MUNICÍPIO DE MEALHADA
CÂMARA MUNICIPAL
CONTRIBUINTE N°. 506792382

EDITAL N. 0 18/2016

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 26 de janeiro de 2016 a 1O de março de 2016.

1.

Deliberações da Câmara Municipal ao abrigo das competências próprias:

a) A Câmara Municipal na reunião de 25 de janeiro de 2016 deliberou por

unanimidade conceder o prazo de 365 dias para conclusão da obra,
considerando as dificuldades económicas alegadas pelo requerente - Proc.0
22.2008.452 em nome de Luís Miguel Batista Santos Capela;
b)

A Câmara Municipal na reunião de 25 de janeiro de 2016 del iberou nos termos
e com os fundamentos constantes da informação técnica da Sr.a Chefe de
Divisão de Gestão Urbanística de 11 de janeiro de 2016 emitir parecer
desfavorável. Notificar para audiência prévia - Sonaerp Retail Properties SA.

2.

Despachos praticados pelo Presidente da Câmara Municipal ao abrigo das
competências próprias:

a) Rejeição liminar de pedido de autorização municipal de alteração de instalação
de suporte de estação de radiocomunicações, sita na Rua Bernardino
Felgueiras, em Mealhada, ela União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do
Bairro e Antes, em nome de Telcabo, Telecomunicações e Eletricidade S.A.
(Cont. 501 .652.639)- Proc." 36/2015/453;

3.

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 de muro de sup1orte confinante com a via pública sito em Barcouço,

freguesia de Barcouço, em nome de Jorge Humberto Batista Ferreira, (Cont.
172200296), Proc. 0 22/2015/491 ;
b) Deferimento

de

licenciamento

comunicações eletrónicas,
União de Freguesias de

E~m

de

construção

de

infraestruturas

de

vários locais na Freguesia de Casal Comba e

ME~alhada ,

Ventosa do Bairro e Antes, ern nome de

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA, (Cont. 502544180) - Proc.0
22/2015/427;
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a) A Câmara Municipal na reunião de 25 de janeiro de 2016 deliberou por

unanimidade conceder o prazo de 365 dias para conclusão da obra,
considerando as dificuldades económicas alegadas pelo requerente - Proc.0
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2.

Despachos praticados pelo Presidente da Câmara Municipal ao abrigo das
competências próprias:

a) Rejeição liminar de pedido de autorização municipal de alteração de instalação

de suporte de estação de radiocomunicações, sita na Rua Bernardino
Felgueiras, em Mealhada, da União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do
Bairro e Antes, em nome de Telcabo, Telecomunicações e Eletricidade S.A.
(Cont. 501 .652.639)- Proc.0 36/2015/453;

3.

Despachos praticados pel<
o 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 de muro de suporte confinante com a via pública sito em Barcouço,
freguesia de Barcouço, em nome de Jorge Humberto Batista Ferrelira, (Cont.
172200296), Proc.0 22/2015/491 ;
b) Deferimento

de

licenciamento

de

construção

de

infraestruturas

de

comunicações eletrónicas, Bm vários locais na Freguesia de Casal Comba e
União de Freguesias de

ME~alhada ,

Ventosa do Bairro e Antes, ern nome de

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA, (Cont. 502544180) - Proc.0
22/2015/427;

Antes, em nome de Maria Laura Rodrigues da Cruz Fernandes (Cont.
172240395), Proc.0 22/2015/525;
m) Deferimento de licenciamento de construção/ampliação de dois

e~difícios

de

complemento a habitação unifamiliar e muros, sito em Sernadelo, da União de
Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, em nome de José Ramos
Pires, (Cont. 193233746), Proc.0 22/2015/262;
n) Deferimento de

licenciam~ento/legalização

de obras de

a lteraç~io

de um

armazém para utilização de comércio e serviços, sito em Malaposta do
Carqueijo, na freguesia de Casal Comba, em nome de Manuel Gomes Simões ,
(Cont. 105041548), Proc.0 22/2015/183;
o) Aprovação do projeto de arquitetura para ampliação e alteração

de~

habitação

unifamiliar e legalização de anexo, sito na Rua da Capela, na Larneira de S.
Pedro, na freguesia de Luso, em nome de Américo Pereira dos Santos (Cont.
140223894), Proc. 0 22/2015./203;
p) Deferimento de licenciamento/legalização de obras numa moradia unifamiliar,

sito na Rua do Cortiço, na freguesia de Barcouço, em nome de José: do Carmo
Batista e Silva, (Cont. 124888178), Proc.0 22/2015/279;
q) Deferimento de licenciamento/comunicação prévia para regularização de obras

executadas numa moradia unifamiliar, sito no Páteo dos Santas, Luso, na
freguesia de Luso, em nomB de Maria Alice Morais Seabra, (Cont. 1 ~;1865604) ,
Proc. o O1/1982/209;
r) Deferimento de

licenciamento de alteração e ampliação de habitação

unifamiliar, sito em Lagarteira, da freguesia de Pampilhosa, em nome de
Joaquim Elísio Correia Dinis , (Cont. 193445085), Proc.0 22/2014/440;
s) Deferimento de licenciamento de construção de habitação unifamiliar, sito Hm Canedo,
da freguesia de Pampilhosa, em nome de Miguel Rodrigues Xavier, (Cont. 233632883),
Proc.0 22/2007/126.

4.

Despachos praticados pela Chefe de Divisão de Gestão Urba1nística 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 de autorização de utilização de um edifício que se destina a

habitação unifamiliar, sito em Vimieira, freguesia de Casal Comba, em nome de
Sara Isabel Lindo Lopes (Cont.218314566) - Proc. 0 n° 28/2016/13;
b) Deferimento de autorização de utilização de um a edificação que se destina a

anexo, sito em Cardal, da União de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro
2

e Antes, em nome de Ana Paula Lusitano Martins Vaz Correia (Cont.
189127600)- Proc.0 n° 28/2015/493;
c) Deferimento de autorização de utilização de um edifício que se destina a
habitação unifamiliar, sita no Pisão, freguesia de Barcouço, em nome de
Aristides Ferreira dos Santos (Cont.151147230)- Proc.0 n° 28/2015/~~26;
d) Rejeição liminar do pedido de licenciamento para construção de! habitação
unifamiliar, sita em Casal Comba, em nome de Marco Paulo da Costa Machado
(Cont. 235.095.028)- Proc.o 22/2015/416;
e)

Deferimento de autorização de utilização de um edifício que

se~

destina a

habitação unifamiliar, sito na Travessa Dr. Abel Silva Lindo , em Pampilhosa,
freguesia de Pampilhosa, em nome de herdeiros de Marlene Barros da Silva
Lindo Marques (Cont. 741783134)- Proc. 0 no 28/2015/534;
f)

Deferimento de autorização de utilização de um edifício que se destina a
comércio, sito na Rua Central, em Barcouço, freguesia de Barcouço, em nome
de Rosa Maria Neves Ferreira do Vale (Cont.105069892) -

Proc.0 n°

28/2016/23.

E eu,

\JaQ)o. ~t\JJ.o ~~ Q.v.!:. Chefe de Divisão de Gestão Urbanística o

subscrevi.
Divisão de Gestão Urbanística, aos dez dias do mês de março de dois mil e dezasseis

(Rui Manuel Leal Marqueiro)
Dr.

