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EDITAL 

_Eng.o Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima TORNA PÚBLICO, nos termos e para efeitos do disposto no 

artigo 56. 0 do Anexo I da Lei na 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reunião da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima realizada em 19 de outubro de 2020 e aprovada a 02 de 

novembro de 2020. ____ _________ ________ _ 

__ Para constar e para os deVidos efeitos se lavra o presente edital, que vai 

ser afixado nos lugares de estilo e no site do Município de Ponte de Lima, 

www.cm-pontedelima.pt. ____ _________ _____ __ _ 

Ponte de Lima, 02 de novembro de 2020 . . 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

-
Victor Mendes (Eng.O

) 
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19 de outubro de 2020 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 19 de outubro de 2020 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng~ Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel lima Baptista 

Dr~ Ana Maria Martins Machado 

Eng!! Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.~ Maria João lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Início da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezasseis horas e trinta minutos 

2 

Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr.~ Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: M~ Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ... ............ ...... 8.211.535,03 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 

/' 
/ 
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_PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: _______________ _ 

_ O Senhor Presidente no uso da pa lavra propôs um Voto de Pesa r, pelo falecimento do 

Bispo Emérito de Viana do Castelo, D. José Pedreira. A Câmara deliberou por unanimidade 

aprova r o voto de pesar proposto devendo ser dado conhecimento à família, à Diocese e ao 

Arciprestado de Ponte de Lim a. 

_ O Senhor Presid ente da Câma ra Municip al no uso da palavra propôs um voto de louvor 

a Filipe Machado, atleta da SPAC BD, que se sagrou ca mpeão nacional em M aster 35, no 

Ca mpeonato Naciona l de XCM. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

voto de louvor proposto, devendo ser dado conheci mento. 

_Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de traba lhos, foram tomadas as seguintes reso luções 

acerca dos assu ntos dela const antes. ____________________ _ 

_ (01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câma ra Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57Q, da Lei n. Q 75/2013, de 12 de 

set embro, e sem prejuízo da sua prévia ap rovação sob a forma de minuta, para efe itos do 

disposto nos números 3 e 4 do ci t ado arti go, deliberou por unanimidade aprovar a ata da 

reunião realizada a 06 de outubro de 2020, pelo que va i a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presiden te e pe la Secretária. ____________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES. __________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 3/18 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nQ 1/19 - Lotes nQs 2,3,4,7,8 e 9 na Rua da Quingosta, Freguesia de Arca e 

Ponte de Lima - Requerente: Souju.Lima - Sociedade de Construção e Imobiliária, Lda., 

Antonino Jorge Lourenço Martins Veloso, Teresa Maria Lourenço Martins Veloso e Helena 

Rafaela Lourenço Martins Veloso - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria 

com se is votos a f avor e um vot o contra da Senhora Vice-Pres idente Eng. ~ Mecia Martins, 

aprova r o pedido de alteração ao alva rá de lot eamento nQ 1/ 19, Lotes nQs 2,3,4,7,8 e 9, sitos 

na Rua da Quingosta, Freguesia de Arca e Pont e de Lima, requerido por Souju.Lima -

Sociedade de Construção e Imob iliária , Ld a., Antonino Jorge Lourenço Martins Veloso, 

Teresa Maria Lourenço Martins Ve loso e Helena Rafaela Lourenço Martins Ve loso. A Senhora 

Vice- Presidente Eng.~ Mecia Martins, aprese ntou declaração de voto, qu e se anexa à 

prese nta ata, como docum ento núm ero um e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. _____________________________ ~ 
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_2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 1/12 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n2 4/12 - Lote n2 12/13 na Rua do Arrabalde de São João de Fora Lote 12/13, 

Freguesia de Arca e Ponte de Lima - Requerente: José Ricardo de Barros Alves e Lara Luísa 

Malheiro Magalhães Quintela - Promoção de consulta aos proprietários por edital, 

conforme o disposto no n2 3 do art.2 62 do RME. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade promover a consulta aos proprietários por edital, conforme o disposto no nQ 3 

do art.2 6Q do RME, Processo de Loteamento nQ 1/12 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nQ 4/12, Lote nQ 12/13, sito na Rua do Arrabalde de São João de Fora, Lote n. Q 

