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CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA 
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GUILHERME MANUEL LOPES PINTO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MATOSINHOS: 

 
Torna público, pelo presente e em cumprimento, do disposto nos artigos 1º e 3º, do Decreto-
Lei nº 181/70, de 28 de Abril, e para conhecimento dos interessados, que por decisão do 
executivo, de 17 de Dezembro de 2007, foi deliberado instruir procedimento para requerer a 
Declaração de Utilidade Pública, do terreno necessário á constituição de servidão 
administrativa, para instalação de colectores no prédio a seguir identificado: 

-  Parcela de terreno sita a jusante da Travessa Francisco Sá Carneiro,  
Leça da Palmeira,  Matosinhos 

-Proprietários :  Cândido Pinho Branco Miguel e herdeiros de Elvira 
Júlia da Mota. 

            - Descrita na Conservatória do Registo Predial sob o nº 919/291190 e inscrita na  
matriz sob o nº 391.  

Mais faço saber que: 

 a)A parcela de terreno ficará,  onerada com carácter permanente pela 
constituição da mencionada servidão hidráulica a favor da Câmara Municipal 
de Matosinhos;  

b) A servidão incide sobre uma faixa de 3 m de largura para um diâmetro de 
650mm da rede de águas pluviais,  e colector de 200 mm de diâmetro da rede 
de águas residuais.  Implicando a ocupação permanente do subsolo na zona de 
implantação da conduta; a proibição de qualquer construção ou plantação de 
árvores a uma distância de 2,5 m para cada lado do eixo da conduta,  e a 
possibilidade de util ização temporária de uma faixa de trabalho de 7 m;  

c)Os respectivos actuais e subsequentes proprietários,  arrendatários ou a 
qualquer título possuidores dos terrenos ficam obrigados,  da oneração em 
data em diante,  a respeitarem e a reconhecerem a servidão administrativa 
constituída,  bem como a zona aérea ou subterrânea de incidência,  absterem-
se de efectuar escavações,  edificar qualquer tipo de construção duradoura ou 
precária ou de plantar árvores de qualquer espécie perene, de porte médio ou 
grande, ou cuja raiz atinja profundidades superiores a 0,40 m e assim, nessa 
conformidade, manterem livre a respectiva área e consentirem, sempre que se 
mostre necessário,  no seu acesso e ocupação pela entidade beneficiária,  nos 
termos e para o efeito do preceituado nos artigos 1º e 2º  do Decreto-Lei nº 
34.021, de 11 de Outubro de 1944. 

 Nesta conformidade, são os interessados convidados a apresentar quaisquer 
reclamações,  no prazo de trinta dias,  que tenham por objecto a i legalidade ou  
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inutil idade da constituição da servidão ou a sua excessiva amplitude ou 
onerosidade, as quais poderão ser entregues pessoalmente ou enviadas por 
correio ao Departamento Jurídico (Edifício dos Paços do Concelho, Avª D. 
Afonso Henriques – Matosinhos),  ou remetidas pelo fax n.º  229392206, bem 
como por correio electrónico (mail@cm-matosinhos.pt) .   

 E,  para geral conhecimento se publica este e outros de igual teor a afixar nos 
lugares públicos do costume. 

E eu,                               José António Pinto Júnior,  Director do Departamento 
Jurídico, o subscrevi.  

 

Paços do Concelho 14 de Janeiro de 2008 

 

O Presidente da Câmara,  

 

 

(Dr. Guilherme Manuel Lopes Pinto) 
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