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ENG.2 VICTOR MANUEL ALVES MENDES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE 
LIMA: ------------------------------ -------------------------------------------------
TORNA PÚBLICO, que esta Câmara Municipal em sua reunião ordinária de 25 de maio de 
2015, deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra, a Resolução de Requerer 
a Declaração de Utilidade Pública de Expropriação de parcela de terreno para a obra de 
"LIGAÇÃO ENTRE A RUA DA GANDRA E A RUA CAIS DO RIO LIMA", pelo que nos termos e 
para os efeitos previstos no n.2 1 e no n.2 4 do artigo 11.2 do Código das Expropriações (Lei 
n.2 168/99, de 18 de setembrol, ficam notificados os proprietários e demais interessados do 
prédio que a seguir se identifica, do teor da deliberação: --------------------------------------------
O Tribunal Judicial de Ponte de Lima, no processo n.º 1194/11.5 TBPTL - 2º JuIzo, proferiu 
sentença condenando a ré Junta de Freguesia a repor o muro de divisão e a estrutura da 
ramada na situação anterior às obras que aquela tinha realizado no prédio inscrito na matriz 
predial rústica da freguesia da Gandra, Ponte de Lima, sob o art.º 797º e sob a seguinte 
descrição "Ieiras da Fonte do Vale, terreno de cultivo com ramada, oliveiras e castanheiros, a 
confrontar de norte com caminho público e Zamites, sul com João António (herd.), nascente 
com António Mendes e poente com caminho público, com a área de 4900 m2, omisso na 
Conservatória do Registo Predial . ---------------------------------------- --------------------------
O alargamento efetuado pela ré teve como fundamento a ligação entre a Rua da Gandra e a 
Rua Cais do Rio Lima, (antes da toponimia aprovada era a ligação do Lugar da Gandra ao Lugar 
da Carrapata) na medida em que o acesso às ruas em questão só se conseguia fazer pela EN. --
Na sequência da condenação a ré dispõe de 90 dias a contar do trânsito em julgado da 
sentença, para requerer a declaração de utilidade pública das expropriações necessárias à obra 
referenciada em epigrafe. ------------,-----------------------------------------------------------
Tendo em vista a execução da referida obra, torna-se necessário ocupar uma parcela de 
terreno, devidamente identificada na planta que consta do processo administrativo existente 
no Município de Ponte de Lima. --------------------------------------------------------------------------------
Nestes termos, a Câmara Municipal aprovou, de acordo com o disposto no artigo 102 do 
código das Expropriações, aprovado pela Lei número 168/99, de 18 de Setembro, a resolução 
de requerer a declaração de utilidade pública da expropriação do bem a seguir indicado, 
necessário à obra em epIgrafe, com os seguintes fundamentos: - ------------------------------
aI Causa de Utilidade Pública - Trata-se do alargamento de um troço de via com cerca de 1,70 
m de largura, que permitirá ligar a Rua da Gandra à Rua Cais do Rio Lima, com o objetlvo de 
possibilitar uma ligação continua entre os lugares/ruas, e ultrapassar o estrangulamento 
a tua I mente ex i ste nt e no loca I. ------------------------------------------------------------------------------
b) Norma Habilitante - O presente pedido fundamenta-se na disposição da alínea vv) do 
número 1 do artigo 332 da Lei número 75/2013, de 12 de Setembro, conjugada com o artigo 12 
da mesma Lei, que defere a competência à Câmara Municipal para propor a declaração de 
utilidade pública, para efeitos de expropriação. -----------------------------------------------------
cl Bem a expropriar: _ Trata-se de uma parcela de terreno, com a área de 342 m2, sita na 
freguesia de São Martinho da Gandra, concelho de Ponte de Lima, a destacar do prédio 
inscrito na matriz predia l rústica da freguesia da Gandra, Ponte de Lima, sob o art.2 797º e sob 
a seguinte descrição " Ieiras da Fonte do Vale, terreno de cultivo com ramada, oliveiras e 
castanheiros, a confronta r de norte com caminho público e Zamites, sul com João António 
(herd.), nascente com António Mendes e poente com caminho público, com a área de 4900 
m2, omisso na Conservatória do Registo Predial, pertencente a Manuel Barbosa Dias, viúvo e 
outros, herdeiros de Ana Esteves Gonçalves. -----------------------------------------------------------
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dlPrevisão do montante dos encargos a suportar com a expropriação: A prevlsao dos 
encargos com a expropriação, que tem por base a quantia que foi determinada em avaliação, 
de acordo com o relatório efetuado pelo Senhor Eng. 2 Civil Fernando Nuno Serro da Costa e 
Silva, em maio de 2015, que consta do processo, é do valor global de € 4.312,80, assim 
d I s c ri m I na do: -------------------------------------------------------- -----------------------------------------
aI Valor do Terreno - € 3.967,20 -------------------------------------------------------------------------

