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e demais legislação por que se rege a actuação dos órgãos municipais 
e respectivos serviços, o Código Penal, o Código do Processo Penal, 
Código Civil e o Decreto -Lei n.º 433/82 que estabelece o regime geral 
do ilícito de mera ordenação social.

Artigo 70.º
Norma revogatória

Com a entrada em vigor do presente Regulamento são revogadas 
todas as normas constantes do anterior Regulamento do Cemitério 
Municipal de Manteigas.

Artigo 71.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publici-
tação, nos termos legais.

11 de Janeiro de 2008. — Por delegação de competências, o Vice-
-Presidente da Câmara, José Manuel Saraiva Cardoso. 

 CÂMARA MUNICIPAL DA MEALHADA

Aviso n.º 3123/2008
Carlos Alberto da Costa Cabral, presidente da Câmara Municipal da 

Mealhada, faz saber que:
1 — Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 4 do artigo 148.º 

do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto -Lei n.º 310/03, de 10 de Dezembro e Decreto -Lei 
n.º 316/2007, de 19 de Setembro, publicam -se os seguintes elementos:

Deliberação de Assembleia Municipal que aprova o plano;
Regulamento, Planta de Implantação e Planta de Condicionantes;
Deliberação de Assembleia Municipal
Sessão Ordinária de 28 de Setembro de 2007
“A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, aprovar a Revisão 

do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Viadores.”
Sessão Ordinária de 28 de Dezembro de 2007
“A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, aprovar o aditamento 

à deliberação tomada na sessão ordinária de 28 de Setembro, respeitante 
à Revisão do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Viadores, do 
seguinte teor: com a aprovação da Revisão do Plano de Pormenor da 
Zona Industrial de Viadores, ocorre uma reclassificação do solo rural 
em solo urbano, numa pequena área, resultado da conversão da classe de 
espaço florestal na classe de espaço industrial de acordo com a planta de 
ordenamento do Plano Director Municipal, anexa ao processo.”

Regulamento

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.°
Âmbito e Vinculação

1 — O presente Regulamento faz parte integrante do Plano de Por-
menor da Zona Industrial de Viadores, no concelho da Mealhada adiante 
designado por Plano de Pormenor e abrange a área delimitada pela 
planta de implantação.

Artigo 2.º
Objectivo

1 — O Plano de Pormenor tem por objectivo principal permitir a 
dinamização do sector industrial no concelho da Mealhada, contribuindo 
desta forma para o desenvolvimento territorial.

Artigo 3.º
Conteúdo Documental

1 — O Plano de Pormenor é constituído por:
a) Regulamento;
b) Planta de implantação, à escala de 1:2000;
c) Planta de condicionantes, à escala de 1:2000.

2 — O Plano de Pormenor é acompanhado por:
a) Relatório;
b) Estudos de caracterização;

c) Programa de execução;
d) Planta de enquadramento à escala de 1:10000;
e) Extracto do Regulamento do PDM;
f) Extracto da planta de ordenamento do PDM, à escala de 1:25000;
g) Extracto da planta de condicionantes do PDM, à escala de 

1:25000;
h) Planta da situação existente, à escala de 1:2000;
i) Planta de Infra -estruturas, à escala de 1:2000;
j) Planta de Situação cadastral, à escala de 1:2000;
l) Planta das Licenças e Autorizações Urbanísticas emitidas, à escala 

de 1:2000.
Artigo 4.º
Definições

Para efeito de aplicação do Regulamento são adoptadas as seguintes 
definições:

1) Superfície do terreno (S) -é a área de projecção do terreno no plano 
horizontal de referenciação cartográfica;

2) Superfície do lote (S lote) -é a área de terreno de uma unidade 
cadastral mínima, para utilização urbana, resultante de uma operação 
de loteamento. São numerados de acordo com a planta de implantação, 
dispõem de um número matricial e são registados na Conservatória do 
Registo Predial da Mealhada, com fins únicos de construção;

3) Superfície dos arruamentos (S arr) -é a área do solo ocupada por 
arruamentos e traduz -se pelo somatório das áreas das faixas de rodagem, 
estacionamento lateral às faixas de rodagem e passeios públicos;

4) Superfície dos equipamentos (S eq) -é a área do solo ocupada por 
equipamentos;

5) Área de implantação das construções (Ao) - valor expresso em 
m2, do somatório das áreas resultantes da projecção no plano horizon-
tal de todos os edifícios, incluindo anexos; mas excluindo varandas e 
platibandas;

