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REQUERIMENTO DE PEDIDO DE CERTIDÃO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

PECUÁRIA (DL n,' 16512014, de 5 de novembro) 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal 

(nome do requerente ou denom inação social) '-:---\lJ~~..!.l~~---!42~~l\.l--"i/Q..---.J:o.'I..\.LC"'-"~\W"'b 

contribu inte (pessoa singular ou coletiva) n.o -./-C.J ...... --'L"'--'u:;"',2com morada ou sede social em (Rua, 

~.)~o. &" ÇD\Á\< Je Q)jl.o (n.oltote) 2. ~ 1 , (andar) (localidade) (código postal) 

- /J.c \."'~\ LJ '-'I 'j O S 6-:" Freguesia de L(",&a~ l ,or, com o telefone n,O '\051 44 ! ot;, e, e- mail 

_______ , nascido em ,,2~ 1~/6 '3 portador do Bilhete de Identidade 1 Cóõlrtão de 

Cidadão 1 Pas3apeFte n,o qj3:t~6), data de emissão de QílI0 2. Qoo13 Arquivo de Identificação 

de J ;q~ 5 Jo~)\Jà~ , na qualidade de: 

Elemento dos Corpos Gerentes D Mandatário D Empresário em nome Individual ~ 

Representante legal D Outro D (especificar) ___ ___ _ 

Designação da Sociedade (caso aplicável) ___ _ _ ____ __________ _ 

NIPC (caso aplicável) ____ _ 

Nome do representante legal (caso aplicável) ________ _ _________ _ 

N,O de Bilhete de Identidade ICartão de Cidadão IPassaporte do representante legal (caso aplicável) 

_ ___ _ , Data de Emissão __ 1_' __ " Arquivo de Identificação ____ " com o 

telefone n.o ____ , E-mail ___ ___ ________ _ _ _________ _ 

vem requerer a V· Ex' a emissão de certidão da deliberação fundamentada de reconhecimento 

do interesse público municipal na regularização da atividade pecuária, no âmbito da aplicação, 

com carácter extraordinário, do regime excecional de regularização das atividades económicas 
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(RERAE), de acordo com expresso na alínea a) do nO 4 do art° 5.° do Decreto-Lei n.o 165/2014, de 

5 de novembro. 

Identificação da atividade pecuária (caso disponha de documento habilitante para o exercício da 

atividade): 

- Número do titulo ou licença: ______ _ 

- Número de Regísto de Exploração (NRE): r2 08 :3 5 q 9 
Mais declara que: 

A atividade pecuária passivei de regularização, alteração ou afilpllaçtle, encontra-se na seguinte 

situação: 

O -Não dispõe de título vál ido de exercicio de atividade, 

- apresenta situação de desconformidade: 

D com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares 

D com servidões administrativas 

D com restrições de utilidade pública. 

O - Dispõe de titulo válido de exercício de atividade 

a alteração ou ampliação das instalações apresenta situação de 
desconformidade: 

D com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares 

D com servidões administrativas 

D com restrições de utilidade pública. 

A atividade pecuária classifica-se, nos termos do disposto no art.o 3.0 , do DL n." 81/2013, de 14 de 

junho, na: 

Classe 1 O Classe 20 ou Classe 3 ~ 
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Direção-Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural 

A atividade foi exercida por um periodo minimo de dois anos, encontrando-se a mesma atualmente 

na seguinte situação: 

IX] Em atividade 

O Com suspensão de atividade há menos de um ano. Se Sim, especifique o prazo ____ _ 

O Com suspensão de atividade autorizada pela entidade licenciadora, por um período máximo 

de 3 anos. Se sim, especifique o prazo _ _______ _ 

Pede Deferimento, 

Local, ____ de ____ de 2015 

o Requerente, 

(Assinatura igual á do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão) 
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Juntar: 

Difflç,t:IO-Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural 

Instruções 

IZJ Bilhete de Identidade Ipassaporte, cartão de contribuinte ou Cartão de Cidadão; 

lEI Extratos das Plantas de Ordenamento e de Condicionantes dos planos municipais de 

ordenamento do território vigentes e da planta sintese do loteamento, quando aplicável; 

D Extratos das plantas do plano especial de ordenamento do território (PEOT), nos casos 

aplicáveis; 

Localização do prédio ou prédios abrangidos pela atividade pecuária sobre planta em escala 

não inferior a 1 :25 000; 

Delimitação do prédio ou prédios abrangidos pela atividade pecuária sobre documento 

ortofotográfico em escala considerada adequada; 

Planta de síntese: 

D para atividades da Classe 1: das instalações pecuárias, em escala não inferior a 1:10000, 

ou outra . considerada adequada , com a loca lização das áreas de produção, armazéns, 

oficinas, depósitos, circuitos exteriores, origem da água utilizada, infra-estruturas de 

armazenamento e tratamento de efluentes pecuários e residuos; 

O·' , " 
" , 

-' 

para atividades da classe 2: das instalações pecuárias, em escala não inferior a 1: 1 O 000, ou 

outra considerada adequada, com a localização das áreas de produção, armazéns, oficinas, 

depósitos, circuitos exteriores, origem da água utilizada, infra-estruturas de armazenamento e 

tratamento de efluentes pecuários; 

para atividades da classe 3: das instalações pecuárias, em escala não inferior a 1 :2000, se 

aplicável; 

GOVERNO DE 
PORTUGAL 

MINI$TiRIO DA AGl!lClJI.TURA 
E DOMAR 

Mod,DGADR 00,01 I'{ev. 03 

Direção-GeraJ de Agricultura o 
Desenvolvimento Rural 

Av. Alonso Cm,t<l 3 
1949-002 LI !>.bon. PORTUGAL 

Tel + 351 218442 200 - Fax + 351 218 442202 
NIF 600082440 
OAmltMggdr pi 

t'll ip 'fIVvWti dfHldr pi 



5 
16-/.1-/5 

Direção-G eral de Agricultura 
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UKJ Caracterização sumária da atividade pecuária: 

o 

- breve historial sobre a sua existência, incluindo a indicação de ter sido iniciado ou não o 

processo de licenciamento e, em caso afi rmativo, as razões que levaram à sua suspensão; 

- breve memória descritiva com a identificação da(s) atividade(s) pecuária(a) exercida(s), a 

área afeta à(s) atividade(s), área total de implantação e construção, caracterização fisica dos 

edificios e acessos à exploração pecuária; 

o valor de produção de bens e serviços da atividade económica desenvolvida na exploração 

pecuária; 

~ A faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois anos; 

o 
o 
o 

o 

o número de postos de trabalho já criados e eventuais estratégias a implementar para a 

criação ou qualificação de emprego direto local; 

Os custos económicos e sociais associados à desativação da exploração pecuária; 

Fundamentação da opção da não deslocalização da exploração pecuária para local adequado 

no mesmo concelho ou nos concelhos vizinhos, em função da estimativa do respetivo custo; 

A indicação do fundamento da desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares, servidões administrativas ou restrições de utilidade pública, 

assim como dos impactes da manutenção da atividade, caso seja conhecido; 

o Demonstração da compatibilidade da localização, com a segurança de pessoas, bens e 

ambiente; 

o Outros elementos que o requerente considere relevantes para fundamentação do pedido. 
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Nota: 

Oireção-Garal de Agricultura 
o Dosenvolvimonto Rural 

• No caso de pessoas coletivas deve ser apresentado documento onde se verifique a legitimidade de 

quem tem poderes para assinar; 

• As respostas aos dados integrantes no formulário são obrigatórias sob pena de indeferimento do 

pedido. 

• Os dados disponibilizados podem ser acedidos e alterados pelo requerente até despacho por parte 

do decisor, ou em quem este delegue ou subdelegue. Após esse momento qualquer alteração implica 

apresentação de novo pedido. 

Base legal: 

Decreto-Lei nO 165/2014, de 5 de novembro, que estabelece com caráter extraordinário, o regime de 

Regime de Regularização e de alteração e ou ampliação de estabelecimentos e explorações de 

atividades industriais, pecuárias, de operações de gestão de residuos e de explorações de pedreiras, 

incompativeis com instrumentos de gestão territorial e ou servidões e restrições de utilidade pública: 

Portaria n.°:68/2015, de 9 de março, identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos 

de regularização; 

Decreto-Lei n.o 81/2013, de 14 de junho, que aprova o Novo Regime do Exercício da Atividade 

pecuária (NREAP). 

