
Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2005 

  

Sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de Ponte de Lima aprovou, em 6 
de Setembro de 2003, a revisão do respectivo Plano Director Municipal, ratificado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 99/95, de 9 de Outubro, e alterado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 192/96, de 13 de Dezembro.  

  

A revisão do Plano Director Municipal de Ponte de Lima teve início na vigência do Decreto-Lei 
n.º 69/90, de 2 de Março, mas, em virtude de no decurso da sua elaboração ter entrado em 
vigor o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, foram introduzidas algumas correcções em 
conformidade com este último diploma.  

  

Foram cumpridas todas as formalidades legais, designadamente quanto à discussão pública, a 
qual foi realizada nos termos do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, e à 
emissão do parecer final favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da 
Região do Norte, nos termos do artigo 78.º do mesmo diploma.  

  

Verifica-se a conformidade da revisão do Plano Director Municipal de Ponte de Lima com as 
disposições legais e regulamentares em vigor, com excepção:  

  

Do disposto nos n.ºs 5 e 7 do artigo 24.º do Regulamento, este último no que se refere às 
remissões para os n.ºs 4 e 5 do mesmo artigo, por violarem o disposto no artigo 58.º da Lei n.º 
2110, de 19 de Agosto de 1961, que aprova o regulamento geral das estradas e caminhos 
municipais;  

  

Do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 80.º do Regulamento por não respeitarem o disposto no 
artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção conferida pelo Decreto-
Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação;  

  

Da sobreposição de espaços urbanos ou urbanizáveis com áreas sujeitas ao regime florestal, 
identificados na planta de ordenamento, com fundamento na violação do referido regime, 
regulado pelo Decreto de 24 de Dezembro de 1901.  

  

De notar que a actualização da listagem constante dos anexos I e II prevista no n.º 4 do artigo 
18.º do Regulamento só pode ser efectuada de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 
380/99, de 22 de Setembro.  

  



De igual modo, a correcção da delimitação das unidades operativas definidas ou a definição de 
outras unidades operativas, previstas no n.º 6 do artigo 65.º do Regulamento, devem ser feitas 
mediante o procedimento de alteração ao Plano Director Municipal ou através da elaboração 
de novos planos municipais de ordenamento do território.  

  

Importa referir que o ajustamento pontual previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 85.º do 
Regulamento consubstancia uma alteração ao Plano sujeita a regime simplificado, nos termos 
do disposto no artigo 97.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro.  

  

De notar também que a Casa de Santo António da Pedreira é um imóvel de interesse 
municipal, nos termos da actual legislação em vigor.  

  

Finalmente, salienta-se que a implantação de novas construções em área predominantemente 
florestal deve garantir a distância necessária e suficiente ao limite da parcela que possibilite, no 
interior dessa parcela, a existência de uma faixa de protecção, conforme previsto no Decreto-
Lei n.º 156/2004, de 30 de Junho.  

  

Foi emitido parecer favorável pela comissão técnica que, nos termos do artigo 6.º do Decreto-
Lei n.º 69/90, de 2 de Março, acompanhou o procedimento de revisão do Plano Director 
Municipal de Ponte de Lima. Este parecer está consubstanciado no relatório final daquela 
comissão, subscrito por todos os representantes dos serviços da administração central que a 
compuseram.  

  

Por outro lado, e enquadrada no processo de revisão do Plano Director Municipal de Ponte de 
Lima, foi apresentada pela ex-Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território - 
Norte, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, com as alterações 
introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 316/90, de 13 de Outubro, 213/92, de 12 de Outubro, 
79/95, de 20 de Abril, e 203/2002, de 1 de Outubro, uma proposta de delimitação da Reserva 
Ecológica Nacional para o município de Ponte de Lima.  

  

Sobre a referida delimitação foi ouvida a Câmara Municipal de Ponte de Lima. 

  

A Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional pronunciou-se, em 29 de Setembro de 
2004, favoravelmente sobre a delimitação final proposta, nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, através de parecer consubstanciado em 
acta da reunião daquela Comissão, subscrita pelos representantes que a compõem.  

  

Considerando o disposto no n.º 8 do artigo 80.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 96.º, do 
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 
310/2003, de 10 de Dezembro, bem como no artigo 3.º e na alínea b) do artigo 8.º do Decreto-



Lei n.º 93/90, de 19 de Março, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 213/92, 
de 12 de Outubro, e 79/95, de 20 de Abril:  

  

Assim: 

  

Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:  

  

1 - Ratificar parcialmente a revisão do Plano Director Municipal de Ponte de Lima, cujo 
Regulamento e respectivos anexos I e II, planta de ordenamento, planta de condicionante e 
plantas da situação existente - equipamentos, património cultural, oferta turística - se publicam 
em anexo à presente resolução, dela fazendo parte integrante.  

  

2 - Excluir de ratificação os n.ºs 5 e 7 do artigo 24.º do Regulamento, este último no que se 
refere às remissões para os n.ºs 4 e 5 do mesmo artigo, os n.ºs 2 e 3 do artigo 80.º do 
Regulamento, bem como os espaços urbanos ou urbanizáveis sobrepostos com áreas sujeitas 
ao regime florestal delimitados na planta de ordenamento.  

  

3 - Aprovar a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Ponte de Lima com 
as áreas a integrar e a excluir identificadas na planta anexa à presente resolução, que dela faz 
parte integrante.  

  

4 - A planta mencionada no número anterior pode ser consultada na Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.  

  

Presidência do Conselho de Ministros, 13 de Janeiro de 2005. - O Primeiro-Ministro, Pedro 
Miguel de Santana Lopes. �

 