6) Área bruta de construção (S abc) - valor expresso em m2, resultante 
do somatório das áreas de todos os pavimentos, acima e abaixo do solo, 
medidas pelo extradorso das paredes exteriores, excluindo: sótãos não 
habitáveis, áreas destinadas a estacionamento, áreas técnicas (PT, central 
térmica, compartimentos de recolha de lixo, etc.), terraços, varandas 
e alpendres, galerias exteriores, arruamentos e outros espaços de uso 
público cobertos pela edificação;

7) Índice de implantação (Iimpl) -é o quociente entre a área de im-
plantação das construções (Ao) e a superfície do lote (S lote), isto é, 
Iimpl= Ao/S lote;

8) Índice de utilização (Iu) -é o quociente entre a área bruta de cons-
trução (S abc) e a superfície do lote (S lote), isto é, Iu=S abc/S lote;

9) Percentagem de ocupação do lote (p) -é o quociente entre a área de 
implantação das construções (Ao) e a superfície do lote, e é expresso 
em forma de percentagem: p =Ao/S;

10) Alinhamento — é a linha que em planta separa uma via pública 
dos edifícios existentes ou previstos ou dos terrenos contíguos, e que é 
definida pela intersecção dos planos verticais das fachadas, muros ou 
vedações, com o plano horizontal dos arruamentos adjacentes;

11) Volumetria ou cércea volumétrica (V) -é o espaço contido pelos 
planos que não podem ser interceptados pela construção;

12) Índice volumétrico (iv) -é o quociente entre o volume do espaço 
ocupado pelos edifícios e a área do lote, expressa -se em metros cúbicos 
por metro quadrado, e pela relação: iv= V/S lote.

Artigo 5.°
Execução do Plano

O plano desenvolve -se preferencialmente no sistema de cooperação, 
nos termos do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alte-
rações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, 
podendo a Câmara Municipal, nas situações de não cooperação dos 
particulares aplicar o sistema de imposição administrativa.

CAPÍTULO II

Servidões e restrições de utilidade pública

Artigo 6.º
Servidões e Restrições

Na área do Plano de Pormenor serão observadas todas as servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública constantes da legislação 
em vigor ou decorrentes da sua modificação, nomeadamente as seguintes, 
identificadas na Planta de Condicionantes:

a) Reserva Agrícola Nacional
b) Reserva Ecológica Nacional
c) Leito de curso de Água
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d) Linha do Caminho -de -ferro (Ramal da Figueira da Foz)
e) Estrada Nacional n.º1 / IC2

CAPÍTULO III

Usos do solo e disposições urbanísticas

SECÇÃO I

Usos do solo

Artigo 7.º
Distribuição Espacial dos Usos e Actividades

Na planta de implantação do Plano de Pormenor encontram -se iden-
tificados os usos do solo.

Artigo 8.º
Uso Industrial

1 — Destina -se à implantação de actividades industriais, ficando a 
sua instalação sujeita às normas disciplinadoras do exercício da acti-
vidade industrial.

2 — Não será permitida a instalação de indústrias que, de acordo com 
a Tipologia dos Estabelecimentos Industriais para efeitos da definição 
do respectivo Regime de Licenciamento, pertençam ao Tipo 1, excepto, 
quando se tratem de estabelecimentos existentes na zona industrial 
de Viadores, à data da entrada em vigor do plano, e que por motivos 
específicos necessitem de alterar o tipo de regime de licenciamento no 
sentido crescente do grau de risco potencial associado.

3 — Para além de actividades industriais poderão igualmente ser 
instaladas nesta zona industrial outras actividades, que pela sua especi-
ficidade, se torne inconveniente a sua instalação em espaço urbano.

4 — Nos lotes 2, 2A, 3 e 3A só poderão instalar -se, para além das 
actividades referidas no número anterior, indústrias do Tipo 4.

Artigo 9.º
Serviços e Comércio

1 — Destina -se à implantação de actividades de serviços e comércio.

Artigo 10.º
Hospedaria

1 — Destina -se à implantação de hospedaria.

Artigo 11.º
Faixa verde de protecção paisagística

1 — Corresponde à área delimitada na planta de implantação como 
faixa de protecção paisagística, constituindo uma faixa de protecção non 
aedificandi, não sendo permitida a realização de operações urbanísticas, 
com excepção de edificação de vedações, nos termos do presente regula-
mento e obras de reconstrução ou conservação das construções existentes, 
à data da entrada em vigor do plano, sem prejuízo do cumprimento dos re-
gimes legais da Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional.

