
~ PONTEEl~ 
DELIBERAÇÃO 

2.1 - PROCESSO DIVERSOS N° 454/15 - Requerente: GraniCrisóstomos -

Sociedade de Construção Civil, Ld.· - Local da Obra: Ardcgão, Freixo e Mato -

Presente uma informação técnica a propor a aprovação do Interesse Público 

Municipal da instalação industrial, com base na alinea a) do n" 4 do art.° 5 do DL 

165/2014 de 05 de novembro. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco 

votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, considerando a 

informação técnica prestada, propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do 

Interesse Público Municipal na regularização da instalação industrial, re lativa ao 

processo diversos n.o 454/15, requerida por GraniCrisóstomos - Socicdade de 

Construção Civil, Ld.', de acordo com O disposto na alínea a) do n.o 4 do arLo 5 do DL 

165/2014 de 05 de novembro. Os Srs. Vereadores Eng.· Manuel Barros c Dr. Filipc 

Viana apresentaram declarações de voto, que se anexam à presente ata, como 

docwnentos números um e dois, respelivamenle e que, se consideram como fazendo 

parte integrante da mesma. 

Reunião de ClImara Municipal de 07 de dezembro de 2015. 

A CHEFE DE DIVISÃO/DAF, 

Sofia VelholDra. 

Tel:.'58 900 400 . rOI< 259 900 41 o Pr~ç.!:l do Rcpúbllce 4990062 Ponte de Urna gerel6ilcm-ponl..edel1m e pt www.cm·pontedellma,~t 
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IH'(,LAJ~A('Ã() IlE VOTO 

o Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro, criou, com caráter extraordinário, o regime de 

regularização e de alteração e ou ampliação de estabelecimentos e explorações industriais, 

pecuárias, de operações de gestão de reslduos ou de explorações de pedreiras Incompatrveis 

com Instrumentos de gestão territorial e ou condicionantes ao uso do solo. 

Este regime prevê extraordinariamente a possibilidade de: 

• Regularização de estabelecimentos e explorações existentes à data da sua entrada em vigor 

que não disponham de titulo válido de instalação ou de titulo de exploração ou de exerclclo de 

atividade, incluindo as situações de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 

• Alteração ou ampliação dos estabelecimentos ou instalações que possuam titulo de exploração 

válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam compatlveis com os instrumentos 

de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões e restrições de utilidade 

pública. 

Os pedidos de regularização deI/em ser apresentados no prazo de um ano a contar da entrada 

em vigor do diploma, ou seja, entre 2 de janeiro de 2015 a 2 de Janeiro de 2016, e iniciarem-se 

sempre com a obtenção de deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse público 

municipal, emitida pela Assembleia sob proposta da Câmara, conforme o disposto no artigo 59 

do Decreto-Lei n9 165/2014. 

Esta medida legislativa do governo cessante é um passo fundamental para as empresas que se 

encontram na situação referida naquele diploma cumprir um conjunto de requisitos legais que 

irão contribuir para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, o desempenho ambientai e 

a competitividade. 

Não posso deixar de assinalar negativamente a inexistente ou fraca divulgação desta Iniciativa 

junto dos empresários do concelho. O número reduzido de pedidos registados ficou muito aquém 

dilS situações existentes. 

manuelbanosvereadorcmpJ@)gmail.com 



Assim: 

1. Tendo em consideração o disposto na alínea a) do Artigo 5!! do Decreto-lei n!! 165/2014, de 

5 de Novembro, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia; 

2. Tendo em consideração que os pedidos apresentados se referem a estabelecimentos 

Industriais, explorações pecuárias e explorações de pedreiras, que promovem os produtos 

endógenos, garantindo muitos postos de trabalho e um significativo volume de negócios, 

conferindo potencial de .crlação de riqueza e de valorização produtiva local. 

3. Tendo em consideração a Informação técnica dos serviços municipais que propõe a 

aprovação do Interesse Público Municipal; 

Voto favoravelmente a aprovação do Interesse Municipal. 

m<1lluelbaI'i'Osvcreado!'crnpl@gmail.,;om 



MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vem , no exerclcio 

das suas funções , declarar o seu voto contra, no âmbito dos pontos 

"U·IJ·,t;J·3;,2 4 j-l . "5j J'&i ,,q;..? tjJ.Jj.uo i J.Uj .l·h.!; .1./'3;.1)4;2.15. -t)6 . 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que não lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisão em causa, com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje, o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual também o ora Vereador se viu forçado a intentar a competente acção judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvência de todos os agentes 

autárquicos na rea lização dum projecto em comum; cfr.: orçamento participativo e 

participação de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de hábito democrático continua, numa lógica de 

imposição e não de diálogo construtivo; 

5 - ConSiderando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 890 anos de existência, nos 

merece o maior respeito pela história dos nossos antepassados, bem como na esteira do 

principio da representatividade e do espirita democrático das nossas raízes. 

Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

principio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso território, voto contra 

Ponte de Lima, 7 de Dezembro de 2015, 

O Vereador do Movimento 51, 

(Filipa Viana) 

1 



PEDIDO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE RECONHECIMENTO DO 

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DE ESTANELCIMENTO OU 

INSTALAÇÃO - (nos termos da alínea a) do n." 4 do artigo 5." do DL 165/2014 de 05/11). 

r Exmo. Senhor 

~+lt ~ fJ~ (0.:4:)\ ( Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima 

Lt~~ l(\ ' '5h~ . 
GraniCris6s omos, Socieaãde deConstrução Civil, LDA, pessoa coletiva n.o 505 236 753, com 

sede na Rua das Ordens, n." 255, freguesia de Ardegão, Freixo e Mato, concelho de Ponte de 

Lima, 4990-454 Freixo PT L, representada pelo sócio gerente, José Carlos Araújo Crisóstomo, 

contribuinte n.o 170 557 851, Cartão de Cidadão n." 08637953 4 ZV6, válido até 20/08/2020, - -
residente na Rua do Fontela, n." 73, freguesia de Ardegão, Freixo e Mato, 4990 - 454 PTL, na 

qualidade de comodatária do prédio nístlco 1392, sito na Rua das Ordens, n." 255, freguesia de 

Ardegão, Freixo e Mato, deste concelho vem, (nos termos da allnea a) do do n." 4 do artigo 5." 

do OL 165/2014 de 05/11), requerer a V/Ex,' o reconhecimento público municipal, devidamente 

fundamentado, na regularização do seu estabelecimento. 

Mais declaro que o estabelecimento/instalação cumpre com as condições fixadas no âmbito 

(artigo 2.") do Regime de Regularização de Estabelecimentos e Explorações, aprovado pelo D,L. 

165/2014 de 05 de novembro. 