b I Benfeitorias - € 345,60 - ---------------------------------------------------------------------------------
Os referidos encargos serão satisfeitos pela dotação orçamental do ano corrente através da 
rubrica 06/070101, na qual têm cabimento adequado, e ficam cativos, -------------------------------
el O previsto em instrumento de gestão territorial para o imóvel a expropriar e para a zona 
da sua localização: Nos termos definidos no Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima, a 
parcela em causa, encontra-se inserida em "Área Predominantemente agrícola não incluída na 
RAN", ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com O disposto no n,º 1 do art.º 11º do Código das Expropriações, a Câmara 
Municipal antes de requerer a declaração de utilidade pública, deve diligenciar no sentido de 
adquirir a parcela de terreno por via de direito privado. ---------------- --------------------------------
Posto isto e considerando que já foi elaborado o relatório do perito para aferir o valor da 
parcela, nos termos do art." 11º n.R 2 do Código das Expropriações aprovado pela Lei n.i 

168/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas, a Câmara Municipal de Ponte de 
Lima deliberou a 25 de maio de 2015, O seguinte: -------------------- --.-.----
. tendo em conta o disposto no artigo 102 do Código das Expropriações, aprovado pela Lei 
número 168/99, de 18 de Setembro, aprovar a resolução de requerer a declaração de 
utilidade. pública da expropriação da indicada parcela de terreno, necessária à obra em 
epigrafe, a qual será remetida, com o processo devidamente instruído nos termos do Código 
das Expropriações, ao senhor Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local, 
entidade competente para a declaração de utilidade pública, de harmonia com o artigo 142, 

n2 1, do referido Código •• -.----.-------.-------'---.----------------.-------------------
- notificar os proprietários identificados, nos termos do artigo 10º, n2 5 e do artigo 112 do 
Código das Expropriações, remetendo proposta de aquisição da parcela, pela via do direito 
privado. --.• --.•. ----.--.--.--.-.-.--.------.--.-.-------.-.--•• -.----.--.---------------.-----.--------.----.---------
Assim e considerando o disposto no art.2 102 n.2 5 do Código das Expropriações aprovado pela 
Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, com as alterações Introduzidas, leva·se ao conhecimento 
de V,i Ex.i que se torna necessária a aquisição da parcela de terreno com a área de 342 m2, 
slta na freguesia de São Martinho da Gandra, concelho de Ponte de Lima, a destacar do prédio 
inscrito na matriz predial rústica da freguesia da Gandra, Ponte de Lima, sob o art.9 7979 e sob 
a seguinte descrição "Ieiras da Fonte do Vale, terreno de cultivo com ramada, oliveiras e 
castanheiros, a confrontar de norte com caminho público e Zamltes, sul com João António 
(herd.), nascente com António Mendes e poente com caminho público, com a área de 4900 
m2, omisso na Conservatória do Registo Predial, para alargamento de um troço de via com 
cerca de 1,70 m de largura, que permitirá ligar a Rua da Gandra à Rua Cais do Rio Lima, com o 
objetivo de possibilitar uma ligação contrnua entre os lugares/ruas, e ultrapassar o 
estrangulamento atualmente existente no local. --.-----.--.--.------------------------------.-------------
Nos termos do art.9 119 n.9 2 do Código das Expropriações aprovado pela Lei n.9 168/99, de 18 
de setembro, com as alterações introduzidas, venho por este meio apresentar·lhes proposta 
de aquisição por via do direito privado da aludida parcela, no montante de 4,312,80 €, valor 
este fundamentado no relatório de avaliação elaborado por perito da lista oficiai, efetuado em 
maio de 2015, que consta no processo administrativo. --------------------------------------------------
Em face do exposto ficamos a aguardar uma resposta de V. Ex~ no prazo legal previsto no art.2 
11 n2 5 do Código das Expropriações (30 dias), a contar da última publicação nos jornais 
referidos no n.9 4 do mesmo artigo, para dizerem o que se lhes oferecer sobre a propost 
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apresentada, podendo a sua contraproposta ter como referência o valor que for determinado 
em avaliação documentada por relatório elaborado por perito da sua escolha. ------------------
Em caso de concordância com o montante proposto e para que se possa diligenciar com 
brevidade a marcação da respetiva escritura, aproveito para solicitar o envio de fotocópias dos 
cartões de contribuinte e B.I. dos proprietários, bem como outros elementos que se afigurem 
necessários, nomeadamente, respeitantes ao terreno. - ----------------- ------------------ -----------
Nos termos do art.º 11, nº 6, do supra citado diploma, a ausência de resposta confere de 
imediato a esta entidade a faculdade de apresentar o requerimento para a declaração de 
ut i I ida d e p Ú b I i ca . --------------- ------- ----------------- -----------------------------------------------------------
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos 
lugares de estilo, em cumprimento do estipulado no n.2 4 do art.º 112 do Código das 
Expropriações. --------------------------------------------------------------------------- ----- ------- ------------

Ponte de Lima, 28 de agosto de 2015, 

Presidente da Câmarj~trPi l dal2aAte de Lim~ 

'>..,J . _ 

Victor Mendes, Eng. º 
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