
MUNICÍPIO DE MEALHADA 
CÂMARA MUNICIPAL 

CONTRIBUINTE N". 506792382 

EDITAL N.0 10/2016 

RUI MANUEL LEAL MARQUEIRO, Presidente da Câmara Municipal de Mealhada, vem ao abrigo do 

artigo 56.0 n.0 1 da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, tornar públicas as decisões destinadas a ter 

eficácia externa, em processos de operações urbanísticas, no período de 4 a 25 de janeiro 2016. 

1. Despachos praticados pelo Presidente da Câmara Municipal ao abrigo das competências 

próprias: 

a) Certidão de destaque emitida para prédio sito em Pedrulha, freguesia de Casal Comba, em 

nome de PEMAF- Hotelaria e Turismo, Lda. (cont. 503350885); 

2. Despachos praticados pelo Presidente da Câmara Municipal ao abrigo das competências 

delegadas, no âmbito da Proposta n.0 3/Mandato 2013-2017 (reunião de 17 de Outubro de 

2013): 

a) Deferimento do pedido de licenciamento relativo à construção de uma habitação 

unifamiliar na Rua das Padeiras em Mealhada, da União das freguesias de Mealhada, Ventosa 

do Bairro e Antes, em nome de Andreia Micaela Venceslau Correia (cont.221065660) - Proc. 

22/2015/176; 

b) Deferimento do pedido de licenciamento relativo à alteração da moradia unifamiliar na 

Rua Maria Cândida Cânova, em Mealhada, da União das freguesias de Mealhada, Ventosa do 

Bairro e Antes, em nome de António José Fernandes Cerveira (cont. 172283299) - Proc. 

22/2013/269; 

c) Deferimento do pedido de licenciamento relativo à construção de uma habitação 

unifamiliar e muros, sito em Vimieira da freguesia de Casal Comba, em nome de João Manuel 

Ventura Ferreira Gomes (cont.112630286)- Proc. 22/2014/429; 

d) Deferimento do pedido de licenciamento para reconstrução e ampliação de edifício 

existente destinado a habitação unifamiliar, sita em Pisão freguesia de Barcouço, em nome de 

Bruno Filipe Pereira Lousã (cont 225456265) - Proc. 22/2014/270; 

e) Aprovação do projeto arquitetura - alteração moradia localizada na Rua do Cortiço, em 

Barcouço em nome de José do Carmo Batista e Silva (cont.124888178)- Proc. 22. 2015.279; 

f) Deferimento do pedido de alterações ao projeto inicial relativo à construção de uma 

habitação unifamiliar e dependências, sito em Rua da Sorte, em Antes, da União das fregue~ias 

de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, em nome Domingos Rodrigues Portela 

(cont.139687530)- Proc. 2212011/146; 

g) Aprovação do projeto de arquitetura à construção de edifício de complemento ao uso 

habitacional, sito em São Romão, Mealhada, em nome de Viorel Pislaru (cont. 236404253)

Proc. 22/2015/456; 

h) Aprovação do projeto de arquitetura referente à alteração de habitação unifamiliar e 

anexo, sita em Cavaleiros, freguesia de Barcouço, em nome de Carlos José da Silva Neyes 

(cont.193288915) - Proc. 2212011/146; 



i) Aprovação de projeto de arquitetura referente a obras de alteração/ampliação de uma 

habitação unifamiliar, obras de alteração a nivel do anexo e construção de uma piscina, sito em 

Arinhos , freguesia de Ventosa do Bairro, em nome de Rafael José da Silva Estanislau (cont. 

223763012),- Proc. 22/2015/97; 

j) Aprovação projeto arquitetura referente à construção muros e anexo, em Lameira S. 

Pedro, freguesia do Luso, em nome de Ana Maria Batista Capela (cont. 150050330) - Proc. 

22/2015/293; 

k) Aprovação projeto arquitetura referente à alteração e remodelação de um posto 

abastecimento de combustíveis líquidos para venda ao público, sito à margem da EN 1 Km 

204 - Lado Nascente no Lugar de Carqueijo, freguesia de Casal Comba, em nome de Cipol -

Companhia Internacional Petróleos, SA (cont. 502205318)- Proc. 22/2015/369; 

I) Aprovação projeto arquitetura referente à alteração e remodelação de um posto 

abastecimento de combustíveis líquidos para venda ao público, sito à margem da EN 1 Km 

204 - Lado Poente no Lugar de Carqueijo, freguesia de Casal Comba, em nome de Cipól -

Companhia Internacional Petróleos, SA (cont. 502205318)- Proc. 22/2015/371; 

m) Aprovação projeto arquitetura referente à construção moradia e anexo, em Carqueijo, 

freguesia de Casal Comba, em nome de Marco André Costa Bizarro (cont. 221262296)- Proc. 

