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Victor Manuel Alves Mendes, na Qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Ponte de 
Lima: Faz Público Que, nos termos e para os efeitos do artigo 101.° do Código de Procedimento 
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.o 4/2015, a Câmara Municipal na reunião de 
6 de setembro de 2019, deliberou aprovar e submeter a proposta de aditamento de artigo ao 
Regulamento de Edificações do Concelho de Ponte de Lima, a consulta pública, para a recolha 
de sugestões, mediante publicação do mesmo, no sítio institucional do Município, na Internet em 
www.cm-pontedelima.pt. podendo o documento ser consultado no edifício da Câmara Municipal 
de Ponte de Lima, no Gabinete de Atendimento ao Munícipe, nos dias úteis entre as 9h:00 m e as 
16h:00 m, e na página da Internet da Câmara Municipal de Ponte de Lima (www.cm-pontedelima.pt). 
Assim, nos termos do n.o 2 do artigo 101 .0 do CPA, os interessados devem dirigir por escrito as 
suas sugestões à Câmara Municipal , no prazo de 30 dias, a contar da data da sobredita publicação, 
através do correio eletrónico geral@cm-pontedelima.ptou para o seguinte endereço: Município de 
Ponte de Lima, Praça da República, 4990-062 Ponte de Lima, ou, ainda, mediante entrega das 
mesmas diretamente no Gabinete de Atendimento ao Munícipe no Edifício dos Paços do Concelho. 

Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos lugares de estilo, publicado no Diário da República e será objeto de divulgação na 
página eletrónica do Município. 

4 de outubro de 2019. - O Presidente da Câmara Municipal , Eng. o Victor Mendes. 
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~ MUNICÍPIO PoNTE E) ~ 
TERRA RICA DA HUMANIDADE 

EDITAL 

MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA 

Victor Manuel Alves Mendes, na Qualidade de Presidente da Câmara Municipal 

de Ponte de Lima: Faz Público Que, nos termos e para os efeitos do artigo 

101.° do Código de Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo 

Decreto-lei n.o 4/2015, a Câmara Municipal na reunião de 6 de setembro de 

2019, deliberou aprovar e submeter a proposta de aditamento de artigo ao 

Regulamento de Edificações do Concelho de Ponte de Lima, a consulta 

pública, para a recolha de sugestões, mediante publicação do mesmo, no sítio 

institucional do Município, na Internet em www.cm-pontedelima.pt. podendo o 

documento ser consultado no edifício da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

no Gabinete de Atendimento ao Munícipe, nos dias úteis entre as 9h:00 m e as 

16h:00 m, e na página da Internet da Câmara Municipal de Ponte de Lima 

(www.cm-pontedelima.pt). Assim, nos termos do n.o 2 do artigo 101.° do CPA, 

os interessados devem dirigir por escrito as suas sugestões à Câmara 

Municipal, no prazo de 30 dias, a contar da data da sobredita publicação, 

através do correio eletrónico geral@cm-pontedelima.pt ou para o seguinte 

endereço: Município de Ponte de Lima, Praça da República, 4990-062 Ponte 

de Lima, ou, ainda, mediante entrega das mesmas diretamente no Gabinete de 

Atendimento ao Munícipe no Edifício dos Paços do Concelho. 

Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente edital e outros de igual teor 

que vão ser afixados nos lugares de estilo, publicado no Diário da República e 

será objeto de divulgação na página eletrónica do Município. 

Paços do Concelho de Ponte de Lima, 4 de outubro de 2019. 

O Presidente da Câmara Municipal, 

-Eng.o Victor Mendes 
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DELIBERAÇÃO 

__ 5.14 - REGULAMENTO DE EDIFICAÇÕES DO CONCElHO DE PONTE DE LIMA -

Aprovação da proposta de aditamento de artigo e promoção da consulta pública nos 

termos do disposto no artigo 1012 do Código do Procedimento Administrativo. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e a abstenção da 

Senhora Vice-Presidente, a Vereadora Eng.ª Mecia Martins, aprovar a proposta de 

aditamento de artigo e promoção da consulta pública nos termos do disposto no artigo 

101º do Código do Procedimento Administrativo. _____________ _ 

Reunião de Câmara Municipal de 6 de setembro de 2019, 

A CHEFE DE DIVISÃO/DAF, 

Sofia Velho/Ora. 
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Informação Interna 

Unidade Orgânica: "Divisão Administrativa e Financeira" 

Despacho: 
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DE: Chefe da DAF 

PARA: Presidente 

CC: 

ASSUNTO: Regulamento de Edificações do Concelho de Ponte de Lima -
aditamento de artigo 

Senhor Presidente em anexo a proposta de aditamento de artigo ao Regulamento de Edificações do Concelho 

de Ponte de Lima que deve ser submetida à apreciação e aprovação da Câmara Municipal para deliberar no 

sentido de promover a consulta pública nos termos do disposto no artigo 101 0 do CPA. 

À consideração superior, 

Mod.073/SGQ.00 

A Chefe da DAF, 

(So ia Velho, Dr. a) 
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Artigo n.º 

Iluminação de edifícios 

1 - A iluminação exterior das fachadas dos edifícios ou vias públicas localizados no Centro 

Histórico de Ponte de Lima deve ser contida, usar luz branca ou amarela, devendo a temperatura 

de cor estar compreendida entre os 3000K (Kelvin) e os SOOOK (Kelvin), e carece de autorização 

da Câmara Municipal. 

2 - A iluminação referida no número anterior deve respeitar, na sua dimensão, forma, volume, 

cor, alinhamento, materiais e iluminação não só a estética e composição da fachada do imóvel 

como também o caráter ambiental do conjunto arquitetónico em que se insere e a estética da 

zona. 

3 - Os pedidos de autorização referidos no número um devem ser instruídos além do 

requerimento com identificação do requerente e do imóvel, com peças desenhadas e/ou 

fotográficas elucidativas da pretensão e dos elementos arquitetónicos afetados, para além de 

outros elementos que se reputem úteis para a compreensão e análise da pretensão 

4. Todas as situações existentes no Centro Histórico deverão respeitar as regras estabelecidas 

no presente artigo e solicitar a competente autorização à Câmara Municipal para legalização ou 

para adequação da situação existente às regras estabelecidas, dispondo para o efeito, do prazo 

de cento e oitenta dias a contar da data da entrada em vigor da presente disposição. 

5. A Câmara Municipal poderá autorizar iluminações ocasionais com cor diferente do 

estabelecido no número um, desde que sejam devidamente justificadas. 