12/13, Freguesia de Arca e Ponte de Lima - Requerente: José Ricardo de Barros Alves e Lara 

Luísa Malheiro Magalhães Quintela. ____________________ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLlCAS, ____________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DA HABITAÇÃO SOCIAL DO 

BAIRRO DA ESCOLA TÉCNICA" - Trabalhos complementares resultantes de erros e 

omissões. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar os trabalhos 

complementares resultantes de erros e omissões, no valor total de 104.791,79 € (cento e 

quatro mil setecentos e noventa e um euros e setenta e nove cêntimos), acrescidos de IVA à 

taxa legal em vigor, de acordo com a informação prestada a 13 de outubro, pelo Chefe da 

Divisão de Estudos e Planeamento. O Senhor Vereador Dr. Abel Baptista ditou para a ata a 

seguinte declaração de voto: "Apesar de ter votado favoravelmente, não posso deixar de 

lamentar, que da parte do Senhor Presidente da Câmara Municipal não tenha implementado 

um sistema de controlo, de verificação, avaliação e validação dos projetas que são enviados 

para concurso e para execução. Essa inexistência de mecanismo de controlo leva à existência 

de trabalhos que não foram contemplados nos projetas, e que por isso mesmo vão ter que 

se avaliar novamente, o que deveria ter sido detetado no presente processo, o que levará ao 

agravamento do custo da empreitada, incluindo a necessidade de se executar trabalhos em 

novo procedimento. É isto demonstrativo da falta de planeamento e organização que 

deveria existir na Câmara Municipal de Ponte de Lima." _____________ _ 

_ 3.2 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

ADJACENTE À IGREJA DE SANTA CRUZ DO LIMA" - Aprovação do projeto, decisão de 

contratar, escolha do procedimento, peças do procedimento, fixação do critério de 

adjudicação do preço mais baixo, júri do procedimento, gestor do contrato e prazo de 

execução. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto, a decisão de 

contratar, a abertura do procedimento por concurso público, as peças do procedimento e 



19 de outubro de 2020 5 

prazo de execução em 150 dias. Mais deliberou por unanimidade optar pelo critério de 

adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa na modalidade de "avaliação de 

preço" - proposta mais baixa, conforme artigo 749, n.91, aI. b); designar como júri do 

procedimento os seguintes elementos: como Presidente, a Senhora Vice-Presidente Eng.ª 

Mecia Sofia Alves Correia Martins, como vogais efetivos, a Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira, Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo, e o Chefe da Divisão de 

Estudos e Planeamento, Eng.9 Rogério Lopes Margalho de Oliveira, como vogais suplentes, 

os Técnicos Superiores Eng. 9 João Jácome Fernandes de Almeida Fornelos e o Eng.9 Luís 

Miguel Franco Pereira; designar como gestor do contrato o Eng.9 Nélson António Sousa 

Rodrigues. 

_3.3 - EMPREITADA DE "REVITALIZAÇÃO DA CAPELA DE SANTIAGO E RECUPERAÇÃO E 

BENEFICIAÇÃO DOS ALÇADOS E VÃOS DO MUSEU DOS TERCEIROS" - Aprovação do 

projeto, decisão de contratar, escolha do procedimento, peças do procedimento, fixação 

do critério de adjudicação do preço mais baixo, júri do procedimento, gestor do contrato e 

prazo de execução. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto, a 

decisão de contratar, a abertura do procedimento por concurso público, as peças do 

procedimento e prazo de execução em 150 dias. Mais deliberou por unanimidade optar 

pelo critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa na modalidade de 

"avaliação de preço" - proposta mais baixa, conforme artigo 749 , n. 91, aI. b); designar como 

júri do procedimento os seguintes elementos: como Presidente, o Senhor Vereador Dr. 

Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa, como vogais efetivos, a Chefe da Divisão 

Administrativa e Financeira, Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo, e o Chefe da 

Divisão de Estudos e Planeamento, Eng. 9 Rogério Lopes Margalho de Oliveira, como vogais 

suplentes, os Técnicos Superiores Eng. 9 João Jácome Fernandes de Almeida Fornelos e o 

Eng. 9 Luís Miguel Franco Pereira; designar como gestor do contrato o Eng. Rui Miguel Cunha 

Melo. 

_(04) JUNTAS DE FREGUESIA ___________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE FORNELOS E QUEIJADA - Comparticipação financeira destinada à 

obra de "Beneficiação da Rua do Corgo, Rua das Austrálias, Travessa da Pica rouba, Rua dos 

Codessos, Travessa dos Codessos, Rua do Monte das Santas, Rua de Capôs e Rua das 

Cangostas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação 

financeira de 70% até ao montante máximo de 82.591,28 € (oitenta e dois mil quinhentos e 

noventa e um euros e vinte e oito cêntimos), à Freguesia de Fornelos e Queijada, destinada a 
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comparticipar a obra de "Beneficiação da Rua do Corgo, Rua das Austrálias, Travessa da 

Pica rouba, Rua dos Codessos, Travessa dos Codessos, Rua do Monte das Santas, Rua de 

Capôs e Rua das Cangostas", a transferir para a Freguesia, conforme a execução da obra e 

mediante informação dos serviços técnicos do Município, aprovando a execução dos 

trabalhos. ____________________________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - Reforço de 50% 

dos subsídios às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Concelho -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, de reforço de 50% dos subsídios atribuídos em abril às 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Concelho. A Senhora Vereadora 

Dr.ª Maria João Sousa não participou na discussão e votação do subsídio a atribuir à AAPEL 

(Associação dos Amigos da Pessoa Especial Limiana), declarando-se impedida. ____ _ 

_ 5.2 - 15ª ADENDA AO PROTOCOLO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E OS 

GESTORES DOS REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA" -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 15ª Adenda ao 

Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e os gestores dos Refeitórios das Escolas do 

Concelho de Ponte de Lima. 

_5.3 - ACORDO DE COLABORAÇÃO INTERINSTITUCIONAL ENTRE O INSTITUTO DOS 

REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P. E O MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Acordo de Colaboração 

Interinstitucional entre o Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. e o Município de Ponte 

de Lima. ______________________________ _ 

_ 5.4 - PROPOSTA DO CONDOMíNIO DA GRACIOSA, BLOCOS A, B, C, D, E, e F/CICLOVIA

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta do 

Condomínio da Graciosa, Blocos A, B, C, D, E, e F, aceitando a cedência do espaço necessário 

à construção da ciclovia, melhor identificado na planta anexa à proposta, comprometendo

se a colocar barreiras físicas adequadas a impedir o acesso de viaturas e ciclomotores ao 

logradouro contíguo à ciclovia, bem como a asfaltar os espaços melhor identificados na 

planta anexa. _____________________________ _ 

_ 5.5 - ART'IN LIMA - MOSTRA DE ARTE CONTEMPORÂNEA Caminhos da Espiritualidade: 

Cultura, história e património - Aprovação das condições de participação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar as condições de participação. _____ --"L 
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_5.6 - PROPOSTA DE FIXAÇÃO DOS PREÇOS DOS BILHETES, COM IVA INCLUíDO, PARA OS 

ESPETÁCULOS A DECORRER NO TEATRO DIOGO BERNARDES NOS MESES DE NOVEMBRO E 

DEZEMBRO/2020 - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta de fixação dos preços dos bilhetes, com IVA incluído, para os espetáculos a 

decorrer no Teatro Diogo Bernardes, ou da responsabilidade do mesmo, nos meses de 

novembro e dezembro/2020. ___ ___________________ _ 

_ 5.7 - ANTÓNIO MIMOSO - "ALMA PORTUGUESA" - Presente uma proposta da 

Comissão Editorial para aquisição de 30 exemplares da obra. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade considerando a proposta da comissão editorial, adquirir 30 exemplares da 

obra "Alma Portuguesa", da autoria de António Mimoso, pelo preço unitário de 10,00€ (dez 

euros). 