GOVERNO DE 
PORTUGAL 

Mod.OOADR 09 01 R~ O:) 

MINISlF.RIO DA AGIUCUtTURA 
~ 00 MAio' 

DlreçáOwGer .. , de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 

Av . Alonso Costa 3 
1949·002 Lisbon. PORTUGAL 

Tel + 351 218442200· Fax +- 351 218442202 
NIF 600082440 
QoraJ@dgadt nt 

hllp:llwww.dnndr pl 



.!roje.!:> de ArqUi::~ura __ ..... ~ ______ l 
íNDICE 

--------------------~ 

Requerimento 

Indice 

Identificação do requerente 

Ficha de relação de elementos 

Certidão da conservatória do registo predial 

Parecer DRAP Norte 

Faturação 2014 

Requerimento de Licença de Exploração de Bovinos existente 

Extractos plantas 

Identificação do técnico autor do Projeto de Arquitetura 

Declarações OA 

Declaração comprovativa de Seguro Resp, Civil OA 

Identificação do técnico (Coordenação e Fiscalização de Obra) 

Declarações OET 

Declarações Conformidade Digital 

Termo de Responsabilidade de Arquitectura 

Termo de Responsabilidade de Isenção de Projetos de Especialidade 

Termo de Responsabilidade de Coordenador do Projeto 

Memória Descritiva de Arquitectura 

Quadro Sinóptico 

Estimativa 

Levantamento Fotográfico 

Peças Desenhadas 

GLORIA VARAJÃO - GABINETE TéCNICO PROJECTOS E AROUITECTURA. LO', 

Páginas 1a6 

Página 7 

Página 8 

Páginas 9 a 12 

Páginas 13 e 14 

Pàgina ~& a ~e 

Páginas 19 e 20 

Página 21 a 23 

Páginas 24 a 27 

Página 28 

Páginas 29 

Páginas 30 

Página 31 

Paginas 32 e 33 

Página 34 

Página 35 

Página 36 

Página 37 

Página 38 

Página 39 

Página 40 

Paginas 41 a 43 

Páginas 44 a 51 
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Relação dos Elementos que Instruem Este Processo de Obras l ' 
Registo de Entrada n,o: _____ _ Requerimento N,o: _ ____ _ 

~ Rclaçao dos elementos que inst ruem este processo de obras, nos termos do disposto 110 itrt.tJ 9° do D<:?c. Lei nU 555/99 de 16 
b de dezembro, alterado pelo Dec. Lei 26/10 de 30 de março e na Portaria n" 232/08 de 11 de março. 

~. 

" ~ 
; Identificaç"o do Tácnico 

Nome I Designação: Helder João _B_e_z_e_r_ra_C_a_r_d_o_s_o _________________ _ 

Morada / Sede: Tv. do Amela, n° 484, Ap. 3 
--~~---------------------------------

, Freguesia: Meadela Código Postal: 4900.585 Concelho: Viana do Castelo 

i B.1. e/ou Cartão Cidadão n.": 12310984 1ZY3 Data de Validade: 29/1012020 Arq. /dcntificaçao: V. Castelo 
N/F n.": 228267811 Tipo: Telm n.O: ----------------

I Fax n.": Website: _ _______ ~ ___ _ fmail: 

Tipo de Obra; 

o Ampliação 

5i'1 Construção Nova 

O Reconstrução 

O Alteração 

É servido por coletor público de águas residuais? 

t servido por coletor público de águas pluviais? 

É servido por rede pÚblica de abastecimento de agua? 

É servido por arruamento pavfmentado? 

t servido por rede de gás? 

É servido por rede de eletrlcldade? 

É servido por rede de telefone? 

Telf n.": 

Sim 

O 

O 
® 
0 
O 
(!) 

(!) 

M,J'rlCipv III-~ Pnrl!e ri; Uma 1 PrtlÇél da Republica 1.4900-062 Ponte cI~ Vnaj Tet.l ... 351) 258 900JOO J FDX: (+3$1) 25 ~1 10 
Qml!ífl (/{;{lÕIiico: gcral@cm-poolcdct'ma.plj Wab.sJItr. wwwcm-lX)ntertellm3 pt 

Não 

® 
® 

O 
O 
® 
O 

O 
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Relação dos Elementos que Instruem Este Processo de Obras .~ 
MUNicíPIO PONTE El t!A . 

I 

'" · "0 "" I Registo de Entrada 11. ': _____ _ _ Requerimento N. O
: 

Peças Escrit,(lS ; 

Di'! Fotoc.ópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão; 

{g! 2 t Fotocopia do Número de Contribuinte; 

O 3 I Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira ii. faculdade de rea lização dfl 
operação; 

!Xl 4 I Certidão da descrição e de todas as descrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao 
pré dio ou prédios abrangidos; 

5 I Memória descritiva e justificativa instruida com os seguintes elementos: 

5.1 I Descrição e justificação da proposta para a edificação; 

o 5.2 I Enquadramento da pretensão nos planos municipais e especiais de ordenamento do território vigente e 
operação de loteamento se exist ir; 

lX'l 

O 

5.3 \ Adequaçã.o da ed\f\cação ~ utilizaçao pretendidê.\~ 

5.4 I Inserção urbana e paisagística da edificação referindo em especial a sua artkulaçào com O edifício existente e 
o espaço público envolventc; 

5.5 I Indicação da natureza e condiçóes do terreno; 

o 
O 

5.6 I Adcquação às infraestruturas e redes existentes; 

5.7 f Uso a que se destinam as fraçõcs; 

o 
[XJ 

O 

o 

o 

5.81 Area de construção, volumetria , área de implantação, cercea (expressa em metros) e númcro de pisos acima e 
abaixo da cota de soleira, numero de fogos e rcspetiva tipologia; 

5.9 I Quando se trate de pedido inselido cm área unicamente abrangida por plano diretor munlcfpal, deve tambem 
referi r-se a rtdcquabílidade do projeto com a politica de ordcnamento do território contida naquele plano; 

6 I Estimativa do Cllsto tottll da obra; 

7 I Calendarizaçao da execução da obra; 

8 I Quando se trate de obras de reconstrução e ampliação, deve ainda ser junta fotografia do imóvel; 

9 I Cópia da notfficaçâo do Munlclpío a comunicar a aprovaçâo de um pedido de informação prévfa, Quando esta 
e xistir e estiver em vigor; 

10 I Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos quanto ao cumprimento das normas legais c 
regulamentares aplicáveis; 

11 I Acessibilidades desde que il1c1ua tipologia do artigo 2" do Decreto-Lei n' 163 de 2006: 

1 00 
I 

12 f Ficha com os e lementos estatisticos devidamente preenchida com os dados referent.es à operação urba.n í~tica a 
rea lizar; 

MuniciP") de Ponte de l""1 P"ça u' RcP~blf~, 14990.062 ~"il t"ijc Um,' r", (+:,;\)258 901)400 I fox: (.:151)25e 900410 
Correio f/R(tôllico: geral@.1énl,polltf.!rlf'Ilma.pt I Weh: .. JfO~ w ...... .Yr:"'t·pontedehm~p! 
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Relação dos Elementos que Instruem Este Processo de Obras 7 
Registo de Entrada n.· : _____ -::_ Requerimento N.o: 

Anexos ao Projeto 
I .. 

O PROJETO DE ARQU ITETURA DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES ELEMENTOS: 

o 13 I Projetes das especialidades caso o requerente entenda proceder desde logo à sua apresentação; 

~ 14 I Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico is escala de 1/200 ou superior, incluindo O 
arruamento de ac:esso, com indicação das dimensões e ãrea do terreno, areas impermcabitizadas e respetfvo 
material; 

o 

15 I Plantas ã escala de 1/50 ou de 1/100 contendo as dimensoes e áreas e usos de todos os compartimentos, bem 
como ii representação do mobiliário fixo e equipamento sanitário; 

16 I Alçado", à escala de 1/50 ou dr. 1/100 c.om a indicaçao das cores e dos materiais dos elementos que com.tltJJeItl as \ 
fachadas e a cobertura, bem como as construções adjacentes, quando existam; 

17 I Cortes longitudfnais e transversais à escala de 1/50 ou de 1/100 abrangendo o terreno com indicaçiio do pe rfil 
existente e o proposto, bem como das cotas dos diversos pfsos; 

18 I Pormenores de construçâo, ii escala adequada, esclarecendo a solução construtivi'l adotada para as paredes 
exteriores do edificio c sua articulação Com a cobertura, vãos de íluminaçãotventflação e de acesso, bem corno com 
o pavimento exterior envolvente; 

19 I Extrato das plantas de Condicionantes e de Ordenamento do PDM, c REN, fornecidas e autenticadas por este 
Municipio; 

o 20 I Discriminação das partes do cdificio correspondentes às várias frações e partes comuns, valor relativo de cada 
fraçao,exprcssit cm percentagem ou pcrmilagem, do valor total do predio, caso se pretenda que o edificio tique 
sujeito ao regiwe de propriedade hori2onta\j 

O 21 I Extrato das plantas de Zonamcnto c de Condicfonantes do P.U., e REN, fornecidas e autenticadas por este 
Municipio; 

o 
22 I Plantas de localfzaçao ã escala 1 :5000, fornecida c autentfcada por este Município e planta ii escala 1 :500, 
assinalando devidamente os limites di! área objeto da operação; 

23 I Termo de Responsabilidade pelo Dirctor de Fiscalização dr) obra comprovado com documento da Associação 
Pública de Natureza Profissional; 

15..(] 24 I Termo do Coordenador do Projeto comprovado com documento da Associação Publica de Natureza Profissional ; 

25 I Projetas das espeCialidades a apresentar em função do tipo de obra a executar: 

o 25.1 I Projeto de estabilidade (que devera incluir o projeto de escavação e contenção periférica); 

o 25.2 I Projeto de alimentação e distribuição de energia eletrica; 

D 75.3 I Projeto de Instalação de gás quando exigível nos termos da lei; 