Pede deferimento, 

Ponte de Lima, 21 de outubro de 2015, 

O re uerente, 
GRANICRIS STOMOS 

I 

.tt' 
(?ociedade ntrução Civil, Lda, --r--

(U-tX, Nil' l.~ 3 e A..( r c;9~ drYVl O-

4990 " 454 Freixo Ponle e l ima 
Til: 258 763 842 Tim _ , j Bt. I r 1<; 



Conservatória do Registo Predial de 
Pon~.:t!I de Lima 

DESCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES 

RÚSTICO 
SITUADO EM, ORDENS 

RUA DAS ORDENS, N° 255 

ÁREA TOTAL, 5080 M2 
ÁREA DESCOBERTA, 5080 M2 

MATRIZ nO, 1392 NATUREZA, Rústica 
FREGUESIA, Ardegão, Freixo e Maco. 

COMPOSIÇXO E CONFRONTAÇÕES, 

Freguesia Freixo 

806/20010405 

Leira de mato e lenha - Norte, Manuel da Rocha Melo; Nascente, António da Silva Fernandes 

Crisóstomo e Maria do Sameiro Aires Nogue ira ; Sul, 
Prazeres Fernandes Mota Vieira. 

Rua das Ordens 

O(A) Notário (a ) afeto(a) , em substicuição 
Joaquim Oaniel Correia de Sousa 

INSCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES 

AP. 5 de 2001/04/05 - Aquisição 

CAUSA : Compra 

SUJEITO(S) ATIVO(S), 

•• ANTÓNIO DA SILVA FERNANDES CRISÓSTOMO 
Casado/a com MARIA DE LURDES ARAÚJO FABIÃO no regime de Comunhão geral 
Morada; Barreiras - Freixo 
Localidade: Ponte de Lima 

SUJEITO(S) PASSIVO(S), 

*. MARIA OCS PRAZERES FERNANDES DE MAGALHÃES DA MOTA VIEIRA 

e poente, Maria dos 

Casado/a com ANTÓNIO INÁCIO VAZ DA MOTA VIEIRA no reg ime de Comunhão geral 
Morada: Barreiras, Fre ixo 
Localidade: Ponte de Lima 

•• ANTÓNIO INÁCI O VAZ DA MOTA VIEIRA 
Casado/a com MARIA DOS PRAZERES FERNANDES DE MAGALHÃES DA MOTA VIEIRA no regime de Comunhão 
geral 
Morada: Barreiras I Freixo 
Localidade: Ponte de Lima 

Reprodução da Insc. G-l. 

O(A) Ajudance, em substituição 
Maria Isabel Dantas da Costa Vital 

REGISTOS PENDENTES 
Não existem registos pendentes. 

C.R.P. Ponte de Lima 

www.predialonline.mj.pt 

Informação em Vigor 

2015/10/23 10,35,33 UTC 
Pâgina - 1 -

www.casapronta.mj.pt 



Conservat6r1a do Registo Predial de Ponte de Lima 
Av . António Feijó - Palácio da Just iça 

4990-029 Ponte de Lima 

ORIGINAL 

ins lUU! O dOI) 

registos 
L' UH I IO ! ;)[:~:d(; 

A indicação do NIB é da exclusiva r e sponsabilidade do apresentante/re querente, sendo 
para o NI B indicado que se procederá às restituições que venham a Ser devidas. 

Nas restitu ições que venham a ser e f ecuadas por c heque , o mesmo deverá ser levantado 
até ao último dia do segundo mês seguinte àquele em que foram emi t idos , sob pena de 
se considerar perdidO a favor do Estado . 

Recibo N. 80 6 0/2015 Requisição N.O 801 0 2015 / 10/2 3 

Apresentante, ANTONIO LOURENCO RODRIGUES 

Qualidade, 

NI F/ NIPC, 133676102 

Factos R8queridos s 

Fotocópia Não Certifica da em Vigor N.·2027 de 2015/10/23 

Ponte de Li ma/Fre ixo ~ Prédio N." 806 

Emolwn8nto8 

Conta N.· 8647/2015 - Fot ocópia Nã o Certificada em Vigor N.·2027 2015/10/23 
10 , 36 , 35UTC 

Emo lumentos do Reg is to predial 

Artigo 2.° P. 622/2008 

Al ínea 7 

R.sumo s 

Total Cont •• : 

Total R.cebido l 

o Apresen tante 

2015/10/23 

1,00 t: 

1,00 t: 

Tele f one: 258942003 Fax: 258742693 

Total Conta : 

Total das Contas : 

Total Preparo Pago: 

crédi to Total Pago: 

NIPC: 600011097 @- Mail: crpcom.ponte 
lima@dgrn .mj.pt 

processado por Computador em 23/ 10/2015 10,36,55 

1,00 € 

1,00 € 

1,00 € 

0,00 t: 

1,00 € 
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PORTAL DO CIDADÃO 

Acesso ã Certidão Permanente 

Certidão Permanente 
Código de oce ... o; 8275-1328-4857 

A entrtl!ga de~te ~6dll1tJ II Qulflquflr enfidade pública ou prl .... ada d/~penslt • 
apresentação de uma certld'o i!m papi!/.(lIrro 75°, nOS do Código do Registo 
Comorçltlf) 

NIPC: 505236753 
Firma: GRANICRISOSTOMOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL LOA 
NaturflJ:iJ lurídic;a: SOCIEDADE POR. QUOTAS 
sede: 6ARRflRAS 
Distrito: Viana do Castelo Concelho: Ponte de Ume Freguesia; Freixo 
"990 PONTE OE UM" 
CAE Principal: 41200·R3 
Data do Encerramento do I!!xl!lrdçio: 31 Dezembro 

VtJltl!lr sair 

Conservatória onde se encontram depositado. D' documento .. : Conservatória do 
RegIsto PredlaVCOmtrclal Ponte de üma 
Corresponde ii anterior matricula nD 878/20010108 n& ConserviJtória do Registo 
PredillVComercial Ponte de Uma 

Os I!!!lementos constantes da matricula n.:lQ dls;pensom O (;onSultil dils inscrições e respectIvos 
allerba!'ncntoS li f1not&ções porquanto são estes que definem a Sltuaç30 jUrídica da entidade. 

Insc.l AP.1/2001DI08 - CONTR"TO DE SOClI!DAD!! DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) 
DE ORGlO(S) SOCIAl(A1S) 

FIRMA: GRANICRJSOStOMOS - SOCIEDADE CONSTRUCÃO CIVIL LDA 
NIPC; 505236753 
NATURJ:ZA JURloICA : SOCIEDADE POR QUOTAS 
SEDE: BARRBRAS 
Distrito: ViOn3 do Castelo Concelho: Ponte de Lima freguesia: freh:o 
4990 PONTe DE UMA 
OBJECTO; Construção Civil, carpintaria mecanlC8, tr8riSformllt:~o de grenitos . 
CAPITA.t. : 5.000,00 furos 

SÓCIOS E QUOTAS: 

QUOTA: 1.250100 ~uros 

TITULAR: JOS~ CARLOs ARAUJO CRISÓSTOMO 
fstlldo civil : Casado{a) 
Nome do c6njuge : Maria EII~abete Ferreir8 de SOus& Crisôstomo 
Ruolme de bens : Comunhão de adquiridos 

QUOTA; 1.250100 E:uros 

TITULAR: JOSÉ LuIS ARAUJO CRISÓSTOMO 
Est&do civil : Casado(a) 
Nome do cônjuge: fUomene Mede Rocha Barbosa Crisóstomo 
Regime de bens : Comunhão de ~dCll,JlrldO$ 

QUOTA : 1.250,00 Euros: 

TITUl.AR : MANUEL ARAÚJO CRISÓSTOMO 
Estado civil : Soltelro(a) maior 

QUOTA: 1.250,00 EurOS 

llTULAR: MANUEL ALBERTO ARAÚJO CRISÓSTOMO 
Estado civil: $oltelro(a) m~lor 

fORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCiAIS: 

FOrme de obrigar : e Suficiente a i!lssini!ltura de um gerente. 

