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Aviso n.º NUD/386611/2022/CMP 

Adolfo Manuel dos Santos Marques de Sousa, Diretor Municipal da Presidência, torna 

público, ao abrigo da competência delegada através da Ordem de Serviço n.º 

NUD/232865/2022/CMP, de 19 de abril, e nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 22.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que estabelece o Regime 

Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), que a Câmara Municipal do Porto vai 

proceder à Discussão Pública do projeto de loteamento do prédio sito na Rua Dr. Manuel 

Pereira da Silva, n.ºs 48, 160, 162 (Lote 5 do A.L. 03/04), cujo requerente é RATIONAL 

CIPHER – UNIPESSOAL, LDA, a qual terá início no 9.º dia útil e término no 25.º dia útil após 

publicação, ou seja, de 25 de julho a 17 de agosto de 2022.  

O processo de loteamento, com número de identificação NUP/48508/2022/CMP encontra-se 

disponível todos os dias úteis, no Gabinete do Munícipe, sito na Praça General Humberto 

Delgado, n.º 266, Porto.  

A consulta do processo, que poderá ser presencial ou online, carece de prévio 

agendamento.  

Para constar e produzir os efeitos legais se mandou lavrar este edital e outros de igual teor, 

que vão ser afixados nos locais de estilo. 

 

 

Eu,                                                                   , Diretora do Departamento Municipal de 

Gestão Urbanística, o subscrevi.  

 

Porto, Paços do Município, 6 de julho de 2022. 

 

O Diretor Municipal da Presidência 

 

 

 

 

 

Adolfo Sousa  
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