MUlilGlplO dt~ Pmdp.de lima I PrJça da Rí:!lubQ ; 4qg0.,()62 Ponlc do Lima I 1pt. ( ... 351) 258 900400 I Fat' (+3'it) 258 900410 
CoIreio EIG-tróllloo: gclal(fyr.m·ponlede ima.pl l WcbsJ:!Y. W\'lWcm-pontcoollma.pl 

continuo -,. 



~~~ Relação dos Elementos que Instruem Este Processo de Obras 

MUNIClplO PoNTE 8 t!A r Registo d~ Entrada n.": ____ __ _ 

o 25.4 I Projeto das redes prediais de agua e esgotos; 

O 25.5 I Projeto de iÍgua pluviais; 

O 25 .6 I Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações (ITED); 

O 25.7 I Vcrificaçao do cumprimento do RCCTE: 

Requerimento N.o: 
--:-:--_~.I 

O 25.8 I Projeto de instalações eletrornecânicas, incluindo as de transportes de pessoas e ou de mercadorias: 

O 25.9 I Projeto de segurança contra incêndios cm edificios / Ficha de segurança contra incêndios; 

O 25.10 I Projeto aCllstico; 

O 25 .11 I Projeto de acessibilidades desde que inclua tipologias previstas no artigo 2" do D.L. n° 163/2006, de 08 de 
agosto. 

Declaro que o presente projeto está instruído de acordo com a Portaria n° 232/08, de 11 de março. 

Ponte de Lima, 03. _- l)EZ.~ ",~~t - ZOl5 
O Técnico Autor do Projeto, 

....... lfu\)W\ 0A.tv1AQ 

MlInteipiO ~ Póntê de uma I Praça dn Repúbl'ca 14990-002 PmWt d~ Lima I TRt {+35112!\8 900400 I FaX'. t+351) 253 900410 
Correio Elctróniccr !jP.rRI@r:m·pnnlH"tlúlmld.pll W9b.sII!y w..wJ.clll·j)()nlcdt:hma pi 



Conservatória do Regi s to Predial de 
Pont~ de Lima 

\-~!;;>\::l) ü/w1i\;) Freguesia 

1176/2009010: 

_____ .A...--

rGglsto prGdlOL 
( ',,''':1 1,' ," ', 
\.,,1/ ~ } t., 1\ !;~ ~' 

Certidão Perma nente 

DESCRIÇOES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇOES 

:': Üfi1' TCn 

,I TUA DO EM : VÁRZEA 

RUA DA YON 'l' Jô no OI1RO 

~REA TOTAL: 4800 M2 
~gr;A U):; !óCOllr;HTA: 18 O O M2 

v1A 'T' RT7, nf': l :)U NA'T'lJRP.7.A : Rú :; t.:ir:a 

~ ?REGUESlh: C,~h~çnn ~ ro j o Lüb~ l. 

:OMPOSIÇÂO E CONFRONTAÇÕES : 

.-1-, 
7 

- !lü i Le e pUênLe , caml nllO púb l icü I ::-.1u.l , ,T ... .Ir:in t () C'l i'J f'i l lv,J R;'Jt'l:.'oS e tÜ. 

~ ~sce nt ~ f rJ,be lro 

o (A) A i ud~rlL e , em subs t. it.u i Ç,~() 

Ma L'lo l !le~ da ':;ilva Varc:l."J 

INSCRIÇÓES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES 

~on:J c rv~t6ri~ do Reg i stl) PrArli~ 1 ri a Po n Te d a Li ma . 
\P , 1589 de 2009/01/110 1 6 : 119 : 54 UTC - Aq1lir.iç,';n 

'\8']i:3tad() lW Sif;telll.:t t:'llt: 2009 /01/09 1(; : 09 :5 4 UTe 

:, ll,mITO(:1 ) ATlVO( ,S ) : 

MARIA CF,j,e",TE MON TEIRO [lÃ SILVA BAEgOS 

NU' 192 4286:1 2 

C a :~:a.d()/a com .TOAQUIM LIMA DE BARRO;'; nn rP,l)'i me de COlllunhao de à("jq\Ji ri do::: 

NTP do COIljU(Je 1 80ti00150 

Mor~d~ : VisLa - Cdbaços 

Locolidade : P()nt(~ de Til mI) 

.:;U .,JJ:: ! TO Ui) Fl\riflTVO (f1) : 

,,-" ,JAC I NTO 01\ [)IT.VlI Bl\RRO,r) 

NTP 1,,1 0178 10 

A 'A MARIA MON'j'EIRO DE BARRO,S 

NTf' l ,l)l Oi 7U 5 ~j 

O(A) Corls e rv~rlo r ( J) 

M,1 .,." i ,~ A U ll d, Ilt.L: i [lü rn ingul:;[l Rnrnn s dos Sa n LOS 

---- - -- -- - -- -- ---- - - - - - -- -- -- - - - - -- - - -"--- -- -- _. - - - - - - - - - - -- - --- --- - -- - - ---- - - - -- - -- - - -- -- - - -

C .R,P . Ponte de Lima 

www .predialonline. mj.pt 

REGISTOS PENDENTES 

Informação em Vigor 

2015/11/04 17:50:27 UTC 

Página - 1 -

www . casapront a.mj .pt 



Conservatória do Registo Predial de 
Ponte de Lima 
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DRAP Norte 
Direção Regional 
de Agricultura e Pescas 
do Norte 

Del. do Alto Minho 
Rua Dr. Filinto de Morais· Sobral· Arca 
4490-023 Ponte de Lima 

Sua referêncIa 
(Yoor refC'renc~) 

" . """'-,-
Sua data 
(Your date) 

Exmo Sr /a 

MARIA CELESTE MONTEIRO DA SILVA BARROS 

RUA DA FONTE DO OURO, 231 

4990-565 CABAÇOS PTL 

Nossa refefêncla 
(Our refcrcOCe) 

H.t lS22J<419SI2014 
"'O<, 

l 

ASSUNTO: 
(Subj ect) Pedido de Alteração de Registo de exploração 

Informa-se V. Exa, que foi aceite o pedido de alteração ao pedido de registo de exploração , 

da Classe 3 relativo ao Regime do Exercício da Actividade Pecuária (Decreto-Lei 81/2013, 

de 14 de junho), apresentado por V. Exa. em 06/01/2014, processo DAM6972014, 

referente á eliminação dos NP de bovinos e ovinos e aumento do NP de caprinos para 15 

CN. 

Mais se informa V. Exa. que a actividade pecuária está sujeita ao cumprimento dos 

condicionamentos legais e regulamentares aplicáveis, designadamente em matéria de 

segurança, higiene e saúde no trabalho, ambiente, bem-estar animal e condições higio

sanitárias, incluindo as medidas tutelares previstas no Decreto-Lei supra mencionado, 

Com os melhores cumprimentos 

TP 

GOVERNO DE 
PORTUGAL 

Pet' O Diretor Regional 
(Dr. Manuel Cardoso) 

/}/L 
-~-- -- --

Carlos Lira 
Dek>~8Çêo do ii 110 Minhll 

MINI~RIO DA AG1UCULTURA 
tOO~R 

Rua da Republica, 133, 5370-347 Mlnmdet:l, PORTUGAL 
TEL ... 351 2782609 00 FAX ... 351 27826 0976 

gcraIOOdnUlO.mamaot.pt 
httDil/www.drapn.mamaot.pt 
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GOVERNO DE 
PORTUGAL 

MINISlÍRIO DA AGRICU LTURA 
EOOMAR 

TfTUlO DE REGISTO DE EXPLORAÇÃO (Classe 31 

776/N/2012 

Processo N.º DAM6972014 

Data do Pedido: 06/01/2014 

1'()1>"'C\ ~~ 
DRAP Norte 
Dirocç~o Regional 
da Agricultura 8 Pescas 
do Nor1e 

No s :e r""~5 do n.- 3 ti" Artigo JS.º ,' 0 Deueto·lei n.2 81/ 2013 de 14 de junho, que aprova o novo Regime de Exercício da 

Atividade Pecuária - ' ~EAP - ê conce~ io o o presente' RegislO de Exploração à at ividade pecuária, abaixo identificada. 

São condições para o exercício da atividade as disposições esta belecidas neste documento. 

1. Identificação do Titular NIF: 1 192428632 

Nome/Designação Social : '~I -M-a-r-ia-c-e-Ie-s-te-M-o-n-te-Ir-o-d"-a-S-. -e-a-rr-o-s ----- -------.:.::...:....:====::::: 
Morada/ Sede Social: I Rua da Fonte do Ouro N. 231 

Código postal:í 4990 - 565 I CABAÇOS PTl 

2. Identificação da Exploração NR E:I 2053599 

2.1. Localização: 2.2. Núcleos de Produção: 

(Concelho) Nº Espécie/Área Animai Marca de Exploração 

I PONTE DE LIMA 1 Caprinos PTI>J47S-R 
(Freguesia) 

1 Cabaços 
(Local) 

1 Rua da Fonte do Ouro N. 231 

3. Observações: 

Data de emissão do TREP originai - 24/01/2012 Data de Actualização do TREP -17/01/2014 

Motivo - Eliminação dos N.P. de Bovinos e Ovinos e aumento do N.P. de caprinos para 15 CN. 

Abrange as explorações com um máximo de 15 CN para a totalidade do efetlvo pecuário. 

As explorações pecuárias titulares de registo de exploração devem cumprir ~s disposições legais Inerentes lIs respetivas 

ativldades, designadamente em matéria de bem-estar animal e condições higio-sanltárias, bem como as constantes do 

Decreto-Lei n .• 81/2013 de 14 de junho e respetlvas Portarias Regulamentares. 

O exerclcio da atividade pecuária a que se refere o presente registo não prejudica a eventu~ 1 obtenç~o de titulo de 

utilização de recursos hidricos ou do titulo de utilização das edificações utilizadas na atividade. 

O presente Registo de Exploração deve ser atua lizado ou substituído sempre que os elementos declarados já não 

caraterizem a atlvidade, sob responsabilidade do titular. 

V N Cerveira, 17 de janeiro de 2014 

P'I O Diretor Regional 

(X2Z 
(Delegado do Alto Minho) 

/s 
It-/21? 
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Setor Consumidor Tipo Situação N2 Fatu Código Con Data Emissão IVA Valor Total 1 Outros 510263607 Fatura Registada 63 29-12-2014 O,OO€ 202,95 € 