ORGÃorS) DESIGNADOrS) , 

GERt.NCIA: 

https :/Ibdo.port.ldocfdedao.~evo/services/OnlinelPodidos ... px?s.rvice-CCP 1/3 



JOsÉ CARLOS ARA.UJO CRISÓSTOMO 
Cargo: Gerente 

GERENCIA~ 

JOsé l.UÍs ARAÚJO CRISÓSTOMO 
Cargo: Gerente 

Gt:RENCIA: 

MANUEL ARAÚJO CRISÓSTOMO 
Cargo: Gerente 

GER~NCIA: 

MANU!;"L Al6fRTO ARAUJO CRISÓSTOMO 
Cargo: Gerente 

Data da deliber~çao: 20001212 

....................... _."1"" .............. "' ..... 

Extrtlcto t1ctubliZlIdo dtl fichil d" Inscrição n'l, 1 (publicildil no DR em 20010307). 

Conservatôria do Registo PredialjComerclal ~onte de Uma 
OCA) l!"iud8t1U:, AdellslI MlIrill de Mt10tJlhiies Vi~iri] P~rclrlJ V~/ho 

I"$C.:2 PC Z0021122 ~ PRIfSTACÃO DE CONTAS INDIVIDUAL 

Ano do ~xt!!rcícIO: 2001. Transcrição de 1 registo/mero depôslto. Publicado no DR em 
200JOllS. 

Consérvotórie do R~Distc Pmdilll!Comercial Ponte de Uma 
OCA) Ajvdante, Adellsa Mar/i'! de fo1~galMes Viéfra Pereira Velho 

Insc.3 AP. 83/20060629 - PRESTAÇÃO DE CONTAS INOIV1DUAL 

Anc da Preslaçlo de COllt8S: 2005 

Conservatórl~ do RElijisto Prediill/Comerclal Ponte de Uma 
OCA) AJl)dante, Adel/sa M;lrla de Maga/Mes Vle;r" PerefriJ Velho 

An. 1 ~ 20061121 - Publicado em http://www.mj.!ilov.pt/publh::acoes. 

Conservi!tória do Registo Predlal/Comerclal Ponte de Uma 
OCA) AJud8nte, AdefiSB Marfa de MI19l11hlies Vieira Pt:!reiriJ Velho 

Menç~D OEP 2g4/2007-07-UlS:45:13 UTe - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL 

Ano da Pre~tl;lç~o de Contas: ~006 

RtQuerelHiC e R~spOM6veJ pi!lo Rt!glsto: GRANIGR/50STOMOS SOC/EDADE 
CONSTRuçÃO CIVIL LDA 
Mcnç~o rCiJfiz"d.a nos termos do Dl!cr~to· L/!!!i nO, 8/2007 de 17 Janeiro 

An. 1 - 20070711 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publh::acoes 

MençJo realizada nos termos do Decl'eto-l.c:i "o. 8/;;'007 de J 7 )8mWO 

Menção Df:JI 800/2008-07-13 18:05:23 UTC - PRESTACAO DE CONTAS INDIVIDUAL 

AliO cHI prest!.u;t!o de Contes: 2007 

ReQuerente D Rtlsponsnvel pelo Registo: GRANICRISOSTOMOS SOCIEDADE 
CONSTRuçÃO C.IVIL LDA 
Mençào reiJlizi:7da nos termos do Decreto-LeI n". 8/2007 de 17 Janeiro 

An. 1· 211080713 - fJubllcado em http://www.mj.gov.pt/publlcaeoe.t 

Mençllo Yei;Jllzada nos tet'mrJS do Decréto~l.ef nO, 8/2007 de 17 JlJM;ro 

MençAo DEP 610/2010-07-1918:37:52 UTC - PRESTACÃO DE CONTAS INDIVIDUAL 

Anó da Pr~stat;ao de Contàs: 2009 

Requerente e Responsável p610 RegistO: GRAN/CR/SOSTOMOS SOC/EDADE 
CONSTRUÇÃO aVlL LOA 
Mencliõ relJlit"dlJ nos termos do D~cr(!to~Lt!!; nO. 8/2007 de 17 Janeiro 

An. 1 - 2.0100719 - fJublicado em http://www.mJ.gov.pt/publlcacoe5i 

Menç~o realizada flDS termos do Decreto-Lei nO. 8/Z007 (ie J 7 Janeiro 

Menção DEfJ 1024/201O-10-29 18:1l:07lftC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL 

Ano da PrestaçGo de ç(lnte,$: :200a 

ReQuerente e ResPor'1S6vtl pelO Re~isto: GRANICRISOSTOMOS SOCIEDADE 
C.ONSTRUÇÃO CIvIL UJA 
Mençào rei]fiZlldiJ nos termos do Decreto-Lei n". 8/2007 de 1 'J Janeiro 

An. 1 - 20101029 - Publicado em http://www.mj.gov.ptjpubllcaeoes 

Menç~o r~8I1Ziuj;;J ncs termos do Oec"eto-/"'{:f nO, 8/Z007 de 17 )fJneiro 

Mençaio DEJI 716/2011-09-2g 01:21:34 UTC - PRESTACÃO DE CONTAS INDIVIDUAL 

Ano da Prest8çlio de Cont&S; 2010 (2010~Ol-01 A 2010~12~J1) 

ReQuerente e ResDons6vel pelo Registo: GRANICRI50STOMOS SOCIEDADE 
CONS7'k.UÇÃCJ C/vIL LOA 
... _:r_ _,, __ ~_ ._. ,_ • __ ~ _ ... __ . _._ ,_._ ....... , ......... J _ ,_ .~ __ ,._ 

https:/ItxJB.porlaldocidadao.pllevolservices/Online/Pedidos.aspx?.rvICfFCCP 2J3 



\.Xl!1 ""'"V \.AI ... 1 I I ~ Dai IVCIUVI 

l"ICnçlfO rt!iJ"zaoa nos rermãS ao vecreco-L.e/ n". (1{tllJU/ oe lI' Jane/ro 

An. 1 • 20110929 - Public:ado em http://www.mj.gov.ptlpubllcac:(;lClIÔ 

Nenç80 l'ealJzM~ I'IOS tl!rmos do Decreto-L!:!i nO, 8/200' de J '7 )(lnelro 

Menção DEP 729/2012-07-26 20:42:09 UTC - PRESTAÇÃO OE CONTAS INDIVIDUAL 

Ano dtl Pr(!shlç~o de Contas: <'011 (2011-01-01 a 2011-12,-31) 

