
MUNICIPIO DE LISBOA 

AVISO n . 0 13 12 021 

Abertura de periodo de discussao publica 

1. Nos termos da subdelegagao de competencias conferida atraves do Despacho n.0 31DMU/CMU2021 , de 

5 de janeiro de 2021, publicado no Bole tim Municipal n. o 1403, 1.0 suplemento, de 7 janeiro de .2021, e ao 

abrigo do disposto no artigo 22.0 do Oecreto-Lei n.0 555/99, de 16 de dezembro, com a redagao dada pela 

Lei n.0 118/2019, de 17 de setembro e do artigo 7.0 do Regulamento Municipal de Urbanizacao e 

Edificagao de Usboa, faz -se publico que se encontra aberto a partir do 8.0 dia a contar da presente 

publicacao, e pelo prazo de 15 (quinze) dias uteis, 0 periodo de discussao publica referente ao· pedido de 

licenciamento de operacao de loteamento, a realizar na Quinta de Sao Bento, junto da Rua Luis Oliveira 

Guimaraes, Eixo Norte- Sui (IP?) e Calyada do Forte da Ameixoeira, na freguesia Santa Clara, requerido 

par Alextoma Venda e Administragao de Bens S.A., durante o qual os interessados poderao apresentar 

as suas reclamacoes, observay(ies ou sugestOes. 

2. Durante este periodo, os interessados poderao consultar o projeto da operacao de loteamento, constante 

do processo n.0 18/URB/2018, bern como as informag5es tecnicas elaboradas pelos services municipais 

competentes, no portal de Urbanismo da Camara Municipal de Lisboa ou, em alternativa, no Centro de 

Documentacao, no Edificio CML, Campo Grande, n.0 25 - 1° F, com previa marcacao. 

3. Os interessados deverao apresentar as suas reclamacoes, observacoes ou sugestoes em oficio 

devidamente identificado, dirigido ao Presidente da Camara Municipal de Lisboa, podendo utilizar 

impresso proprio para o efeito, que pode ser obtido no portal do urbanismo ·e no local acima referido. 

Lisboa, 28 de abril de 2021 

0 Director do Departamento de Licenciamento de 
Projetos Estrutmantes 

Assinad.o por: EDUARDO 
CAMPELO 
Num. de ldentificac;ao: -
Da.ta:2021.04.2815:18:35+01 '00' 
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ANUNCIOS, A VISOS, EDITAIS E NOTICIARIO 

MUNICIPIO DE USBOA 

Aviso n.2 12/2021 

Abertura de periodo de discussao publica 

1 - Nos termos da subdelegac;ao de competenclas conferida 
atraves do Despacho n.2 3/DMU/CML/2021, de 5 de janeiro 
de 2021, publicado no Boletim Municipal n.Q 1403, U Suple
mento, de 7 janeiro de 2021 e ao abrigo do disposto 
no n.Q 2, artigo 27.Q do Decreta-Lei n.2 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redac;ao dada pela Lei n. 2 118/2019, 
de 17 de setembro e do artlgo 7.9 do Regulamento 
Municipal de Urbaniza<;ao e Edificacao de Lisboa, faz-se 
publico que se encontra aberto a partir do 8. 2 dia 
a contar da presente publlcacao e pelo prazo de 15 (quinze) 
dias uteis, 0 periodo de discussao publica sabre 0 pedido 
de licenciamento de altera<;ao ao loteamento titulado 
pelo Alvani n.2 01/2011, requerldo por EDP Dismbui<;ao 
-Energia, S. A., sito na Avenida Marechal Gomes da Costa 
e Rua do Vale Formoso de Cima, da freguesla de Marvila, 
durante o qual os interessados poderao apresentar as suas 
reclama<;oes, observa<;6es ou sugestoes; 

2 -Durante este periodo, os interessados podenio consultar 
o projeto da altera<;ao da opera<;ao de loteamento, constante 
do Processo n.Q 17/URB/2019, bern como as informa<;6es 
tecnicas elaboradas pelos Servi<;os Municipals Competentes, 
no portal de Urbanismo da Camara Municipal de Lisboa 
ou, em alternatlva, no Centro de Documenta<;ao, no Edificio 
CML, Campo Grande, 25. l.Q-F, com previa marca<;ao; 

3 - Os interessados deverao apresentar as suas reclama<;6es, 
observa<;oes ou sugest6es em oficio devidamente identificado, 
dirigido ao Presidente da Camara Municipal de Usboa, 
podendo utilizar impressa proprio para o efeito, que pode 
ser obtido no portal do Urbanismo e no local acima referido. 

Lisboa, em 2021/04/28. 

0 diretor do Departamento de Licenciamento de Projetos 
Estruturantes. 
(a) Eduardo Jorge Santiago Campelo 

N.' 1419 

Aviso n.2 13/2021 

Abertura de periodo de discussao publica 

1 - Nos termos da subdelegacao de competencias conferida 
atraves do Despacho n.2 3/DMU/CML/2021, de 5 de janeiro 
de 2021, publicado no Boletim Municipal n. 2 1403, l. 2 Suple
mento. de 7 janeiro de 2021 e ao abrigo do disposto 
no artlgo 22.Q do Decreto-Lei n.Q 555/99, de 16 de dezembro, 
com a redac;ao dada pela Lei n.Q 118/2019, de 17 de 
setembro e do artigo 7. 2 do Regulamento Municipal de Urba
ruza<;<i.o e Edi.ficac;ao de Lisboa, faz-se publico que se 
encontra aberto a partir do 8. Q dia a contar da presente 
publica<;ao e pelo prazo de 15 (qulnze) dias uteis, 
o periodo de discussao publica referente ao pedido de 
licenciamento de opera<;iio de loteamento, a realizar 
na Quinta de Sao Bento, junto da Rua Luis Oliveira 
Guimaraes, Eixo Norte - Sul (IP7) e Calcada do Forte 
da Arneixoeira, na freguesia Santa Clara, requerido por 
Alextoma- Venda e Admimistra<;ao de Bens, S. A., durante 
o qual os interessados poderao apresentar as suas 
reclamac;6es, observac;oes ou sugest6es; 

2 - Durante este periodo, os interessados poderao consultar 
o projeto da operac;ao de lotearnento, constante do Processo 
n.2 lS/URB/2018, bem como as informac;oes tecnicas 
elaboradas pelos Servi<;os Municipais Competentes, no portal 
de Urbanismo da Camara Mw1icipal de Lisboa ou, em 
altemativa, no Centro de Documentac;ao, no Edificio CML, 
Campo Grande, 25, 1.2-F, com previa marcac;ao; 

3 - Os interessados deverao apresentar as suas recla
mac;oes, observac;6es ou sugestoes em oficio devidarnente 
identificado, dirigido ao Presidente da Camara Municipal 
de Lisboa, podendo utilizar impressa proprio para o efeito, 
que pode ser obtido no portal do Urbanismo e no local 
acima referido. 

Lisboa, em 2021/04/28. 

0 diretor do Departamento de Licenciamento de Projetos 
Estruturantes, 
(a) Eduardo Jorge Santiago Campelo 
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