Outros 510263607 Fatura Registada 62 26-12-2014 0,00 € 169,90 € 

Outros 510263607 Fatura Registada 61 22-12-2014 O,OO€ 157,65 € 

Outros 510263607 Fatura Registada 60 18-12-2014 O,OO€ 225,71 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada S9 08-12-2014 0,00 € 62,12 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 58 04-12-2014 0,00 € 127,54 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 57 27-11-2014 0,00 € 55,47 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 56 24-11-2014 O,OO€ 80,93 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 55 20-11-2014 O,OO€ 159,49 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 54 13-11-2014 O,OO€ 293,73 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 53 03-11-2014 O,OO € 429,05 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 52 23-10-2014 0,00 € 265,25 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 51 16-10-2014 O,OO€ 298,43 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 48 09-10-2014 O,OO € 353,63 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 47 02-10-2014 O,OO€ 210,96 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 46 29-09-2014 O,OO€ 136,05 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 45 25-09-2014 0,00 € 191,26 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 44 22-09-2014 0,00 € 155,50 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 43 18-09-2014 0,00 € 548,20 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 42 08-09-2014 O,OO€ 169,49 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 41 04-09-2014 O,OO€ 369,66 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 40 28-08-2014 O,OO€ 399,23 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 39 21-08-2014 O,OO€ 371,79 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 38 14-08-2014 O,OO€ 457,72 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 37 07-08-2014 0,00 € 181,03 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 36 04-08-2014 O,OO€ 279,97 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 34 31-07-2014 O,OO€ 33,71 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 33 31-07-2014 O,OO € 185,47 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 32 28-07-2014 ·· 0,00 € 309,23 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 31 23-07-2014 O,OO € 158,43 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 30 21-07-2014 O,OO€ 290,00 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 29 17-07-2014 O,OO € 211,71 € 

Outros S10263607 Fatura Siml Registada 28 14' 07-2014 O,OO€ 313,79 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 27 10-07-2014 O,OO€ 184,89 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 26 07-07-2014 O,OO€ 298,40 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 25 03-07-2014 O,OO€ 206,77 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 24 01-07-2014 O,OO€ 344,43 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 23 26-06-2014 0,00 € 211,10 € 

Fatura Siml Registada 22 23-06-2014 O,OO€ 360,36 € 

Fatura Siml Registada 21 19-06-2014 O,OO € 207,47 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 20 16-06-2014 O,OO€ 309,92 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 19 12-06-2014 O,OO€ 226,20 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 18 09-06-2014 O,OO€ 338,32 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 17 04-06-2014 O,OO€ 171,4S € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 16 02-06-2014 0,00 € 320,62 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 15 29-05-2014 0,00 € 517,50 € 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 14 22-05-2014 0,00 € 217,50 € 

Outros 510263607 Fatura Sim I Registada 13 19-05-2014 O,OO€ 497,25 € 

Outros 510263607 Fatura Sim l Registada 12 12-05-2014 O,OO€ 405,00 € 



Btl.b O'l\ D..A-w>õ 
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Outros 510263607 Fatura Simj Registada 11 05-05-2014 0,00 ( 328,50 ( JS 
~ 

Outros 510263607 Fatura Simj Registada 10 28-04-2014 0,00( . 315,00 € 

7 Outros 510263607 Fatura Simj Registada 9 21-04-2014 0,00 ( 326,25 € 

Outros 510263607 Fatura Sim j Registada 8 14-04-2014 0,00 ( 303,75 ( 
Outros 510263607 Fatura Simj Registada 7 07-04-2014 0,00 ( 266,25 ( 

Outros 510263607 Fatura Simj Registada 6 31-03-2014 0,00 ( 270,00 ( 

Outros 510263607 Fatura Simj Registada 5 24-03-2014 0,00 ( 270,00 ( 
Outros 510263607 Fatura Sim j Registada 4 17-03-2014 0,00 ( 243,75 € 

Outros 510263607 Fatura Simj Registada 3 10-03-2014 0,00 € 153,75 ( 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 2 05-03-2014 0,00 ( 202,50 ( 

Outros 510263607 Fatura Siml Registada 1 24-02-2014 0,00 ( 172,50 ( 

Facturação de 2014 de Maria Celeste Monteiro da Silva Barros 
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Ex.moSemor 
otrector Geral de Vaterinâria 

USSOA 

REQUERIMENTO DE UCENÇA DE EXPLORAÇÃO DE BOVINOS 
f}{JSTfN7Ç ANTES Dl= U DF DElfMI1BO DE 2005 

LJconça TIpo [II 

0(&) signaIk\I'k>(s) Dbalxo ~tlflcado(s). na SO<Iuência da aprusontaçâo da "'Deçfareção de Actividado de ExplolBção de Bovinos 

extstenle anles de 24 dà Dezembro ele 2005- na Ofrecç30 Regional de Agricufturo. entendendo que B sua oxptoraç4}O (ti!I:pOe de 
instalaçOes ooimWdas ao regime proviSto na legislação aplicável, vom Junto de V. Ex." requoror que, nos termos do Dacreto-Lcl nO 
20212005. de 24 de Novembfo. lhe{s) seja passada a L6cença para 8 ExplOraç:kJ do Bovtnos adianta ror9rida. 

11. p,.".;ot.ttfOOU_!Ísl L_ois/ I 
HIF 1'181016101 01'15101 

Nome ou Do$IgnaÇIo SocIM JOAQUIM LIMA DE BARROS 

Morod. VISTA Loc.Il~do CABA!<QS 

C. Po$1al 14 1010101 -1.1 0 1.1 
r~fone I O I O I O I O I O I O I O I O I O IF .... 10101010101 O I O I O I O I 
E-mail T_I O J O J 9 J 7 J • J • J 'J O J 61 

Roprc.scntlldo(.) por (se pascoa COIoctiva): 

Homo HIF I I I I I I I I I I 
Homo HIF I I I I I I I I I I 
Nome HIF I I I I I I I I I I 

12. Idontl/luçlo do Ezs>/o<açio I zona Vulnerável O Zon. Sen:Uve/ O 
Des/glll.çio JOAQUIM BARROS Lugar VISTA 

Ftegu .. '. CABA!<QS l.1!l Concelho PONTE OE LIMA ~ 
Dirdrlto V1ANA 00 CASTELO G!J MMCa de E.o<pIonç$o I AJ47S I 

13. D." e AsslnatuTil{Ii) I 
PONTE OE LIMA 04 de MAIO d. ~ 

(aSSinaturas) ~~<! .. àa J.a~" ,I.< G!a co.::a 

14. Documentos. Artex., I I 21 C4p1 .. I 
• PI3nIa de krplz"Ção. do in~ dl:ts ~ na escala ele 1:1.000 e memória dosaiM) m 
• Plantas técnicas. indicando o equIpemanIo e 8S redes .. água de l:Ivagem • da bebida c dos esgotos fllpCantadaS rIQS 

InstataQOes na escala 1:100 O 
# Modelos P1 c P3 (Parcelaria), emitidos pokJ h\stlluto Nacional de Intarvànção o Gamntia Agricola (INGA), onde consla 

lambém o NI~m8rn INGA, Irdulndo os relfltivOS 8 parcelas cedidas por outros tkulares m 
# Declaração da Entidade Gestora de Baklio, 8ulorizando a uUlIutç80 de parcolas tocall78ds, no baldio _ .: •• -- O 
• Plano do GcS1Jo da Efluentos _ \~\ \:"J:tA r D "'l,.\J -. { ... "'I 

• Piano de Gestio de Efluentes em Zona Vukwável ~ ..... ~j~ -;c ..... f.c:~ _ O " ~t'. '~1-;" ... :-.. 

'~del_~ 
, ~-, ... -,p., ~ '-;"-'-. \' , D a 7li:. ".1 " '.;." -L - . 

15, RecepçJo I a: il;;; AUOl'::' I .;J, ç I 2007 
I <u tbst \\ --rrr-"" --

Data ~ I os I ~ ~ .~ VIANA, V ,~ ;;: 
PostoR~ptM ZONA AGRÁRIA DE poNTE DE UMA Ró 'f, ~2ef V~ ,~I ~' 

Locel PONTE OELIMA \~ ~. ~~!-·f .. l , tj~~~ Q: .-
16. p-- I 17. AsncI.,,1o NcH.,."I' QRA -"\ -t-""l 
