
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

PROPOSTA H. o /2011 

Deliberação de apresentação da proposta da versão final do Plano de Pormenor da Avenida José 

Malhoa 

Pelouro do Urbanismo 

Serviço:DMPRGU/DPRU 

Considerando que: 

- Foi deliberado em Reunião de Câmara de 16 de Julho de 2008 (Proposta n. o 563/2008), proceder à 

elaboração do Plano de Pormenor da Avenida José Malhoa; 

· Foi deliberado em Reunião de Câmara de 23 de Fevereiro de 2011, sob a Proposta n. o 62/2011, 

submeter a discussão pública a proposta do Plano de Pormenor da Avenida José Malhoa, tendo a 

deliberação sido publicada no Diário da República, 11 série, n. o 46, de 7 de Março de 2011, através do 

Aviso n. o 6348/2011; 

- Foi concluido o periodo de discussão pública, tendo a versão final da proposta do plano sido 

precedida dos procedimentos legais exigidos; 

-A versão final da proposta do plano está instruída com os elementos legais necessários, de acordo 

com o teor da informação técnica n. 0 267/DMPU/DPU/10, da qual se anexa fotocópia e fica a fazer 

parte integrante da presente proposta. 

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Lisboa delibere, ao abrigo do disposto na 

alfnea d) do n. 0 7 do artigo 64° da Lei n. 0 169/99 de 18/09: 

1-Determinar submeter a aprovação da Assembleia Municipal a proposta da versão final do Plano de 

Pormenor da Av. José Malhoa, ao abrigo do disposto no n. 0 1 do artigo 79° do Decreto-Lei n.o 380/99, 

de 22 de Setembro, republicado pelo Decreto-Lei n. o 46/2009 de 20 de Fevereiro. 

2-Na área de Intervenção do Plano de Pormenor derrogar os artigos 7°, 28°, 62°, 63°, 67° a 70°, 93° a 

97°, 102° a 119° e 123° a 128° do Regulamento do Plano Director Municipal de Lisboa, ratificado pela 

Resolução de Conselho de Ministros n°94/94 de 29 de Setembro, bem como o respectivo anexo n°4 e o 

disposto nas cartas de ordenamento, de condicionantes e restantes peças desenhadas constantes do 

PDML, no que se refere ao respectivo âmbito territorial. 

Lisboa, Paços do Concelho, 1 6 de Junho de 2011 

O Vereador 

Manuel Salgado 