_5.8 - CONTRATO DE CONSTITUiÇÃO DO DIREITO DE SUPERFíCIE ENTRE O MUNicíPIO DE 

PONTE DE LIMA E A CASA DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEiÇÃO - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato de 

Constituição do Direito de Superfície a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a Casa 

de Caridade Nossa Senhora da Conceição., __________________ _ 

_ 5.9 - MARIA CIDÁLIA DE OLIVEIRA REBOUÇO - Emissão de parecer relativo ao pedido 

de autorização prévia para as ações de (re) arborização - P _ARB_048216. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade dar parecer favorável, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n. 2 1, do artigo 9. 2, do Decreto-Lei n.2 96/2013, de 19 de Julho, na sua redação 

atual, considerando a informação prestada pelos serviços técnicos a 08 de outubro de 2020, 

ao pedido de autorização prévia para as ações de (re) arborização - P _ARB_048216. __ _ 

_ 5.10 - TALENTOS DE VERÃO, UNI PESSOAL, LDA. - Solicita a isenção do pagamento da 

renda dos meses de setembro e outubro do Bar das Piscinas Descobertas. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a isenção do pagamento da renda dos 

meses de setembro e outubro do Bar das Piscinas Descobertas a Talentos de Verão 

Unipessoal, Lda., perfazendo um total de 1.112,82 € (mil cento e doze euros e oitenta e dois 

cêntimos), considerando que face às orientações emanadas pelo Governo, às 

recomendações da Direção Geral da Saúde e à implementação do Plano Nacional de 

Preparação e Resposta à Doença Covid-19, foi determinado o cancelamento da realização do 

Festival Internacional de Jardins, bem como o encerramento da piscina ao ar livre do Festival 

de Jardins, nos meses de setembro e outubro. 
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_5.11 - INFORMAÇÃO DA QUAL CONSTA OS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS 

AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS, 

APROVADA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 14 DE DEZEMBRO DE Z019 - PARA 

CONHECIMENTO. A Câ mara M unici pal tomou conh eci mento, devendo ser remet ida à 

Assembleia Municipal para conh ecimento . 

_5.12 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O MUNiCíPIO DE 

PONTE DE LIMA E A.D.A.M . - ÁGUAS DO ALTO MINHO, S.A. - Aprovação da Minuta. A 

Câ mara Munici pal deliberou por maioria com ci nco votos a favo r e dois votos cont ra dos 

Senhores Vereadores Dr. Abe l Ba pt ist a e Dr. ~ Maria João Sousa, revogar a deliberação de 13 

de julho de 2020, ponto 5.4, e aprovar a nova minuta do Protocolo de Cooperação Técnica a 

ce lebrar entre o Município de Ponte de lima e a A.D.A.M. - Águas do Alto M inho, S.A. _ _ 

_ 5.13 - PROPOSTA DE DECiSÃO DE CONTRATAR E APROVAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA 

MODALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL 

OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA - Aquisição de Serviços nos termos da alínea a) do nºl do 

artigo 20º e 131º do CCP. A Câ mara Munici pal deliberou por unanimidade ap rovar a 

decisão de contrat ar, a abert ura do concurso púb lico com pu blicação de anúncio no Jorna l 

Oficia l da União Europeia, aq uisição de serviços nos t ermos da alínea a) do nº 1 do artigo 20º 

e 131º do CCP, e as peças do procedimento. M ais deliberou por unanimidade designar 

como júri do procedimento os seguint es elementos: como Presidente, a Senhora Vice

Presiden te E n g.~ Mecia Sofi a Alves Correia Martin s, co mo voga is efeti vos, a Chefe da Divisão 

Ad ministrativa e Financeira, D r. ~ Maria Sofi a Fern andes Ve lho de Castro Araújo, e a Técnica 

Superi or, Dr.~ Maria de Fáti ma Ca rva lhosa Lopes, como voga is suplen t es, a Técnica Superi or 

Dr. ~ Fil omena Mimoso da Si lva e a Coordenadora da Secção de Pat rimónio e 

Aprovisionamento, Maria do Ca rmo lima Gomes; des ignar como gestor do contrat o o 

Assist ent e Técnico, Carlos Manuel Teixeira. _________________ _ 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não se regist aram intervenções. __ 

_ (06) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos t ermos dos números 3 e 4, do art igo 57º, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, foi deli berado por unanimidade aprova r a ata desta 

reun ião, em minuta, pa ra surtir efeitos imediatos. 