• SorlCittK1OS AnaIl$óJdo o prot8;;'"" ~io de ~ docuroon~ Wl C 

li> CAmara Municip.'ll O técnico. propOc-se o seu DEFERIMENTO. 

> Autoridade de AAlblcntc e de ordena- o ... I I ~ 
manto do torrltório m · - - ---

;- Autoridade da Saúde O 
D." -- I --- I ~ (Oirector de ServIços ckJ vcterlnérta) 

Funcion'rlo la. """,acho I 
Rubriu c.r-do. 

• Não M ~ negativos D R8f'Il8ta.4o o processo 80 Sonhar Oiredor c;e,., da 
Veterlnérill para ~. 

Data -- I --- I ~ Data -- I - -- I ~ 
Funciot1Srlo 

Rubrica 

(Directo!" RI;ftllOr'Ull de Agricullurn 

,a 
I(-/l-Iv 

(/ 
~ 

1 



CÂMARA MUNI CIPAL DE PON TE DE LIMA ESCALA: 
N 2 3 4 

, 

-* PLANTA TOPOGRAFICA - CARTA 8C-9 1/5000 6 7 8 1;..<: 
',,>~i~ 1 
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MEMÓRIA DESCRITIVA 

) 'l 

1 
IDENTIFICAÇÃO: 
JOAQUIM LIMA DE BARROS 
VISTA-CABAÇOS 
4990-565 '- PONTE DE L1MA 

LOCALIZAÇÃO: 
Lugar: V1STA 
Freguesia CABAÇOS 
Concelho: PONTE DE LIMA 

Trata-se de ufi'estábulo, com 10 metros de comprimento e 9 metros de largura, feito 
em blocos e madeira, tem quatro portas de entrada, o chão é em cimento com tapete. 
Tem luz eléctrica. 

Ponte de Lima, 2007-04-30 
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Planta de localização 
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Nome: I\~ CE:LCS"t"Ç;, '\\I>~\\t():!)j\ BI : 
~\L"" ~,,~~~ 

Rua/Lugar: \\\)II J:)II""''''~ ~ 11>\:>1\0 NIF: 

Freguesia CASlIo.c;o> lê; ~II> LC>91>\. TelemÓvel: 

N.2 Policia: 

~ 

," 
, \\ 

~ 

'" 
; 

, 

$ 

{.ln t:lU'<\ (M.w)b 

Dato: 03/12/ 2015 

Página: 

Praça da Republica 
4990-062 Ponte de Lima 
www.cm·pontedellmi .pt 

TC!I: ~ li 
er .pl') d( II ".~ 

ft-
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Planta do PDM - Ordenamento (1" AII. o'ocfto) 

Nome: 'II." C.I;; L\S:Õo"<{1;; ~~\~C II" SI: 
~\L~ " ~'It~ 

Rua/Lugar: ~ ~ ~1l<o'Q;:se. Q"' ...... C NIF: 

Freguesia CAeAçe.s. € çcm u::e.AL Telemóvel: 

N.O Policia: E-mail: 

4~ 
PONTE E> LIMA 

Data: 03/12/ 2015 

Página:l 

Praça da Republica 
4990-062 Ponte dI! lima 
www.cm-pontedellma.pt 

Tel; • 

L TAl "I dI! 



Planta do PDM - Condicionantes (1' AIt .. ação) 

LI .\. 
' ·A./ 

o 10 100 ;,tio) rI -te" 
I " " ,) " ,I,,· , I ,L. ",I " , ,.I " . .1 J 
SI61'(! ~ A Ol! CO IHH'I f.:NA D,, $ 

P1-r"~~l11u, · ~" "" " n r.., .. lIklI !i'/"_.'v."n, I~U 

81: 

Nlf: 

Freguesia CA..9"'S05 e ~~b ~"L Telemóvel: 

N.Q Policia: E-mail: 

Data: 

Página:3 



REN - Reserva Ecológ ica Nacional 
Planta de REN de Ponte de Lima 

, , 

+ 
! 
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Costeira 

Nome: \1." C.i;LE"'~ 'tQ~~\'i<!:l 3>A BI: 
Õ \ \.." A l!>"~ '3.c::.s 

Rua/lugar: I't\l'" :1>" ~":>~ -'SI<:> ~\;>'iIO NIF: 
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Praç!' da Republica 
4990-061 Ponte de lima 
www.cm-pontedellma.pt 
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Dlvi~ão de oblas c urbanismo da Cam ara Municipal_ 
de Po Lims",t2.,j. ,de, "'l .oJ""",de""o& I J 
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~11\ T F"" A O E C O Q ltO liH A UA:l 
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Data: 

Pãgina:7 

heguesl. c.",,€>p.ÇOS E- ~SC> ~I>l:relemóvel : 
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ijEZERR4 CARDOSO . , 

HELDERJOÃO 

M 1.68 PRT 28071953 

, 
12310984 \ Z;Y3 a'il' iO :rolO 

" ;'~!',I"" , I\o '!,~'''' )i;'''~ ' 'i,,; . , ' , 

SERAfIM JOSt. l AMEGO CNIDOSO • OLGA MA,RIA DA 
CUNHA BfZf..RR4 ~RDP$D 

2 28167811 12044574767 184684553 

I<p~11231098~1<ZY31«««««< 
8307288M2010290PRT«««««<O 
BEZERRA<CARDOSO«HELDER<JOAO« 
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE 

Rua D. Hugo, 5-7 

4050-305 Porto, Portugal 

T: +351 222 074 250 

DECLARAÇÃO 

NÚMERO 
200412015 

EMISSÃO 
16-07-2015 

globa l@oasrn.org 

www.oasrn.org 

F: +351 222074259 

VALIDADE 
16-07 -2015" 16..01-2016 

ORDEM DOS 
ARQUITIOCTOS 

Validação de Documento 

N° Membr~ OA:190!j7 

Cí>dlgo de Validação: NDC),D2A:>!l8:'7.D1 
Pt:lrt! va lidar eslê documento ar,éda a 
www.ordf!mdo~i-.lrqlJí téGtO!;.pt .()Ps~().Validaçãq 
de Documentos' c introduza o núnlêrú de memhro 
e o código de validação mencionados no campo 
:;uperior direito deste documento. 

A Ordem dos Arquitectos, associação pública profissional, ao abrigo do Estatu to da Ordem dos Arquitectos 

aprovado pelo Decreto-Lei n.o 176/98, de 3 de Julho, certifica que: 

Helder João Bezerra Cardoso 

com o número de identificação civil 12310984, se encontra inscrito nesta ordem profissional com o número 

de membro 19057 desde 30/11/2010 . 

Cláudia Costa Santos, arquitecta 
Presidente do Conselho Directivo Regional do Norte 

ENQUADRAMENTO LEGAL PARA O EXERClclO DA PROFISSAo: 

• Lei n.o 31/20091 do 3 de Julho, artérad~ pAla Lei n.'" 40/2015, de 1 de Junho o artLgo 42.°, n.o a do Dec:reto~Le i n.o 176/98 de 3 de Julho 
elaborar ' ( .. . ) eStudos, projectos planos e actividades de consultadoria gestao e direcção de obras, planificação coordenação e 
avaliação, reportadas ao aominlo da arquitectura, o qual abrange a edl~lcação, urbanismo, a concepção e desenho do quadro espacial 
da vida da pOp'ulação, visando a Integração harmoniosa das actividades humanas no torrltório, a valorlzaçolio do património construido 
e do amb'efl'te", 

• Anexo I da Lei n.u ~H/20()9, de 3 de Julho. alterada pela Lei n,04012015, de 1 de ,Junho - exercer a função de coordenador dê projecto em 
obras 8t6 80 va lor correspondente;') dasRe 4 de alvarâ : 

• Anexo II da Lei n.o 31/2009, de 3 de Julho, alterada pela Lei n.o 40/2015, de 1 de Junho - exercer a funç:1o do dlroctor de obra em obras até 
at) valor c;()rrespondente a classe .2 de alvará, com 3S excepçôos prevlst;,) s no dito anexo; 

• Anexo II da Lei n.o 31/2009, de 3 de Julho, altêrada pela lei 40/2015, de 1 de Junho - OXêrcer a fUl1ção de director de fiscalização de obra, 
Gm obra!> até "l(') valor GormSf)ondente a classe 2 de alvará, com as oxcopçôos pmvlstas no dito anexo: 

- Anexo IV da Lei 0.° 31/2009, de 3 do Julho, altorada pc la Lei 40/2015 , de 1 de Junho - OXêrcer a função como técnico responsável pola 
condu~!io da execução de trabalhos de especialidades em obras de c lasse 6 dê alvarã, nas seguintes subcategorias da r.ategorlrl Ed ificios e 
patrimonio construidó: Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias, Estuques, pinturas c outros revestimentos, Carpintarias. Traba lhos cm 
p'ertls não eslrutllrais, Instalações sem qualificaçao específica, Restauro de bens imoveis histórico-artlsticos, ArmadlJ ras para betão armado, 
Cofragens, ImpermeabilizaçOes e isolamentos; 

• Decreto·Lei n.o 11 8/2013, de 20 de Agosto, por interpretação conjugada com o disposto na Lol n.<l 3112009, de 3 de Julho, alterada pola Lol n.o 
40/2015 , de 1 de Junho - élaborar esfudos: de comportamol1to férmlco; 

- Artigos 16.0 e 17° do Decreto-Lei n.o 220/2008, de 12 de Novembro - preencher as fichas dê ségurança e elaborar projectos dê seglJrança 
contra Incêndios em edificio5 da 1.tI e 2,tI categoria de risco; 

- Artigo 18.°, n.o 2. do Decreto-Lei n.<l 27312003, de 29 de Outubro, por interpretação conjugada com o disposto na Lei n.o 31/2009, dA 3 de Julho 
alterada pela Lei n.o 40/2015, de 1 de Junho - elaborar planos de segurança e saúde; , 

~ Artigo 42.°, n.o 3, do Decreto-Lei n.fI 176/9a dA 3 dA ,JlJlho - elaborar projectos de arranjos exteriores; 

