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Municipio de Ponte de Lima 

Aviso 

Altera~ao ao Plano de Urbaniza~ao das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas 

Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, torna publico 

nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 76.2 conjugado com o n.2 1 do artigo 119;2 

e alfnea a), do artigo 1882, do Regime Jurfdico dos lnstrumentos de Gestae Territorial 

aprovado pelo Decreta-Lei n.2 80/2015, de 14 de maio, que em cumprimento da deliberac;ao, 

do 6rgao executive tomada na reuniao publica de 30 de janeiro foi determinado: 
• 

1 - Proceder a alterac;ao ao Plano de Urbanizac;ao das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas 

com o seguinte ambito: 

1.1 - Alterac;ao pontual do regulamento. A alterac;ao e de ambito muito limitado, mas 

suficiente, a incidir apenas sabre as formas de execuc;ao, mediante a introduc;ao de uma 

desejavel flexibilidade que perm ita que o programa das SUOPGs seja executado no ambito 

de operac;oes de loteamento (e nao apenas de uma s6) e que a edificac;ao seja tambem 

permitida, mediante a previsibilidade da verificac;ao de condic;oes gerais de 

edificabilidade, sem preced€mcia da realizac;ao de operac;oes de loteamento. 

1.2 A alterac;ao visa assegurar a concretizac;ao dos fins do PU, tanto ao nfvel de execuc;ao 

como dos objetivos. 

2 - Deliberar que a proposta de alterac;ao ao PU nao esta sujeita a Avaliac;ao Ambiental, nos 

termos do n.2 2 do artigo 78.2 do RJIGT e n.2 2 do artigo 3.2 do Decreta-Lei n.2 232/2007. 

3 - Fixar o prazo de 90 dias para a elaborac;ao da alterac;ao ao PU com infcio ap6s a publicac;ao 

do aviso no Diario da Republica e contados nos termos do C6digo do Procedimento 

Administrative. 

4 - Fixar o prazo de 15 dias uteis, com infcio 5 dias ap6s a publicac;ao do aviso no Diario da 

Republica, para formulac;ao de sugestoes e para a apresentac;ao de informac;oes, sobre 

quaisquer questoes que possam ser consideradas no ambito do respetivo procedimento de 

elaborac;ao conforme dispoe o n.2 2 do artigo 88.2 do RJIGT. 

5 - Que OS interessados possam proceder a consulta da documentac;ao, no Gabinete de 

Atendimento ao Munfcipe, localizado no ediffcio dos Pac;os do Concelho, durante o horario de 

expediente, e na pagina internet do municipio: www.cm-pontedelima.pt. 

6 - As sugestoes e informac;oes devem ser apresentadas por escrito e dirigidas ao Senhor 

Presidente da Camara Municipal. 

Ponte de Lima, 10 de fevereiro de 2017 
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(Vict~nuel Alves Mend€$) 
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