22/2006/259; 

n) Deferimento do pedido de licenciamento relativo à construção de uma habitação 

unifamiliar, sita em Ch~o. no lugar de Pego, da Freguesias de Vacariça, em nome de Márcio 

Filipe Duarte Carvalho (cont. 205499910) - Proc. 22/2015/267; 

o) Deferimento do pedido de licenciamento relativo a construção de habitação e muro, t>ito 

em Barcouço, freguesia de Barcouço, em nome de Aristides Abreu Batista (cont. 151124973)

Proc. 22/2014/29 

3. Despachos praticados pela Chefe de Divisão de Gestão Urbanística ao abrigo das 

competências delegadas no âmbito dos despachos n.0 11/2013 e 3/2014 do Presidente da 

Câmara Municipal, de 15 de Novembro de 2013 e 22 de Janeiro de 2014: 

a) Deferimento da autorização de utilização para um ediflcio destinado a Habitação 

Unifamiliar, sito em Catraia Norte, no lugar e freguesia de Luso, em nome de Fernando Bruno 

Pimenta de Sá (cont.218615850)- Proc. 28/2015/376; 

b) Deferimento da autorização de utilização para efeitos de ocupação de um edifício 

destinado a comércio , sito em Mealhada, em nome de IP- Agro Unipessoal (cont. 50590040e) -

Proc. 28/2015/443; 

c) Deferimento da autorização de utilização para um edifício destinado a Serviço~ e 

Escritório de contabilidade, sito em Pedrulha, freguesia de Casal Comba, em nome de Arsénio 

Marques Ferreira ( cont.115280634)- Proc. 28/2014/399; 

d) Deferimento da alteração de autorização de utilização de parte do r/chão de uma 

unidade de ocupação par comércio e serviços, sito na Rua José Cerveira Lebre em Mealhada, 

em nome de Maria de Lurdes Lopes Machado Cerveira ( Cont. 180627295)- Proc. 28/2014/313; 

e) Deferimento da autorização de utilização para um edifício destinado a Habitayão 

Bifamiliar, sito em Mala, da freguesia de Casal Comba, em nome de Manuel Ferreira Dias 

(Cont.171 049020) - Proc. 28/2015/173; 

f) Deferimento da autorização de utilização para um ediflcio destinado a Habitayão 
I 

Unifamiliar, sito em Arruíva - Lendíosa, da freguesia de Casal Comba, em nome de Luís Jome 

da-Silva Madeira de Oliveira, (Cont.213819880)- Proc. 28/2015/512; 
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g) Deferimento da autorização de utilização para um edificio destinado a Habitação 

Unifamiliar, sito em Ponte de Viadores, da freguesia de Vacariça, em nome de Aníbal Batista 

Moreira (Cont.183860969) - Proc. 28/2015/377; 

h) Deferimento da alteração de autorização de utilização da fracção N do edifício sito no 

lote 4, da Urbanização Quinta dos Cautos, em Mealhada, que se destina a comércio e serviços 

em nome de Carla Alexandra Dias Godinho ( Cont.248375750)- Proc. 28/2016/10; 

i) Deferimento da alteração de autorização de utilização da fracção C do edificio sito no 

lote 4, da Urbanização Quinta dos Cautos, em Mealhada, que se destina a comércio e serviços, 

em nome de Jennifer Dias Godinho ( Cont.250368560) - Proc. 28/2015/483; 

j) Deferimento da autorização de utilização para um edifício destinado a Habitação 

Unifamiliar, sito em Vimieira, da freguesia de Casal Comba, em nome de Sara Isabel Lindo 

Lopes, (Cont.218314566)- Proc. 28/2016/13; 

k) Deferimento da autorização de utilização para um edificio destinado a Habitação 

Unifamiliar, sito no lote 14 do Alvará de Loteamento n.0 2/2003 e respetivos aditamentos, em 

Gândara, freguesia de Pampilhosa, em nome de Arlindo Manuel Antunes da Silva, 

(Cont.120677857) - Proc. 2812015/474; 

E eu, ~O ~(\rl}or.V\J~ ~ ~. Chefe de Divisão de Gestão Urbanística 
o subscrevi. ,._.._.,1(" · 

Divisão de Gestão Urbanística, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezassei&, 

(Rui Manuel Leal Marqueiro) 

Dr. 
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