_ENCERRAMENTO:- Nada mais haven do a tratar, o Exce lentíssimo Presidente da Câmara 

dec larou encerrada a reunião pelas dezasseis horas e trinta minutos. 

Pa ra constar se lavrou a presente at a qu e, lida e achada conforme, va i ser assi nada. __ _ 
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A Secretária, 
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REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 19 DE OUTUBRO DE 2020 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

(REFERENTE AO PONTO - (02) OBRAS PARTICULARES 

2.1- Pedido de alteração ao alvará de loteamento n2 1/19 - Lotes n2s 2,3,4,7,8 e 9, na Rua da Quingosta 

da Freguesia de Arca e Ponte de Lima. 

Este processo de loteamento já é a segunda vez que vem a reunião de câmara para aprovar mais uma 

habilidade. 

Vou ajudar a relembrar: 

Em 24 de Fevereiro de 2020, foi apresentada uma proposta de alteração de alvará de loteamento onde dos 

14 lotes aprovados, queriam criar mais 3 lotes, tirando área aos lotes já existentes, apresentando lotes com 

menos de 600 m2, em clara violação do Regulamento do PU e do PDM. NA altura, e depois de eu ter dito em 

declaração de voto, que caso a proposta viesse a ser aprovada, seria objeto de investigação por parte do 

Ministério Público, para aferir da sua legalidade a mesma foi retirada da reunião de câmara. 

Passados 8 meses, surge novamente uma proposta para alteração do alvará de loteamento, cujo objetivo é, 

aumentar a área de construção aprovada em 49.5%. Senão vejamos, a área de construção aprovada incluindo 

anexos é de 1668.70 m2 e a proposta que nos é agora apresentada é para 2494.50m2 o que corresponde a 

um aumento de construção de 49.5%, para melhor esclarecer junto tabela que é anexa a esta declaração de 

voto. 

Para além destes factos, quando comparo área de implantação com a área de construção, verifico 

incoerência em alguns lotes, passo a explicar: 

LOTE 3: Aumenta mais um piso acima da cota de soleira, e a área de construção só aumenta 30m2??????? 

LOTE 4: A incoerência é ainda maior, mantém os dois pisos acima da cota de soleira, aumenta a área de 

implantação em 83.8m2, e diminui a área de construção da moradia. eu pergunto çomo é isto possível???? 

É caso para dizer que estamos perante um caso de magia. 

LOTE 2: Violação clara do PLANO DE URBANIZAÇÃO DE PONTE DE LIMA, este loteamento está inserido em 

área edificável de Nível 2 cuja área de construção não pode ultrapassar metade da área do lote onde essa 

construção está inserida, ora a proposta é diminuir a área do lote para 683m2 e aumentar a área de 

construção para 500m2. 

A Câmara ao aprovar esta ilegalidade abre a porta a anarquia, tendo em conta a quantidade de loteamentos 

espalhada pelo concelho que de seguida vão exigir beneficiar das mesmas medidas, anarquia essa que não 

serve em nada a política do município nem os seus munícipes, apenas beneficia os empresários sem 

escrúpulos pelas regras urbanísticas. 



Na minha declaração de voto, datada de 24 de Fevereiro de 2020, sobre este mesmo loteamento, fiz uma 

pergunta, agora deixo-vos a seguinte afirmação: 

Caso aprovem esta proposta ilegal serei eu mesma a remetê-Ia ao Ministério Público para ser alvo de análise. 