2 — Estas áreas devem estar obrigatoriamente arborizadas de forma 
a constituir uma cortina de protecção, devendo ter em conta as medidas 
necessárias à redução do risco de incêndio, nos termos do Decreto -Lei 
n.º 156/2004, de 30 de Junho.

Artigo 12.º
Zonas de Verde público

1 — Corresponde à área delimitada na planta de implantação como 
zona de verde público.

SECÇÃO II

Disposições urbanísticas

SUB SECÇÃO I

Normas gerais

Artigo 13.°
Arquitectura e estética

1 -As edificações a implantar nos lotes poderão ser de tipo pré -fabricado 
ou de «construção tradicional», ou uma associação das duas modalidades.

2 -Sem prejuízo das características específicas da actividade a ins-
talar e das suas implicações funcionais, deverão adoptar -se soluções 
arquitectónicas cuidadas, inscritas em pressupostos de uma correcta 
integração de conjunto.

3 -Os alçados principais, ou seja, os voltados para o(s) arruamento(s) 
deverão ter um tratamento estético -arquitectónico adequado, recorrendo-
-se à utilização de cores em tons claros para os acabamentos, como 
predominantes.

Artigo 14.°
Vedações

1 - A vedação do lote confinante com a via pública, bem como as 
laterais e posterior, poderá ser executada em muro de alvenaria, que 
não poderá exceder 1,20 m de altura, podendo no entanto levar como 
complemento sebes ou rede, não podendo o conjunto exceder a altura 
de 2,5 m.

2 — Em caso de desníveis substanciais entre os lotes, poderá ser 
construído um muro de suporte, sendo a sua altura máxima determinada 
pela Câmara Municipal, caso a caso, conforme as características do 
local de implantação.

Artigo 15.°
Condições naturais dos solos

1 -A modelação do terreno e a implantação dos edifícios terão em 
atenção o definido no Plano de Pormenor no que se refere aos declives 
naturais do terreno e ao coberto vegetal, evitando, tanto quanto possível, 
movimentos de terra.

2 -A Câmara Municipal, após a apreciação da implantação do(s) 
futuro(s) edifício(s) do empreendimento industrial, reserva o direito 
de determinar zonas onde a vegetação deve ser mantida dentro de cada 
lote, não devendo estas, no entanto, prejudicar o pleno funcionamento 
da unidade fabril ou tornar -se potencialmente perigosa ou ameaçadora 
de qualquer acidente.

3 — A Câmara Municipal deve assegurar o arranjo das zonas verdes 
públicas comuns. Essas zonas verdes não deverão ter outra finalidade que 
não seja a função de protecção e de enquadramento paisagístico, sendo 
apenas de admitir a sua utilização para funções de apoio ao desporto ou 
ao lazer, desde que autorizadas para o efeito.

4 — Os solos abrangidos pela faixa de protecção paisagística têm um 
carácter non aedificandi, devendo conter espécies arbóreas que permitam 
constituir cortinas de protecção paisagística.

SUB SECÇÃO II

Normas específicas — Uso Industrial

Artigo 16.º
Caracterização e ocupação dos lotes

1 -A execução dos edifícios, assim como de quaisquer obras de constru-
ção, ampliação, alteração ou demolição deverá respeitar os regulamentos 
gerais e específicos da construção e os parâmetros que se seguem:

a) A área de implantação das construções (Ao) e a área de construção 
(S Aj), para cada lote, não poderá ultrapassar os valores indicados no 
quadro -síntese anexo a este Regulamento;

b) A implantação do(s) edifício(s) deverá localizar -se no interior dos 
polígonos estabelecidos na planta de implantação, procurando uma 
correcta integração no conjunto;

c) No caso de associação de lotes, a implantação a considerar, não 
extravasará nunca o limite do novo polígono obtido através da união dos 
polígonos de implantação existentes nos lotes objecto da associação.

c) O índice de implantação (Iimpl) não poderá, por cada lote, ser 
superior a 0,5;

d) O índice de utilização (Iu) não poderá, por cada lote, ser superior 
a 0,6;

e) A volumetria permitida para as edificações não poderá por cada 
lote ser superior a 10 m3 por metro quadrado de área de implantação 
(V/Ao).

f) As áreas livres no interior dos lotes devem ser objecto de tratamento 
urbanístico não podendo a sua taxa de impermeabilização exceder 5 % 
da área do lote, não sendo consideradas para o efeito as áreas afectas 
a estacionamento.