Requerente e Re~pon5ável Pelo Registo: GRAN1CRISOSTONOS SOC1EDAD~ 
CONSTRUÇÃO CIVIL LDA 
Nl!nção reaJ/zada I)OS termos do Decreto-lei na, 8/2OD7 de l' Janeiro 

An. 1 - 20120726 - Publlc:ado em http://www.mj.gov.pt/pubIlCilICOCII 

MençiJo reallzad~ fiOS tl!rmos do Decrefo-Lei nO, 8/2007 de 17 Janeiro 

Mençi!io DEP 346/2013-07-11 14:08:36 UTC - PRESTAÇÃO DE: CONTAS INDIVIDUAL 

Ano da Prcsttlçi!o de Contas: 2012 (2012-01-01 a 2012-U-311 

Requerente e Responsável p"lo Registo: GRANICRISOSTOMOS SOCJ~DADe 
CONSfRuçAO CIVIL LDA 
Menção realizada nos termos do Decreto-l,el na, 8/2007 de l' Janeiro 

.ln. 1 - 20130711 - Publicado em httPI//www.mj.gov.pt/publlC:lu::oes 

Mençlo re{/ll~ilda nos termos do Decreto'Lei nO. 8/2001 de J 7 llfn!:!;ro 

Menç30 DEP 417/2014--07·16 0.1:41:!!i8 UTC - PRESTAÇÃO OE CONTAS INDIVIDUAL 

AlIO de Presta-;ão de Contas: 2013 (2013-01-01 82013-12-31) 

Requerente e R.e~ponsével pelo Registo: GRANICRISOSTOMOS SOClfDAOf 
CONSTRuçAO CIVIL LDA 
Menção reallzadlJ nos te'rmos do Deoeto-Ll!i nQ, 8/2007 de 17 )6f1(!iro 

An. 1 - 20140716· Publicado em http://www.mJ.gov.pt/publlc:acoes 

Menç!o r~{Jliz{JdiJ nos termos CIo Dccre'to·Lel nO. 8/2007 de 17 Janeiro 

Mençlo DEP 166/2015-06-26 21:17:55 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL 

Ano da Presta-;~o de COntaiS; 2014 (2014-01-0.\. e 2014-12· 31) 

ReQuerente e Responsável p~lo Registo: G~ANICRISOSTOMOS SOClEDADE 
CONSTRUÇÃO CIVIL LDA 
Menção reallzark nos termos do Decreto-~el na, 8/2007 de l' Janeiro 

An. 1 - 20150626 - Publicado em hltp://www.mj.gov.pt/publh::iJcoes 

Menç!o reil/iz{JdiJ nos termos do o"c~to·Lel nO, 8/2007 d~ 17 Jimelra 

Fim da Certidlio 

'2015;'MA Agenóa p,lra ii Modet!l12.t~.ia "'dministriltlva, I. P 

https:/lbde.portaIdoddadao.rIIlNo/set'\llceslOnlinolPedldos.aspx?serviC8"CCP 313 
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ARAÚJO CRISÓSTOMO 

JOSÉ CARLOS 

M 1,76 PRT 16 051966 

08637953 4 ZY6 2008 20<!n 

ANTÓNIO DA SIL. VA FERNANDES CRISÓSTOMO· MARIA DE 
LURDES ARAÚJO FABIÃO 

170557671 11l4166617Z 191700011 

I<PRT086379534<ZY60«««««< 
6605164M2008206PRT««« « «<4 
ARAUJO<CRISOSTOMO«JOSE<CARLOS 



CONTRATO DE COMODATO 

Primeiros Outorgantes: António da Silva Fernandes Crisóstomo, contribuinte fiscal 
nOl43093 169, e esposa Maria de Lurdes Araújo Fabião, contribuinte fiscal n o 

156837820 residentes na Rua das Barreiras, da freguesia de Ardegão, Freixo e Mato do 
concelho de Ponte de Lima-------------------------------------------------------------------------

Segundos Outorgantes: Granicrisóstomos Sociedade de Construção Civil Lda, 
contribuinte nO 505236753 freguesia de Ardegão, Freixo e Mato, do concelho de Ponte 
de i.ima.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Os primeiros outorgantes são donos e legítimos possuidores dos prédios inscritos na 
respectiva matriz predial sobe o n° 1392 da freguesia Ardegão, Freixo e Mato, do 
concelho de Ponte de Lima. 
Pelo presente contrato cede aos Segundos Outorgantes, a título gratuito, a fruição do 
referido prédio aos segundos, com as seguintes clausulas -------------------------------------

--------------------------------------- Clausulas -----------------------------------------------------
I ° Os Primeiros Outorgantes cede aos Segundos Outorgantes o aludido prédio nO 
1392 para o exercício da sua actividade, bem como autorizam a sua ampliação, e a 
legalização do prédio, existente para fins de industria, apresentar processos na Câmara 
Municipal, e outras entidades, e solicitar qualquer documento necessário para esse 

efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------
2° Os Segundos Outorgantes obrigam-se a manter sempre em condições, e segunda as 
regras da prudência e utilização normal da coisa, os prédios que constituem objecto 
des te contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------

3° Com o presente comodato do prédio acima identificada procede-se, simultaneamente, 
à transmissão pela mesma forma, de todos os direitos, referentes a fruição de que os 
Primeiros Outorgantes são titulares, acrescido do facto de que todos os bens, 
pertencerem ao Segundo Outorgante--------------------------------------------------------------

4° Os impostos, as taxas, o seguro, a manutenção e as tarifas de água, luz, telefone etc. e 
todas as demais despesas relativas ao uso do imóvel correrão por conta dos segundos 
Outorgantes-------------------------------------------------------------------------------------------

5° O número de direitos transmitidos é igual ao número do bem produto deste 
comodato.---------------------------------------------------------------------------------------------

6° A transmissão dos direito a pagamento estabelecida nas cláusulas anteriores, faz-se 
por período igual á duração do cornodato acordado. -------------------------------------------

7° Declaram os outorgantes aceitar o presente contrato nos termos exaradas. --------------

Freixo, 2 Janeiro 2014 

Primeiros Outorgantes 

J"llrtm!lp _rL" tJvi& ~f/t?L t~~~~dl=~~~ts~ 

i~6'4.4 .(L ii; í 'h .. k ,A",,(u'õ.- J aJ--:o'o 
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EXTRATO DE DECLARAÇÃO DE REMUNERAÇÕES ENTREGUE POR INTERNET 

Identificação da Entidade Empregadora: 

Nomo: GRANICRISOSTOMOS soe CONSTRUCAO CIVlllD 

Número de Identificação da soguranÇ<l Soeial: 20007374228 

Estabelecimento: 0001 

Número de Contribuinte: 114036503 

Número de Identificação Fiscal: 505236753 

T~x8i: 34.75 % 
Mês de Referência: 2015109 

N" 
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Total das Remunerações - Cálculo das Contribuições 

, 

CódigO de Certlficôdo: 20'510'i'!U6227 



GRANICRISOSTOMOS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIV1L, LDA 

Em 01 de Janeiro de 2001 , foi constituida a entidade Granicrisostomos - Sociedade de 
Construção Civil, Lda, com sede em Barreiras, freguesia de Freixo, concelho de Ponte 
de Lima, tendo como sócios: José Carlos Araújo Crisóstomo, José Luis Araújo 
Crisóstomo, Manuel Araújo Crisóstomo e Manuel Alberto Araújo Crisóstomo, com um 
capital social de 5000€, pertencendo 1250€ a cada sócio. 

