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1. 
Na sequência de uma deslocação o serviço de fiscalização detentor numa determinada parcela 

obras ilegais, remetendo o competente auto ao Sr. Presidente da Câmara, indique de forma sucinta 

os procedimentos e elabore a notificação relativamente à reposição da legalidade, fundamentando 

a mesma.  

(8 valores) 

 

2.  

Na sequência da constatação de algumas falhas na apresentação de um projeto de obras a Câmara 

Municipal resolveu deliberar um processo, suprindo essas falhas e concedendo uma autorização 

um pouco diferente da requerida, mais ampla e de acordo com os Instrumentos de Gestão do 

Território, garantindo assim uma melhor prossecução do interesse público.  

(2valores) 

 

3.  

Com a celebração do contrato de concessão para o transporte público de passageiros o qual incluía 

no caderno de encargos a construção de uma Gare para a receção de passageiros o concessionário 

vem solicitar informação sobre o procedimento de licenciamento, indique de forma sucinta a forma 

do procedimento, fundamentando.  

(2 valores) 

 

4.  

Em Janeiro do presente ano a empresa Tininha Sociedade de Construções Lda., titular do alvará 

20/2015, vem solicitar, face ao avançado estado da obra, informações sobre a forma de obter um 

título para terminar uma obra de edificação de um prédio com 6 frações, cuja licença caducou em 

novembro de 2019.  

 

Na sequência do pedido da empresa Tininha Sociedade de Construções Lda., o Sr. Presidente 

solicita-lhe parecer sobre esta matéria e sobre a fórmula para conclusão do prédio.  
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De forma sucinta elabore a referida informação, enunciando e fundamentando as várias 

possibilidades, caso existam.  

(8 valores)  

 