• Decreto-Lei n.o 178/2006, de 5 de Setombro c Docl'Ato-Lei 11 .° 46/2008, do 12 dA Mi-l r~',Q - plano de prevençbio o gestão de residuos de 
construção e domollçAo; 

tg 
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redefinimos / standards 

RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL DOS ARQUITECTOS 
INSCRITOS NA ORDEM DOS ARQUITECTOS - SEÇÃO REGIONAL DO 

NORTE 

APÓLICE 84.10.111051 

CONDIÇÓES PARTICULARES 

Em complemento das Condições Gerais do Ramo de Responsabilidade Civil Geral e das 

Condições Especiais anexas, a Apólice de Seguro de Grupo da ORDEM dos ARQUITECTOS -

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE rege·se pelas seguintes Condições Particulares, que ficam 

fazendo parte integrante do Contrato como se nele estivessem transcritas: 

1.TOMADOR DO SEGURO: 

ORDEM DOS ARQUITECTOS · SEÇÃO REGIONAL DO NORTE 

RUA D HUGO 5 - 7 

4050·305 PORTO 

2. SEGURADO: 

Segurado - o membro efetivo da Ordem dos Arquitectos · SRN que, estando habilitado com 

formação adequada para exercer a atividade profissional de arquiteto, possui a sua inscrição em 

vigor junto da Ordem dos Arquitectos - SRN, o que lhe permite praticar os atos próprios da 

profissão de acordo com o estabelecido no Decreto·Lei 176/98, de 3 de jUlll0. 

3.0BJETO 

A garantia da responsabilidade civil do Segurado decorrente do exercício da sua profissão de 

Arquiteto. 

") P <,l'~,_ r,v, .:'1., ~''''.' 

-'I! 

1\'.:\ f'r.Hh~~v .. J, C0I1W 11'1!.1 ae SI.:f.',uro,:, S.O\ 
..... -"'0.1' ;(1',1;,:1" S-'I'~!I III .• )9.'" Mt 4(/1) qCJlJ:)·\ljj 00111, T. I. '12 (,(lFll-WO. f.)~ ~I b<M 1 }.'I-I 

foI.-Ü:"i( ;.'''' r.-,'".NIj;QoÇ •• !V 'lÚJ4".! I~ C..,..·<r ,'''I'''' • ~ f,Jllhl';' I~ )' CQP>t1 J, C.,.J,·;f3I·~ I ~r )~fI ~J .) r',fI/'i. 
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1/1 
II. , 

[}] 
CORREIA VARAJXO ALVES 

MARIA OA GLÓRIA 

F 1,77 PRT 15101955 

03586048 O ZVO 01 07 2010 

__ 0. ____ ___ • ______ _ 

CAA1.OSAlVES DE SOUSA VAR."".I.0· MARIAALnRA 
MARTINS CORREtA 

1.04036881 1114124SS95 l{l.l50054G 

I<PRT035.860430<ZY04«««««< 
5510159F19 07014PRT«««««<4 
CORREIA<VARAJAO<ALVES«MARIA<D 
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DECLARAÇÃO 

A DET - Orde", dos l:ngenheíros Técnicqs. nssoelJção de direito p(,hlico I'epresentmivn d", 8ngenheiros 
Técnicos. Cl>m t~tatllt(} aprovado pda Lei n" 4712011. de 2 de :;etem!;m>, altcrado pela Lei 47/2\\1 I, de 27 de 
junho, celtifica que o SI{a): 

MAlHA CLORIA CORREIA VARoUAO ALVES 

se encontra em efe;cl. ívic1ade do~ seus dircil.os c...:;tando autol'izado(a) ;) utilizar o Título Protissional de: 
EngCT) IH:l r:o(~) 'T6~nico(a), nos rcr.mo~ do n,o 1 do (lrL U 11), COl\lugado CO!ll H alínéH a) do ::ut." 2(1 do seu Rswtuto, 
aprovado pela lei n." 4712011 , eneonlra-se inscl'ilo(a) nesta Ontem com o u" de membro efeclivo 3769, 
integnmdu o CoMgiu de Engenharia CIVIL, C:St<l1H.lu h<lhilit:Hdo(a) à praticar OS respP-ctivos actoS ue eIlgeuharia. 

Estõ iUI.grudo "" lIpólice de Seguro de RespOlJsabilidade Civill'rofissiOllal n" I OR94911. da Victoria-Seguros, 
S.A., com a eoberlul'fl de € 10.000,00, de que a DET é lomadora. 

Esta, d~duruçíIo 6 apenas válida para um único processo UI..' licenciamento lllllLlicipal c. para além da assinatura 
confém l.mUl d nheta numerada, nrro f'lndcndo esta dcclamçà() ser SUh!;liluida por fotocópia. 

E!ta ilcelamç50 destina-se a dar cumpl'imento ao cSlilbtlccido no n.' 3 do art' 10." do Deerelo-Lei n." 555/99, 
de 1 (Í de De7.embro, alterado e rOl}(lblicoúo pelo Decreto-Lei II" 13612014, de 9 de Setembro. 

Mais se declara que oCa) mesfllo(a) Engellheiro(a) TécllÍeo(a), na. condições definidas no o· 3 do artigo ~." da 
Lei n." 3 1/2009, de 3 de Julho e nos termos do artigo J.a da Porta';. ".' 137912009, de 30 de O .. tubro. dispõo de 
qualificação adequada para a assumir a coordcnaç~o de projecto CI1I obras alé à classe 9. 

N°.991.936 
, ...... __ >+0 .............. 

'I .. nA ~l\l.oHIPI\ P~ -, 
.. ..... NAo ~ ........... 1.1II~1. I 

-'_ """ "H ~ 
--_.~-- "" _ J 

D(j(una:llhl il,lpl't:.':~;n a p:\I'Ii l' ti;) lNTE.:RNET ~ lll 20 IS-O 1-2) tú:2 R; J'7 
ElH.lt;~lill: M 

;4.; .. " "yt-~ 4 
J\uult,;n :w.'q~~i'lI '.rrrllt 

1'",,10.1,,",,' ,I\) (:'.IU\~IIQ o..:ni.,'"O .h 
')r.<t"" 1l,'t'(\fU( II" N.m .. 

~"[h'gi$(u: c·5 547/1() 1 5 
Mluld,,; MIVrlH 

As cltildilJ~-; licl!l1.:iadom. .. (CiirlliUil1> t"'Í\ulicipJ.i!l. INCI, ANI\t'UM. rx,GE o outrru;) podOI\, Il todo o momento. uccdcl' Íl.o j,i\.C da ()FT ~m 
hllpjiw\\" .OCI.p1l)am a vl:l'il icaç:lo d.;" quatid.ad~ de mcmbfO da OFT C:1 fIlltcntkid:tdc dit d\!daração, introduzindo O {:údigu dC:tU!ct"l(icid:ldc nprcl'icnladQ 
110 eMitO ~\I)lcrior din:ito úesta dccll1ra~â.o. 

(:,lIlM"lh'll)ln:t:ti,'o Naeiu[JHI 

f'r3çll Ol)m Joà(ldõ.l r.Am:lr3_ 0:'1\1 

121,10 - 1./'1 L1,>BO A 
T..:lr. 21:l ,:!~{, .327 1 Jl\I.X 11 ~.:j(iJ34 

t:-marl:I:;.III(('(Ot.'l.pt 

(JET - UI ,kll1 ,J<.~ fl'l.t'.i':nh~ilT>:t niCl1il'll~ 

I'dg.. I/ I 

o original da declaração encontra-se arquivado em pasta própria no Municlpio. 

S4::\: ~ ii L) H":::'LL1t~1 l\il NII,r~ 

I(u~ J' ... wíra RI.';~ , 47(1 

4l0U - 44~ J'OR..I Ú 

Tdf: 223 :>950.:0 I f:l!t: 22:l ,.95 ~9 
I!-m:ul: Mt'lIlrU!',n;f,t:l.lit 
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DECLARAÇÃO 

A OflT - Orde!\l dos EngcnI1círn., Técn icos, a<sociu,'ão de direito público rcprcscnt:ltiv~ dos Engenheiros 
Técnicos, com cstn\lJt:o nprovado pela Lei \1" 47120lJ , de 2 de selembro, >l11"n1do pela I.ei 47/2011 , de 2.7 de 
junho, ccrli tica (Juco Sr(a): 

MARIA GLORIA CORR.:IA VARAJAO ALVES 

sc encontra em ctectividnde dos seus direitos eSlando autorizador,,) a ulil izar o Titulo Prollssiollal de 
Engcnheiro(a) Técnico(a), nus [ermos do o." I do art.' I", conjugado com n alinca a) do :"t." 2'·' do scu FSLltlut(), 
uJ11'I'vado pela Lei n;'I' 47/2011 .. encont.ra-se inseri,to(a) nesta Ontem com o n') de membro efectivo J769, 
integrando nColégin ele Engt:nhrrria, CIVU., cst.:tl1dO,habilitado(a) a pratlcat os rc~pcctiv(J~ actos de cngl:"nhi1Tia, 

Est:í integrad,' n~ "pólioc de Seguro de ]\esponsabilid.,,10 Civil Pr\lfl,~i üll,,1 li.' 108949 11 , da Victoria-Seguros. 
S. A." C0111 a cobertura de t: 10,000,00, de qllC a OET é tornud,,,,,. 

Estíl declaração é o.pcna!':i válida para um LII11 ('~o acto e, para além da assinatura contém uma villh~ta 11L1111erad~, 
tlão podendo ser :;;uhsti tl.l ída pOI' fotocópia. 

Esta ,kdaraçdo destina-se a dar clIrnpl'únenlo ao eSlabelecido no n," 3 do "l'I" t n," do Decreto-Lei JI." 555/99, 
de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 11." 13(,/2014, de 9 de Setembro, 

Mais declara que ora) Íl.resmQ(a) Llngenheiro(a) 1'éeI11co(a). lias coudições dcJlnidas Ua Lei n," 3 t/2009, 3 de 
Julho c p",1u Porlaria 11." 1379/2009, de 30 de Outubro, dispô<:, nos lermos da POliaria 11.' 70 l -11i200R, de 29 de 
Julho, de qualificação adequada para, em obras da Calegoria H. c 11a, sil ll [J\~ôes delinidas no n° 2 cio An° 10" da 
Portaria l37912009 em obrOlsda Categoria UI , el nbornr: 
- PJ'ojectos de estabilidade; 
- Projectos de Segurança con,tra incêndios cm ,edüicios e recinto .... qualificados na f' e 2;' cate.gori a de l'isco~ 
- Prq;cctos de redes de gás; 
.. Pm:iccto~ d,~ redeS' públicas e prediais d~ ~-lhaf.;t C'cill1c.nt() de r'lgtlas e esgoto~ : 

- 'f"rojuctos de condiclomnlleuto actJstico de crtitlciQs; 