A actividade exercida é a de Construção Civil, Carpintaria Mecânica e Transformação 
de Granitos, actividade que tem vindo a ser exercida, de forma continua e sem 
interrupções, tendo sido obtido um volume de negócios que cresce todos os anos e desta 
forma permite a manutenção dos dezasseis postos de trabalho, pelo que o volume de 
negócios, nos últimos três anos, foi o seguinte: 

2012 
2013 
2014 

296.729,84 
305.805.22 
330.387.41 

Tem como objectivo, manter o funcionamento da actividade, nomeadamente de 
Transformação de Pedra, tendo até a presente data e numa atitude que se entende 
correcta, mantido uma boa relação com fornecedores e clientes. 
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coóiõO CAE • REV 2.1 

41200 I 2 
VOlo DE NEOOCIOS I 

CODlGO DA TABELA I 100 0/01 DEATIVIDADIOS ~ J N.· !STABEl ECrME.NTOS í4l 
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r- L-
02-A] A COfllilO,j,(!ad6 (lncontril'~O org.w,,i;-\US ~UI'IIOII!~I:; 

1 D NIC's (N) 2 n NCRF's(S) 3 n NCRF.PE (S) 4 ~ NC-M[ (M) ',pr~., cl, ,'pt!nõ1: p;ua o:.. t!'lflOOOl' da 2010 &SegUUlttl6) 

031 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - Ex.relelos d. 2009. onlorlo ..... 
EXERCIC,OS 

-
CUSTOS E PERDAS (1) (2) (3 ) (4) 
ClI",lo da!- mercadorias Y~,'d,d3;J e df:l9 IlVi\(.orO:It. <,;o"~utT1I\'fi1"" 

A0101 Mt:>rColflor'<lS 

A0102 Mahma2 

AD103 h'mtK.:""clllo!. El !i"IYH.:O!i tll!l':n1(l" 

CuSI ... 1'1I.,r"!\blJ!":.<;OJl! 

A0104 Rl)munlJT"lÇOCls 

Enr.arlJos SOCI::l15 
A0105 Pl'ln!;nD~ 

A0106 Outro!!; 

A0107 AlllOI1i.':dt;:Õ!l~ clllllll,)l'lili/;n1n ,X'Irrorno I) Incorporeo 

A0108 AIU',lilmElnlOS 

A0109 Pro~,~Oes 

A0110 1r·hp~.lm. 

A0111 OulrU!. CUfllU!; '" pUld.,~ 01..,rncIOl'1RIS 

.1.0112 rAIo 

A0113 f"It!ldas ~rn erlll'rt:~a!l!ln ym!)/) j) õl~sooàd9S 

A01" AlnortJZ!lCOé~ e jj!'l~l;mll"nlo~ fll" I1p!l~ilÇOO~ li! IIlw.st,mento~ tlnanre,fO! 

juro-:; e Cl!stos ~Imllare'> (al 

AD118 ROlatl~r)S EI e!l1pro~ils do qrupo 

A0116 ÜU1"'ll 

.1.0117 IC) .... ,. 
A0118 r.., '<luo.; r l"'I.cla~ o1Irn<.>I'(I,nfln()5 

.1.0119 ILI 

AOUO Impolito SDO(~ O fendimento (jo IlXefl:lUn (h) 

(G) 

.1.0122 R"~ull~do Ir Uldo tJlJ ex~(cl(;lo h 
A012J IO tAl ... .. 

PROVt:llOS I:. GANH OS 

Vendtls 

A012' M~r(: .. ,d(')l1~s 

A0125 Prtlould!i 

A0126 Pr ... ~.t .. <;:nf"I' ri" o;orvrCO& 

A0127 V'""'O" 0"",""0 I.' 1<' 
A0128 1'''0<11'1(><; Dara l'\ moorlR I."mDfe5n 

AOU!) Provello~ suplementar" .. 

,,"0130 SLlh"idl,,'. !1 ftxplm;1f"'in 

A0131 OlJlr~ rr~llos J> 'lilnhOs apareclOMI! 

A0132 R~ 1P.r'õOE!S de i'lmor1!llh .. Ot''S'' ,1JU!~.m'I!I'If)'; 

A0133 (RI 

A01:M G.i11"('" r.n, un'll'lt""" r10 qn'ro '" ~~C;OCIadai> 

A0135 Rl:mhmll1' I, dr. .u11r.'n<lrOOs M c.,oltill 

R1!":11''?fIt()';d9t'I,ln' fi'" ·a""., ~ di! "Ut,;!'. ;~Jl!it:;~)<-~ frn;miC"':Y' (ti' 

A0138 Rd'lllvú!'.\ tHl1 I"~,I'" dI) Il1lm 

A0131 OUtlO~ 

OlJhúSjtuO!:; ~ p,o~nllll" ';im1\rnll', I·' 
M138 Rnr;1!i"'0S " ",mprfos<l~ CIo QfUpo 

A0139 Ou[ro~ 

A.Q,..O 10> 

A0141 F r)v"ll~ o Qa.lho,o ~~tl'~.'lfdil\;)t~ . 