Por estas e outras duvidas que este processo de loteamento me suscita, em consciência, voto contra e para 

que as razões que invoquei na decisão que acabei de tomar não cheguem distorcidas ao conhecimento 

público, solicito que esta declaração de voto fique anexa à ata desta reunião. 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

Edifício dos Paços do Concelho' Praça da República' 4990 - 062 Ponte de Lima 



REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, 19 DE OUTUBRO DE 2020 

2 - OBRAS PARTICULARES - 2.1 PROCESSO DE LOTEAMENTO N' 3 / 18 

PARÂMETROS APROVADOS QUANT. PARÂMETROS PROPOSTOS QUANT. % 

Área do lote 780,50 m2 Área do lo te 683.00 m2 

LOTE 2 
Área de implantação da moradia 170,00 m2 Árca de implantação da morudia 190,00 rn2 

Área de construção da moradia 170,00 m2 Árca de construçã o da moradia 500,00 mI. +294 % 

Área de const rução do anexo SO,OOm2 Área de constr ução do anexo 50,001112 

NI! Pisos da moradia - 1 acima cota soleira I N2 Pisos da moradia 1 abaixo e 2 acima 3 

VIOLAÇÃO da alínea a) do n.22 do alt.º34 pela lei a área de construção mtlxima para este lote e de 341m2. 

Área do lote 749,90 m2 Área do lote 7S0,90m2 

Área de implantação da moradia 190,40m2 Área de implantação da OIOIadia 220,00 m2 

LOTE 3 Área de construção da moradia 190.40m2 Área de construção da moradia 249,50 012 +31 % 

Área de construção do anexo 50,OOm2 Área de construção do anexo 50,00 m2 

NR Pisos da moradia - 1 acima cota soleira I NR Pisos da moradia - 2 acima cota soleira 2 

Área do lote 655,50m2 Área do lote 722,00 m2 

Área de Implantação da moradia 126,20m2 Área de implantação da mOladia 210,00 m2 

LOTE 4 Área de construção da moradia 252,40m2 Área de cOllstrução da rnOlaJia 245,00 rn2 ., 3" , 

Área de construção do anexo 47,50 m2 Áren de construção do nnexo 50,00 m2 +5 % 

NIiI Pisos da moradia - 2 acima cota solei ra 2 N!! Pisos ela moradia - 2 acima cota soleira , 
Área do lote 756,45 m2 Áren do lote 756,45 m2 

Área de Implantação da moradia 132,50 m2 Álea de implanta ção da moradia 250,00 111 2 

Área de construção da moradia 265,OOm2 Área de construção da mora di a 350,00 m2 +265% 

LOTE 7 
Área de construção do anexo Área de construçiio do anexo +45 % 34,40012 50,OOm2 

NIiI Pisos da moradia - 2 acima cota soleira 2 NR Pisos da moradia - 2 acima cota soleira 2 

Construção de piScina 50,OO lll2 

Área do lote 1.245,75 m2 Área do lote 1.245,75 m2 

Área de implantação da moradia 132,50 m2 Área de implantação da moradia 250,OO m2 

Área de construção da moradia 265,00 m2 Ár eil de const rução da moradia 350,00012 +32 % 

LOTE 8 
Área de construção do anexo 34.40 m2 Área de construção do anexo 50,00012 +45% 

NR Pisos da moradia - 2 acima cota soleira 2 N2 Pisos da moradiil - 2 ilci ma cota soleira 2 

Cons truçã o de p j~cina 50,00 m2 

Área do lote 1.241,00 m2 Ár ea do lote 1. 241,00 m2 

Área de Implantação da moradIa 137,75 m2 Área de implantação da moradia 270,00 m2 

LOTE 9 Área de construçao da moradia 275,50m2 Área de construção da moradia 500,001112 +81 % 

Área de construção do anexo 34,10m2 Área de construção do anexo 50,00 m2 +46% 

NIiI Pisos da moradia - 2 acima cota soleira 2 Nº Pisos da moradia - 1 ilbaixo (' 2 acima 3 

VALORES TOTAIS APROVADOS PARA AREA DE 
1668,70 m2 

VALORES TOTAIS PROPOSTOS PARA 
2494,50 m2 +49,50% 

CONSTRUÇÃO NOVA ÀREA DE CONSTRUÇÃO 
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