.. BStlldo de comportamento ténnico; 
.. Projelio de vúmihlção {~~X~ILl stào de fumo!.'. 

t'~Il\ ~, .. ;!:lIt",,'~ll .~ I) ~ \' 4tl,l rt -r 'I""'" 
' ~l ~i'lI,ldn(l ~1 ,,1"~lI l\ l! n l(Wo.Jll 

D\I<.~unwltl) imlm:);SQ a p:1l'1,it' d.1 INTERNET l'm :W J 5-plR::t3 IO:3(:i r42 
Etnissit...,: M 

l /.ií / ,? 
/t'. /~'" Afyt.J-« &;'7 

,\'110;',,, , S"(jU\'Ít:, t ' '' n'd'l 

I ''':'';' ~~'I,' I!<l (""'I~lh'J Dir'~ l"'" 1111 

) .... " ,,,1 11 <:.:;011,,1 111.' N\ln~ 
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___________ ,_ p~LARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO FORMATO DIGITAI;.. 

fi 
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Maria da Glória Correia Varajão Alves, contribuinte fiscal 104.086,661, com Gabinete de Projectos 

na Rua Conde de Bertiandos, "Ediflcio Portas de Braga" - Fracção N, na Vila de Ponte de Lima, técnica 

responsável pela elaboração do projecto de legalização da construção de um pavilhão, de que é titu lar a 

Sra, Maria Celeste Monteiro da Silva Barros, declara assumir a responsabil idade em como o projecto 

apresentado em formato digital corresponde exactamente, ao apresentado em papel e está elaborado de 

acordo com as normas técnicas que a Câmara Municipal de Ponte de Lima, oportunamente, deu 

conhecimento. 

Ponte de Lima, 2 de Dezembro de 2015 

A técnica 

GLORIA VARAJAO - GABINETE TECNICO PROJECTOS E ARQU ITECTURA, LD'. 
Rua Conde de Bertiandos, Edlflclo Portas de Braga Fracção N • 4990-078 Ponte de Lima • tel: 258942 061 



TERMO DE RESPONSABILIDADE 
do autor do Projeto de Arquitetura 

Hélder J050 Bezerra Cardoso, res idente na Travessa do Ameai, na , 484, Apartamento 3, 

4990-585 - Viana do Caste lo, portador do cartão de cidadão na 12310984 1ZY3, válido até 

29/10/2020, contribuinte fiscal na, 228267811, Arquiteto, inscrito na Ordem dos Arquitetos sob 

o na , 19057 , declara - para efeitos do disposto no na, 1, do artigo 100 " do decreto- lei 

na, 555/1999, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida 'pelo Decreto-Lei 

na 136/2014, de 9 de Setembro - , que o Projeto de Arquitetura, de que é autor, relativo à 

legalização da construção de um pavilhão - loca lizado em Várzea / Rua da Fonte do Ouro, 

freguesia de Cabaços e FOjo-Lobal, concelho de Ponte de Lima, cujo licenciamento foi requerido, 

na qualidade de proprietária, pe la Senhora Maria Celeste Monteiro da Si lva Barros, residente na 

Rua da Fonte do Ouro - na , 231, freguesia de Cabaços e FOjo-Lobal (4,990-565), no conce lho 

de Ponte -de Lima - , observa as normas lega is e regulamentares ap licáveiS, designadam ente o 

Plano Dir-etor Muncipal (PDM, artigo 83 0 ), de Ponte de Lima, o Regulamento Municipal das 

Edificações Urbanas do conce lho de Ponte de Lima e o Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas (RGEU), 

Ponte de Lima, 2 de Dezembro de 2015 

O técnico, 

.... GLO·RíÃvÃRAj'Xõ:'GA"BTN'ETrrÉcNiéoPRõjêCTos'EÃRãüiTÉciü'R'A.LD~------... -.... -~ .. ------------
Rua Conde de Berliandos, Ediffcio Portas de Braga Fracção N • 4990-078 Ponte de Uma • te I: 258 942 061 



GLàRIA VARAJÃO -Gabinete Técnico 
Projectos e ArqlJitechm.l, Ld" . 

Rua Conde de Bertian<Jos 
Edifício Portas de BI'aIJéI- Fmcçao N 

Telefone : 258-942061 
4.991Hl18 - PonlA de Lim, 

Termo de Responsabilidade 

Para efeitos de legalização de obras / Isenção de apresentação de-projectos 

• 

Maria da Glória Correia Varajão Alves, com Gabinete de Projectos na Rua Conde de Bertiandos : "Edificio Portas 

de Braga", 1'. andar - Fracção N, na Vila de Ponte Lima, 4. 990-07S, fr~g ues ia e concelho de Ponte Lima, portadora do 

cartão de cidadão n'. 03586043 OZYO, válido até 2019/07/01 , com contribuinte fiscal n'. 104.086.661 , telefone n'. 258-

942.061 e telemóvel 917 - 525.440, na qualidade de engenheira - técnica de civil, inscrita na OET - Ordem dos 

Engenheiros Técnicos sob o n'. 3769, responsável pela legalização da construçêo de um pavilhão, ao abngo do artigo 

83'. do PDM - localizado em Vá rzea / Rua da Fonte do Ouro, da freguesia de Cabaços e Fojo-Lobal, do concelho de 

Ponte de Lima -, cujo licenciamento foi requerido peta Senhora Maria Celeste Monteiro da Silva Barros, contribuinte fiscal 

n'. 192.428.632, portadora do B.I. n'. 9937461, emitido em 2008/02108, em Viana do Castelo, válido até 2018/02108, 

residente na Rua da Fonte do Ouro - n'. 231, freguesia de Cabaços e Fojo-Lobal (4.990-565), do concelho de Ponte de 

Lima, telemóvel n'. 969 - 744.106. 

Declara, para todos os efeitos legais, que as obras foram executadas com observância das normas técnicas 

gerais e especificas de construção, encontrando-se concluida l1á vários anos e em boas condições e em bom 

funcionamento, no que se refere às especialidades, pelo que, solici ta a isenção da apresentação dos respectivos 

projectos. 

Ponte de Lima, 02 de Dezembro de 2015 

A técnica, 

.86 
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GL6RIA VARAJÃO - Gabinete Técnico 

Projectos de Arqu itectura, Ld'. 
Rua Conde de Ber1inndos 

Ediflcio Purtas de Braga - Fracção N 
Tetefone: 258·942001 

t990-078 . Ponte de Lima 

Termo de responsabilidade 

Coordenador do projecto 

.8i 
'é-Il-)~ 

ft 
1 

Maria da GI6ria Correia Varajiio Alves, engenheira técnica de civil, com Gabinete de Projectos. na Rua Conde de Bertiandos : 

"Ediflcio Portas Braga", 1'. andar - Fracçao N, na Vila de Ponte Lima, contribuinte fiscal 104.086.661, inscri ta na OET · Ordem 

dos Engenheiros Técnicos sob o nO. 3769, declara - para efeitos do disposto no n'. 1, do artigo 10'., do decreto-lei n'. 555/1999, 

de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n" 136/2014, de 9 de Setembro -, que o Projeto, de que 

é coordenadora, re lati vo à legalização da construção de um pavilhão - localizado em Várzea / Rua da Fonte do Ouro, freguesia 

de Cabaços e Fojo-Lobal, concelho de Ponte de Lima, cujo licenciamento foi requerido, na qualidade de proprietári a, pela 

Senhora Maria Celeste Monteiro da Silva Barros, residente na Rua da ,Fonte do Ouro - n'. 231, freguesia de Cabaços e Fojo

Lobal (4.990-565), no concelho de Ponte de Lima " atesta observância das normas legais e regulamentos ap licáveis, 

nomeadamente o Plano Diretor Municipal (PDM) de Ponte de Lima, o Regulamento Municipal de Edificações de Ponte de Lima 

e o Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU). 

Ponte de Lima, 2 de Dezembro de 2015 

A técnica, 

. --.... -. ---. - .~~~.-?~~ -.. 
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Memória descritiva 

A presente memória descritiva, diz respeito à legalização da construção de um pavilhão - localizado em Várzea I Rua da 

Fonte do Ouro, freguesia de Cabaços e Fojo-Lobal, ooncelho de Ponte de Lima -, cujo licenciamento foi requerido, na qualidade 

de proprietária, pela Senhora Maria Celeste Monteiro da Silva Barros, residente na Rua da Fonte do Ouro - n' . 231, freguesia 

de Cabaços e Fojo-Lobal (4.990-565), no concelho de Ponte de Lima. 

Conforme o projecto, que se junta - assinalado oom as oores correspondentes : azul, a legalizar -, trata-se de legalizar o 

referido pavilhão, que se destina ii exploração de caprinos, ao abrigo do artigo 83'. do Regulamento do PDM. 

NO referido pavilhão - uma parte existente há mais de 12 anos - a actividade instalada é da classe 3, mas pretende-se 