A01<42 " .. 
RC1illmo: 

Rllillll!:ldo~l ('PO'·lr:IC)r\.,I~ (I)HA) : AOU3 A0148 

RI~!'lJllarll1~; finilm;'.lIlOIi· JO·BHC·A)- A0144 "0149 

R"I",1·1!c1(JO" COfft>fltt>& CD C A01<l!i A0150 

Rt:!";,II!;tono.; "nl~:; dt.l Impostos (Fr(E: - A0146 A01 51 

Rn·"I(t .. oo t!~IJ'ClQ do e:rflfClrlo n·HG, - A0141 A0152 

,-, Coot,,!; POC (,8 t • f:i8õ'" 686 I 687 , 668 ,., Se f'legallvo fIlS •. rever o valor ron, o feSr'e<~tlYO ;+11:"11 
le, Dil~rftllÇ~ ;'IlQnl'>riC<l entre ~~ 6~lsl':'nCI<'l!l n')Bi!I t:! in,n,,',; dt' "Prnr!uln~ ~.l'Ib;1clo~" lnl&rm';'<1 os" (conta 33). ·SubpfOOUI( '. JesperdIC,Qli. re!iduos E! <>Iugo~ te pta I-lJ e ·Prmlulr. 
C tfi'll::alhos em CufS fLont,)1!i). IOfll<lndo "i"",, om C:Orvii!dC>fi'lç<lO o) nlOlllmenlD f"'?Q,gtado cm 'RIC\}ul:"lllJllr,:..'u de el(i!lt{~rIÓ;l!l· (I ofll;' 1f1) 

IdI ·~·mlll~ POr: 781~ .. 7815' (R1ti . 783 ,., CorlI9sf~O(; '~11 ~ (aLi' 18104 /fllH. rl:l~' 786' 71 P'I;'lu.-3Jjo1 3 

(,;omprOv3tlVO 1I:~..oA: 5052;'IH:>;' / LU14' LJL1·IOO1:;)"U 
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03~AI DEMDNSTRACAo DOS RESULTADOS POR NATUREZAS· Portado. do 2010 ••• ouln ••• 

PERiDDOS 

RENDIMENTOS E GASTOS N N·1 

(1) (2) 

"5001 Vrmlj;:l'" e S61VIt;.QS pr('!lado~ (N,S.M) 
330.387,41 

.4.5002 SUDe/CIOS;'l; ~)Cpt",.t(;;t<1 (N, S,M) 

AGOD3 
Gal1h03lp"'rda~ Imputado!> d~ .u!J~i,h'lri'l" 

('oI1Junto!! 
1;lf''3ocltlda6 <:, I:Irllpll?e,klirne!llo~, 

(N. S) 

A5004 Vi1"i'1~<lO no,:; +nV1)'lU'lIrO! dil pradut,;Ao IN. S, M) 325,00 

ASOO!! T. ':Iillhu'Õ pars d prÓj.lna tlllh,l;a:;lr. (N,S, M) 

A!lOOEi L .'u l.!.ll! l"!'I'lt:.l,I!'rm.<, ~I~,da!i" ds& n'\.ollo!lIu!o Ctm~1It11Id;l'i (N,S, MJ 
53.223 ,13 

A5007 Fomer::lIl1EC1IlI05 9 ter.-I(;09 t'lXlf'r r\t>~; (N, 5, M) 
93.632 ,86 

.4.500B Ga!Õloa com o rJt!:-",Il:11 (N.S, M) 
160.213,30 

A5009 In'Jó'lridl:,t!c dI, illVDnlilrlo<; IjlI)rd"r;'fl:l\lN9Õe!I) IN,SI 

.4.$010 I T11.>:lnrl:lr1~ 1'1<) di lIdas fi fl!!~ .. oor IjJ~lda~rf1vnr!;oo:;) (N,S) 

A5011 Prnvl~~!õ (",lrnel1to&lri:'d\.Jçua~l lN, S. M) 

A5012 1m ..:trld.rul'! U" rnvn:o;!lIT11-'''\Q'' ntlo dppreaã"tl.!;,;;,,,orl,z'l""'(õ Ipflr(k'SlIt!vtorsóeS) IN.S) 

A!)013 0I11",~ ,mp,mlj<tdi>& (perda&Uelltn~úe!i.JilnHl;uirl,,(lel !perd",s:reverallêsj IS,MI 
I ,j'llzaç<lo ~~(Iu~;"/j) pela .. ~qUl'ln"s enl.r1ades e f'llcr<.o~I1I"I.uj"l~) 

A5014 Aum"ntOl'.,rt>ducc.lls de IlISIO lI;1klr (N, S) 

Atl015 Oulr~' f:ndlm':'llltl!i I': IFHlh(l~ lN. S. M) 
118,86 

A5016 Ot,l~ lJil<:;tOl '? p~rd,,! IN,S,M) 
1.942,93 

A5017 
Resutlõldo ;!ntAlO de depreciações. gastos dtl fin .. nCl1lmonto e Impostos 

(N. S. MI (A5001 +A5002 <lo '" +A5005 ·AS006 -_o ·A501J +A5014 +1\5015 -A5016) 21,819,05 0,00 

A!l018 G,HltoS.f~~Cf~EIC~ II dr:pt1"dily;iQ (, dE ilmrJntL1C(tl lN, 5, MI 
17.980,35 

A5019 ln1pi'lrlf1,~de dI' IfW8'3hrn"nlo!l d~l\f"t:i;\v(1I~,lmor\llilvel!lIPf:rdasJrf:v(jr~ír~!i.) lN. SI 

A5020 Re:!lúltillJo opcr:;lclonill lant8sdegastos de IilUmci:lmonto e impostos) (N.S.M) 
IA5017.A5018 -A5(19) 3.838,70 0,00 

.5021 JujO~. to r!!I'IIIII't!f'IO!'l ~lIt'HIt!r"J; obtidos (N,S,M) 

A5022 IHII1"1" 9;::\sto' Similares ~uportados IN,S,M) 

M023 Rf!sultsdo !SITies do impotõto!lõ (N, 5, M) 
(M020.A5021 -1\5022) 3.838,70 0,00 

A5024 fflpO'õTr ~nhm o fllnrllmento d, -""OOe' (N, S, M) 
652,58 

A50215 Resultado liquIdo do periodo (N . 5, M) 
(A5023.AB024) 3.186,12 0,00 

A5026 Rll$IIII,II;1o dil5 acttvldadêS daBCOflllnu:ldll~ (liqlllrlCl de Impostos) 
IIlclú1do no tesúU"do Ilquido do periO(lo lN, S) 

COfT'IprOv:!lllvO IES.QA: 5052367531 2<11 <1 I 2321 .10015-72 Págln :! 4 de 53 



~I 

.,,, ,Mo ,on,,, 

51" .-;:: '" ~ 
1102 . t I , !<lk I" 

A!103 --;:; iII .. ,,' "',, • "'1 

~105 A, ,~, .,,~ 

I .. ". " " 

~ 
n, 

; , 
'51" A. 

" " 

~ 
n", , 
A .. '" ~:;;:: , 

:..,;" ' .. , 

M1l2. 

<10 

f .. " c "~,",,,;;:;;;;;;;; 

RA' 

ACTIVO 

: , I 

AL I 

TAlP~ln 

• d.-;;;;:;;; :-: 

,.~ 
lN, ., ... , 

' u' 
IN--;;-,."" 
IN-;;-

lN. '-u, 
lN." 
lN. SI 

" 
« 

IN. S, MI 

lN" 
lN. S, MI 
, . .-

lN. S. MI 

I • . '" 

lN" 
,. < 

lN. SI 

lN .. , . ., 
IMI 

,.~< u, 

--;;;: < MI 

IN. SI 

--;;;-• . MI 

-;;;-" 
'.-';MI 

IN.