2 -Deverão ser respeitadas as cotas de referência indicadas na planta 
de implantação deste Plano de Pormenor, que foram definidas com base 
no estudo conjunto de toda a área de intervenção de modo a conseguir 
um equilíbrio global de terras.
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Poderão aceitar -se ligeiras alterações às cotas indicadas na planta de 
implantação desde que:

a) Se mantenha o enquadramento urbano
b) Se assegure o funcionamento da drenagem (pluvial e residual) 

dentro do lote;
c) Não resulte prejuízo para o equilíbrio global das terras.

3 -A habitação é interdita, mesmo quando integrada em dependências 
ou edifícios na unidade fabril.

4 -Cada lote deverá dispor obrigatoriamente de espaços para estaciona-
mento automóvel na proporção de um lugar (20 m2) por cada 75 m2 de 
área de construção e espaços para estacionamento de veículos pesados na 
proporção de um lugar (75m2) por cada 500m2 de área de construção.

5 -Deverá ser assegurado o acesso a viaturas dos bombeiros a todos 
os pontos das instalações por forma a garantir a segurança contra in-
cêndios.

6 -As edificações não poderão ter uma frente contínua ou profundidade 
superior à indicada na planta de implantação deste Plano de Pormenor, 
salvo instalações técnicas devidamente justificadas.

7 -O carregamento, descarregamento ou depósito de materiais deverá 
efectuar -se no interior de cada lote de forma a evitar -se a deposição de 
materiais que possam ser arrastados para o exterior do lote e afecte a 
funcionalidade das redes, nomeadamente vias e colectores pluviais e o 
bom aspecto do(s) empreendimento(s).

8 -Os pavimentos descobertos deverão ser drenados por forma que as 
águas pluviais ou de limpeza sejam facilmente encaminhadas para as 
sarjetas que ligam à rede geral. Quando justificável, poderão ser exigidos 
tratamentos às águas de escorrência ou de lavagem.

SUB SECÇÃO III

Normas Específicas — Serviços e Comércio

Artigo 17.°
Caracterização e ocupação dos lotes

1 -A execução de edificação no lote de serviço de apoio, assim como 
qualquer obra de construção, ampliação, alteração ou demolição, deve 
respeitar as normas em vigor, nomeadamente o Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas e os parâmetros que se segue:

a) A área de implantação das construções (Ao) e a área de construção 
(S Aj), para cada lote, não poderá ultrapassar os valores indicados no 
quadro -síntese anexo a este Regulamento;

b) A implantação do(s) edifício(s) deverá localizar -se no interior dos 
polígonos estabelecidos na planta de implantação, procurando uma 
correcta integração no conjunto;

c) O índice de implantação (Iimpl) não poderá, por cada lote, ser 
superior a 0,4;

d) O índice de utilização (Iu) não poderá, por cada lote, ser superior 
a 0,6;

e) O número máximo de pisos admitido é de 2.
f) As áreas livres no interior dos lotes devem ser objecto de tratamento 

urbanístico não podendo a sua taxa de impermeabilização exceder 5 % 
da área do lote, não sendo consideradas para o efeito as áreas afectas 
a estacionamento.

2 -Deverão ser respeitadas as cotas de referência indicadas na planta 
de implantação deste Plano de Pormenor, que foram definidas com base 
no estudo conjunto de toda a área de intervenção de modo a conseguir 
um equilíbrio global de terras.

Poderão aceitar -se ligeiras alterações às cotas indicadas na planta de 
implantação desde que:

a) Se mantenha o enquadramento urbano;
b) Se assegure o funcionamento da drenagem (pluvial e residual) 

dentro do lote;
c) Não resulte prejuízo para o equilíbrio global de terras.

3 -O lote deverá dispor obrigatoriamente no seu interior de espaços 
para estacionamento automóvel, de acordo com os critérios de dimen-
sionamento previstos na Portaria nº. 1136/2001 de 25 de Dezembro.

4 -Deverá ser assegurado o acesso a viaturas de bombeiros a todos 
os pontos das instalações por forma a garantir a segurança contra in-
cêndios.

5 -As edificações não poderão ter uma frente contínua ou profundidade 
superior à indicada na planta de implantação deste Plano de Pormenor, 
salvo instalações técnicas devidamente justificadas.

6 -Os pavimentos descobertos deverão ser drenados por forma que as 
águas pluviais ou de limpeza sejam facilmente encaminhadas para as 

sarjetas que ligam à rede geral. Quando justificável, poderão ser exigidos 
tratamentos às águas de escorrência ou de lavagem.