alterar para a classe 2. 

O pavilhão, a legalizar em alpendre (todo ooberto), é oonstituido em estrutura metálica, oom oobertura em chapa zincada. 

DisposiçõeS oonstrutivas 

- Sobre o muro de pedra existe um muro de blocos, com cerca de 1,20 metro; e, o restante, em chapa zincada (fachada 

nascente); e, 

- As restantes fachadas do estábulo tem um gradeamento de tirar e colocar, onde se guardam os caprinos 

- As paredes Interiores do tanque de leite estão revestidas a azulejo até 1,00 metro de altura 

No restante, foi efectuado de acordo oom as sugestões dos iécnicos da DGVA (direcção Geral de Veterinária da 

agricultura). 

Conforme o projecto, que se junta, fICOU com : 

'- Tanque de leite, bomba de sucção, ordenha, parque de espera para ordenha, 2 estábulos, 2 manjedouras, maternidade e 

2 espigueiros, 

Ponte de Lima, 2 de Dezembro de 2015 

O técnico, 

-lkB~_~~_ 
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Maria Celeste Monteiro da Silva Barros 

8~ 
JC-lt-l!5 

3-
7 Requerente 

Localização da obra Várzea / Rua da Fonte do Ouro • Cabaços e Fojo-Lobal - Ponte 

de Lima 

" ___________ , _ ___ w_,_ . _ _ , Do prédio ______ t~.QQLºº ........... 
Área total, m' -------------~!_~~~~~~Ç~?_---------- 45Q, 00 ______ . 

De legalização 450,00 
Área total de pavimentos, m' Pavilhão , Rlchão 450,0 450,00 

Número total de pisos Acima da cota da soleira I Rlchão 1 1 
Altura da Fachada, metros (2,32 ) Rés/chão 

Volumetria, mJ Acima da cota da soleira I Rés/chão 1.044,00 

Ponte de Lima, 2 de Dezembro de 2015 

A técniCa, 
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PROJECTO DE ARQUITECTURA 
__ ________________________ E5_ti_m_a_tiv_a_o_r_ç_am_e_n_ta_I_~ 

1 1. Introdução 

Refere-se a presente estimativa orça mental à lega lização da construção de um pavilhão -

loca lizado em Várzea / Rua da Fonte do Ouro, freguesia de Cabaços e Fojo-Lobal .. conce lho de 

Ponte de Lima -, cujo licenciamento foi requerido, na qualidade de proprietária, pela Senhora 

Maria Celeste Monteiro da Si lva Barros, residente na Rua da Fonte do Ouro - na. 231, fregu esia 

de Cabaços e Fojo-Lobal (4 .990- 565), no concelho de Ponte de Lima . 

. A estimativa do custo da obra é feita de acordo com O Decreto-Lei nO 555/99 de 16 de 

Dezembro. 

2. Estimativa Orçamental 

A estimativa orçamenta l será Feita de acordo com o custo por metro quadrado de construção, 

materiais e mão-de-obra correntes na reg ião, as indicações Fornecidas pela Associação dos 

Industriais da Construção Civil e Obras Públicas do Norte, bem como a circu lar para esse efeito 

emanada pela Câ mara Municipal. 

As áreas consideradas para a estimativa foram as que correspondem às respectivas peças 

desenhadas, utili zando-se para esse efeito as áreas brutas calcu ladas, nos termos do projecto 

que se apresenta . 

Área (m' ) Custo / m' Tot~ 1 

Rés-do-chão 

(Pavilhão) 
450,00 220,00 {: 99.000,00 Cê .. 

Total 99.000,00 Cê 

Portanto, de acordo com o quadro acima enunciado, verifica -se como valor estimado para o 

custo da reFerida obra, o montante globa l de 99. 000,00 €. 

Ponte de Lima, 02 de Dezembro de 2015 

O Técnico Responsável 

Pág.1 de 1 



LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 

Maria Celeste Monteiro da Si lva Barros 

Cabaços e Fojo Lobal - Ponte de Lima 
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Maria Celeste Monteiro da Silva Barros 
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Maria Celeste Monteiro da Silva Barros 
Cabaços e Fojo Lobal- Ponte de Lima 
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I DESPACHo 

I 

Processo nO: 551/15 Data de Entrada: VINTE E TR~S de DEZEMBRO de 2015 
Requerimento nO: 5657/15 

Requerente Principal: MARIA CELESTE MONTEIRO DA SILVA BARROS 
Localização da Obra: DA FONTE DO OURO N.231 - PONTE DE LIMA 

I N F o R M A ç Ã o ADMINISTRATIVA 

Para que se possa analisar devidamente. a pretensão deverá a 
requerente, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da receção da respetiva 
notificação, nos termos previstos no nO 2, do Arf 86°, do Código do 
Procedimento Administrativo, esclarecer o facto de requerer uma "certidão da 
deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal 
na regularização da atividade pecuária", e anexar elementos relativos "à 
legalização da construção de um pavilhão". Caso pretenda a referida 
legalização, deverá apresentar um projeto devidamente elaborado nos termos 
da legislação em vigor. 

A Consideração Superior, 

2015/12/28 

o Coordenador Técnico, 

dalmo 



2..<O . c>I.(c:;. 

Processo nO: 551115 Data de Entrada: 
Requerimento nO: 5657/15 

Requerente Principal: MARIA CELESTE MONTEIRO DA SILVA BARROS 
Localização da Obra: DA FONTE DO OURO N.231 - PONTE DE LIMA 

I N F o R M A ç A o T~CNICA 

-+----. 

A requerente, solicitou através do requerimento em epigrafe o reconhecimento do 
Interesse Público Municipal para a legalização das instalações de que é detentora, 
localizadas na rua Fonte do Ouro, freguesia de Cabaços e FOjo Lobal, 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 
atividades industriais, pecuárias, de operações de gestão resíduos e de explorações 
de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão territorial e ou condicionantes 
ao uso do que não disponham de titulo válido de instalação ou de título de exploração 
ou de exerclcio de atividade. 

A presente instalação pecuária está implantada no Plano Diretor Municipal de Ponte 
de Lima em área classificada como Area Predominantemente Agricola Inclulda na 
RAN. 

Esta instalação face à sua localização, cumpre uma função importante na atívidade 
agricola, assegurando o sustento da família. 

Pelo referido propõe-se que seja do interesse público Municipal a presente instalação 
industrial, com base no art.o 50 alfnea a) do Decreto-Iei 16512014, de 5 de Novembro, 
para efeitos da emissão da Declaração de Interesse Público Municipal pela 
Assembleia Municipal. 

A ConsideraçAo Superior. 

2016101/21 

OTéa1ico 

~ . R4;/;(1' 
(FERNANDO ANT0UO RigeUea' FERREIRA) -

ferrelra 



~~ MUNiCíPIO PONTE El t!A 

DELIBERAÇÃO 

2.2 - PROCESSO DIVERSOS Nº 551/15 - Requerente: Maria Celeste Monteiro da Silva 

Barros - Local da Obra: Rua da Fonte do Ouro nº 231 Freguesia de Cabaços e Fojo

Lobal - Presente uma Informação técnica a propor a aprovação do Interesse Público 

Municipal da instalação pecuária, com base na alínea aI do n.º 4 do art.º 5 do OL 

165/2014 de 05 de novembro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

considerando a informação técnica prestada, propor à Assembleia Municipal o 

reconhecimento do Interesse Público Municipal na regularização da instalação 

pecuária, relativa ao processo diversos n.º 497/15, requerida por Maria Celeste 

Monteiro da Silva Barros, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do art.º 5 do 

DL 165/2014 de 05 de novembro. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apesar de ter 

presenciado a discussão deste ponto, recusou-se a votar, ausentando-se da sa la sem 

apresentar qualquer fundamento para tal. 

Reunião de Câmara Municipal de 01 de fevereiro de 2016. 

A CHEFE DE DlVISÃO/OAF, . 

~"'-. VeJ It,o 
Sofia Velho/Ora. 

Tel 258 900 400, rex 258 900 4 10 . Prnço dcr Hep(.blict1 . 499Q.OG2 Pont t'! de !Jm a ,gcrn lli?'cmpot1t:edeJiI11;::q~t:. .www.cm-pot.ltedellma.pt 