'N.S. MI 

'N 
1N, 5 ' 

lN.', 
~ ,. " 

lN.: "I 

IN:8. MI 

lN, S , MI 

IN, S 

IN.SI 

lN» 
50.';; 

lN, s-:MI 
lN. SI 

, S, MI 

IN:sI 

I, SI 

I, SI 

N 
(1) 

<00 

onn 

11310,~~ 

oJli) 

-

IN,S, MI 

IN.SI 
lN, SI 

--T,l~==~==~ "" 11 . ~1921 -
Ti ? 1 ~ ) 1 :-;:::" 

19 .. 4 ~ __ ' 1;rqJ 
I.'" J 



Planta de Localização 

I .. ~ • 

.,/ 

> 1"41 

\ ,# 

I . ' ) . 
T 

0 

) 

. ~ 

\ 
\ 

Etco1lo1 1:5000 

~.~ 4990.062 P~nte de li ma ~ 
~- - a"", www.cm-pontede limil .pt 

PONTE E) UMA Tel: , 12~ lOO 00 
.... lO "'" .... t ,IA, .. , .r 

I 
I 

"y 
--" 

/(#/~ -
)c 

'iIi' 
A-I 
• 

\ 

(\ 
~ \ \ r-

l ~ 

cm-ponte" 'Ima pt 

' O 

" .• 
... 

( 

• , 

I 

c 
ç 

.. '~ .:00_, O F~gn"i4'l~' _--., 
, , , I , ~< J --\-' ",,/:::-..-li"t'-

SI$ reM"" 06 CQORIJEN .... IJAS . _ o.F ' , 
~ ____________ ---"-I'r.r=-=I'III.., c-.. r ..... =_:= ... =._=:''''_::..:' .. =---_______ _ __ -----; 
Nome: 

Rua/lugar: 

Freguesia 

N.2 Policia: 

81: 

NIF: 

Telemóvel; 

E~mail : 

Dala: 22/10/2015 

Página: 



Nome: 

Rua/lugar: 

Freguesia 

N,2 Policia: 

. ·e 
" . 

Telemóvel: 

E-mail : 

Data: 22/10/2015 

Página: 

.. , 



Planta do PU de Freixo 
Condlclonantes 

) 

.... 

Esc:!.l. 1:2000 

~ 4990-062 Ponte d. lima ~" 
- - _" www.cm-oontedellm •. pt TI 

PONTE E) LIMA Te" ,~" ROr, M 

--+---" , 
I 

~ 

-

-

,--_________________ "'~nt ... . """"'" ... ,--... ~ .......... -.-

Nome: 

Rua/lugar: 

Freguesia 

N,!! Policia: 

81: Oat.: 22/10/2015 

NIF: Página:l 

Telemóvel: 

E-mail: 



REN - Reserva Ecológica Nacional 
Planla de REN de Ponte de Lima 

".; \ A , . 
!.~ .,... ... \. \ . ,::>: 
" -" .- ' 

, 

I 1 
" . , , 

,' I " ., 

~ 4990-061 Ponte de lima 
I_A .. ~ www.cm-pootodcllm •. pt 

PONTE 8 UMA Tcl: JW 8900 'DO 
'lCl1 G ..... ';" JI 

, 

4-
Au',n,~(J" N' {)O(" 2009 

•. • 1 ".1~" + )11.;:'1 
Certifico Que a pre:;r ' . _ ~. '\(clpa\ 
Divisão de o!l[as e u'~ .' rã v,, , ~ ~ .. t.j-
de P. I.Ima.,,~,,~ .. ·O< t " , O Es c.:ala 1:10000 

~ J 'r, I! 
... -I 

BISTfUA 01: COORO[HADA6 
_____________ "_.,--'.~'_ .... C"-O'''''".". .... ~..,-.. llH 

.p':nd ,,;' ":\2 f' 
Nome: 81: Data: 22/10/2015 

Rua/Lugar: NIF: Página:l 

Freguesia Telemóvel: 

NJ! policia: E-mail: 



PU de Freixo Planta do 
Zonat;,.ento 

Nome: 

Rua/Luga" 

Freguesia 

N,2 Policia : 

..... 
.. 

$ 

81 : 

NIF: 

Telemóvel: 

E~ mail : 

~ ~ 
PONTE E) •. ~I~A 

TE'1II1" "'1;11. IA HlM 

Data: 

Página:3 

• - -2 ;;~t~ de Uma 
4990-06 tedelima_pt www.cm·pon 

'00 00 Tel : 151 ;p: 

~ . , 



GraniCri,óstomos, Sociedade de Construção Civil, LDA 

Rua das Ordens, n.' 255, Ardegto, Freixo e Mato 

Regularização de Instalação Industriai 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

INTRODUÇÃO 

Pretende-se com a presente memória descritiva e justificativa, descrever a pretensão 

da firma requerente no sentido de obter a certidão de deliberação, fundamentada 

de reconhecimento público municipal para a regularização da instalação industrial. 

HISTORIAL 

A empresa, opera com o a atual designação na órea da construção civil e 

tratamento de granitos desde 2001 , embora anteriormente, usa-se o designação de 

António Crisóstomo e Filhos, Lda. 

Amplamente reconhecida no concelho como uma empresa em franco crescimento, 

teve necessidade de expandir a sua capacidade de tratamento de granitos, 

procedendo à construção de um pavilhão, com processo de obras n.' 166/0 I, 

apresentado em nome do proprletórlo do prédio. 

Inicialmente destinava-se o armazém, tendo sido solicitada a alteração do destino 

para indústria, a qual se pretende agora regularizor. 

Foi apresentado aditamento 00 processo camarário visando alterar o destino da 

construção paro indústria, bem como a sua ampliação. 

No entonto apesar do prédio estar classificado no Plano de Urbanização de Freixo, 

como "Área destinada a Iniciativas Empresariais". 

Em julho de 2008, no decorrer do processo, foi colhido parecer da CCDR-N, que 

inicialmente se pronunciou favorável à pretensão ao abrigo do PDM, mas que 

entretanto devido entrada em vigor do Plano de Urbanização, a mesma entidade 

concordou com o parecer técnico de indeferimento devido ao afastamento imposto 

de 7,00 metros da construção à extrema da parcela, constante no art.' 44 do 

Regulamento do P.U. 

Sendo neste momento e aparentemente este as peta o único impedimento em 

termos de instrumentos de gestão territorial a impedir a legalização da nave industrial 

e respetiva atividade Industrial. 
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CARACTERlsTICAS DA EMPRESA 

Estas instalaçOes laboram essencialmente na transformação de granitos, a Indústria 

que se pretende regularizar do TIpo 3 com (CAE 23703) "fabricação de artigos de 

granitos e de rochas n.e. , com potência inferior o 25Kwa e 16 operários com franca 

possibilidade de expansão quer no volume de negócios quer no número de 

operários. 

