiftcado, 
dirtgtdo ao Presidente da C8.mara. Municipal de Usboa, 
podendo utilizar Impressa pr6prlo para o efeito, que pode 
ser obtido no portal do Urbanismo e no local ac1ma referido. 

Llsboa, em 2021/04/28. 

0 diretor do Departamento de Ucenc1am.ento de Projetos 
Estruturantes, 
(a) Eduardo Jorge Santiago Ccunpelo 

N.• 1419 

Avila n.' 13/2021 

Abertura de periodo de discussao ptlblica 

1 -Nos tennos da subdele~ de competenctas conferlda 
atraves do Despa.cho n.R 3/DMU/CML/2021, de 5 de janeiro 
de 2021, pub11cado no Bolet:im MunicY:Jal n. g 1403, U Suple
mento, de 7 janeiro de 2021 e ao abrtgo do disposto 
no artigo 22.g do Decreta-Lei n.g 555/99, de 16 de dezembro, 
com a reda.cao dada pela Lei n.R 118/2019, de 17 de 
setembro e do artigo 7.g do Regulam.ento Municipal de Urba-
111zacio e Ediflcacao de Usboa, faz-se pub11co que se 
encontra aberto a partir do 8. g dia a con tar da presente 
pub11cacao e pelo prazo de 15 (qutnze) elias uteis, 
o periodo de discussao pub11ca referente ao pedido de 
llcenctamento de operacao de loteam.ento, a reallza.r 
na Quinta de sao Bento, junto da Rua Luis Oliveira 
Glliina.ri.es, Eixo Norte - Sui (IP7) e Calcada do Forte 
da Am.eixoeira, na freguesia Santa Clara, requerldo por 
Alextoma- Venda e Adm1nistracao de Bens, s. A, durante 
o qual os 1nteressados poderao apresenta.r as suas 
reclam.acOes, observacaes ou sugestoes; 

2 - Durante este periodo, os tnteressados poderao consultar 
o projeto da operacao de loteam.ento, constante do Processo 
n.g 18/URB/2018, bern como as infol'IIla.!;OeS ticnl.cas 
elaboradas pelos Services Municipals Competentes, no portal 
de Urbanismo da Cfunara Municipal de Usboa ou, em 
alternativa, no Centro de Documentacio, no Edificio CML, 
Campo Grande, 25, l.g-F, com prevta ~o; 

3- Os 1nteressados deverao apresentar as suas recla
macaes, observacaes ou sugestoes em oficto devidam.ente 
identiftcado, dirtgtdo ao Presidente da Camara Municipal 
de Usboa, podendo utilizar impresso pr6prlo para o efeito, 
que pode ser obtido no portal do Urbanismo e no local 
actma referldo. 

Usboa, em 2021/04/28. 

0 diretor do Departamento de Ucenciam.ento de Projetos 
Estruturantes, 
(a) Eduardo Jorge Santiago Campelo 
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