É do conhecimento comum no concelho que a empresa "GraniCrisóstomos, 

Sociedade de Construção Civil, LDA ", é estável e de bom relacionamento comercial 

com as empresas a quem presta serviço, prezando pelo elevar do bom nome da 

famnia Crisóstomo, assim como a tradição das empresas transformadoras de granito 

no concelho. 

Atualmente com 16 funcionários na empresa, é sua intensão caso seja possível 

regularizar o indústria. expandir francamente o seu número, pois pretende inovar o 

urgentemente o tipo de tecnologia e oferta, numa altura em que o economia 

nacional e principalmente a construção civil. apresentam sinais eminentes de 

recuperação. 

Mais importante, do que o número dos seus efetivos atuais, é o emprego indireto que 

ajuda a manter no concelho, pois a maioria da matéria prima é extraída dentro dos 

limites de Ponte de lima, por empresas com quem mantém negócios. 

INSTALAÇÕES 

As instalaçOes são compostas por uma nave com vários zonas de transformação de 

granitos, ladeada por espaços destinados a armazenagem, arrecadação de 

maquinaria, balneários para operários, escritórios e porque de matéria prima bruta. 

Caso venha a ser autorizada a regularização da indústria a empresa, pretende além 

de inovor tecnologicamente a zona de fabrico, construir no interior do nove, uma 

zona perfeitamente separada poro pequenas refeições dos operários assim como de 

descanso em períodos de folga. 

O edifico é essencialmente constituído por naves em estrutura metálica, revestidos 

com chapa canelada no cor cinza, excetuando a zona de escritórios, instalações 

sanitários onde foram construídas paredes de tijolo rebocado para melhor conforto 

dessas instalaçOes. 
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A superffcle total do solo afeto à atividade é de 5 080 m2 e a de implantação dos 

edifícios é de 1 120.00 m2 e de construção total seró de 1 237.00 m2 

O estacionamento é efetuado no interior do prédio, possuindo oito lugares 

perfeitamente delimitados para utilização pÚblica de clientes, espaço para 

estacionamento das viaturas pertencentes à empresa, bem como um amplo parque 

de manobras de veiculos pesados. 

O acesso é feito através da via pública (Rua das Ordens) cuja pavimentação e 

dimensões foram recentemente beneficiadas, devido à natureza do uso que ali se 

pretende instalar. (iniciativas empresariais). 

INFORMAÇÃO RELEVANTE 

Habitualmente, empregando efetivos da região e a longo prazo, a empresa tem 

contriburdo ao longo dos anos para a manutenção de mão de obra especializada 

na região, mantendo alguns agregados nas freguesias vizinhas. 

Com a legalização deste estabelecimento, a firma requerente espera aumentar a 

sua produção para exporfação e aumentar o volume de negócios com outras 

Indústrias do concelho com quem negoceia, nomeadamente no fornecimento da 

matéria prima. 

Com a requalificação que se visa fazer na indústria, prevê-se pelo menos a criação 

de mais 6 postos de trabalho. 

Não possuindo outro prédio onde desenvolver a sua atlvidade e caso não se viabilize 

a legalização das instalações, a empresa poderá estar na iminência de prescindir 

significativamente do número de trabalhadores, para poder enfrentar as dificuldades 

económicas que surjam na aquisição de novo espaço para deslocação das 

instalações, provavelmente no concelho vizinho. 

Atendendo ao facto da empresa normalmente contratar trabalhadores a titulo 

efetivo e da região, julga-se este fator ser de elevada relevãncia. 

Terá portanto todo o interesse em manter a complexidade de indústrias de granito 

existentes na região de Ponte de Lima, sob o risco da sua deslocalização, além de 

poder ir criar postos de trabalho noutro concelho, levaró também consigo o saber e 

tradição. 
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MERCADO 

Atendendo que a procura emergente de granito para aplicação na construção civil, 

com qualidade de fabrico local tradicional pelo mercado tem aumentando nos 

últimos anos, as prestativas de futuro são promissoras tendo a empresa recentemente 

renovado e modernizado algumas móquinas para dar resposta às solicitações cada 

vez mais complexas. 

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

Com a possibilidade de regularizar a indústria, serão adquiridos novos equipamentos 

de fabrico, bem como a possibilidade de constituir formandos na órea que possam 

vir a servir as indústrias vizinhas. 

Julga-se ser do interesse do concelho, preservar as indústrias com longo historial de 

emprego e bom nome na vila de Ponte de Lima. evitando que todo o trabalho e 

esforço realizado por estas no alcance de mercados e emprego. sejam simplesmente 

deslocados para concelhos vizinhos, quando poderó estar ao alcance a sua 

manutenção. 

CONCLUSÃO 

Junta-se declaração "IES" (Informação empresarial simplificada) e da Segurança 

Social , atestando a situação regular da empresa. 

Julgo-se com a presente memória descritiva ter convenientemente descrito a 

presente pretensão cuja aprovação e reconhecimento se solicita. 

Pede deferimento, 

Ponte de Lima, 21 de outubro de 20 I 5. 

A arquiteta, 
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Processo nO: 454/15 Data de Entrada: VINTE ~FfO de 2015 
Requerimento nO: 4743/15 

Requerente Principal: GRANICRISOSTOMOS-SOC.-CONSTRUÇÃO CIVIL LDA. 
Localização da Obra: -ARDEGÃO, FREIXO E MATO 

INFORMAÇÃO TÉCNICA 

A empresa GraniCrlsóstomo, sociedade de construção civil Ld.·, pessoa colectiva 
505 236 753, solicitou através do requerimento em epigrafe o reconhecimento do 
Interesse Público Municipal para a legalização das instalações de que detentora, 
localizada na rua das Ordens nO 255, freguesia de Ardegão, Freixo e Mato, ao abrigo 
do DL nO 165/2014, de 5 de Novembro que estabelece com caracter extraordinário o 
regime de regularização e de alteração e ou ampliação de estabelecimentos e 
explorações de actividades industriais, pecuárias, de operações de gestão reslduos e 
de explorações de pedreiras incompativeis com instrumentos de gestão territorial e ou 
condicionantes ao uso do que não disponham de titulo válido de instalação ou de titulo 
de exploração ou de exercicio de actividade. 

A presente instalação industrial está enquadrada no Plano de Urbanização de Freixo 
em Zona de pequenas Industrias e Armazenagem, cuja actividade exercida é a de 
construção civil, Carpintaria Mecânica e Transformação de Granito. 

Esta instalação face à sua localização vai cumprir uma função industrial importante 
complementar à indústria de extracção de granito, nomeadamente a transformação, 
para a construção civil, tendo nos seus quadros de pessoal 16 funcionários. 

Pelo referido proponho a aprovação do Interesse público Municipal da presente 
instalação industrial com base no art.o 5° alínea a) do Decreto-lei 165/2014, de 5 de 
Novembro, para efeitos da emissão da Declaração de Interesse Público Municipal pela 
Assembleia Municipal. 

A Consideraçao Superior, 

2015/11/02 

o Técnico 

ferreira 
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