SUB -SECÇÃO IV

Normas Específicas — Hospedaria

Artigo 18.°

Caracterização e ocupação dos lotes

1 -A execução de edificação no lote, assim como qualquer obra de 
construção, ampliação, alteração ou demolição, deve respeitar as normas 
em vigor, nomeadamente o Regulamento Geral das Edificações Urbanas 
e os parâmetros que se segue:

a) A área de implantação das construções (Ao) e a área de construção 
(S Aj), para cada lote, não poderá ultrapassar os valores indicados no 
quadro -síntese anexo a este Regulamento;

b) A implantação do(s) edifício(s) deverá localizar -se no interior dos 
polígonos estabelecidos na planta de implantação, procurando uma 
correcta integração no conjunto;

c) O índice de implantação (Iimpl) não poderá, por cada lote, ser 
superior a 0,4;

d) O índice de utilização (Iu) não poderá, por cada lote, ser superior 
a 0,6;

e) O número máximo de pisos admitido é de 2.
f) As áreas livres no interior dos lotes devem ser objecto de tratamento 

urbanístico não podendo a sua taxa de impermeabilização exceder 5 % 
da área do lote, não sendo consideradas para o efeito as áreas afectas 
a estacionamento.

2 -Deverão ser respeitadas as cotas de referência indicadas na planta 
de implantação deste Plano de Pormenor, que foram definidas com base 
no estudo conjunto de toda a área de intervenção de modo a conseguir 
um equilíbrio global de terras.

Poderão aceitar -se ligeiras alterações às cotas indicadas na planta de 
implantação desde que:

a) Se mantenha o enquadramento urbano;
b) Se assegure o funcionamento da drenagem (pluvial e residual) 

dentro do lote;
c) Não resulte prejuízo para o equilíbrio global de terras.

3 -O lote deverá dispor obrigatoriamente no seu interior de espaços 
para estacionamento automóvel, de acordo com os critérios de dimen-
sionamento previstos na Portaria nº. 1136/2001 de 25 de Dezembro.

4 -Deverá ser assegurado o acesso a viaturas de bombeiros a todos 
os pontos das instalações por forma a garantir a segurança contra in-
cêndios.

5 -Para efeitos de minimização dos impactos da poluição sonora e 
visual das indústrias anexas ao lote, pode o proprietário recorrer à ins-
talação de dispositivos de redução do impacto sonoro e visual, desde 
que garantam uma correcta inserção paisagística e não prejudiquem o 
funcionamento das industrias anexas.

6 -Os pavimentos descobertos deverão ser drenados por forma que as 
águas pluviais ou de limpeza sejam facilmente encaminhadas para as 
sarjetas que ligam à rede geral. Quando justificável, poderão ser exigidos 
tratamentos às águas de escorrência ou de lavagem.

CAPÍTULO IV

Operações de transformação fundiária

Artigo 19.º

Constituição dos lotes

1 — A constituição dos lotes pode ser efectuada através de operação 
de reparcelamento conforme o estabelecido no artigo 131º do Decreto-
-Lei n.º 380/99 de 22 de Agosto, alterado pelo Decreto -Lei n.º 310/2003 
de 10 de Outubro.

2 — Os lotes devem respeitar os limites estabelecidos na planta de 
implantação do Plano de Pormenor, podendo no entanto ser associados, 
devendo para tal, ser justificada e ilustrada a necessidade de aumento 
de área, através de justificação no pedido de autorização da operação 
de loteamento.

3 — Para a constituição dos lotes o município poderá recorrer aos ins-
trumentos de execução dos planos previstos na legislação em vigor.
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CAPÍTULO V
Infra -estruturas

Artigo 20.°
Infra -estruturas básicas

1 -A Câmara Municipal deve garantir a execução, a conservação e o 
bom funcionamento das infra -estruturas básicas a seguir indicadas, de 
acordo com os projectos aprovados:

Rede viária; Rede de abastecimento de água; Rede de drenagem de 
águas residuais; ETAR -estação de tratamento de águas residuais; Rede 
de drenagem de águas pluviais; Rede eléctrica de baixa tensão; Rede 
eléctrica de média e alta tensão; Rede de abastecimento de gás; Rede 
de telecomunicações.

2 -A Câmara Municipal deve assegurar a recolha dos resíduos sólidos 
urbanos.

3 -A utilização de outras fontes de energia, para além das referidas 
(nomeadamente gás, combustível, energia eólica, solar, química, nu-
clear ou outra), deverá ser objecto de apreciação própria e respeitar os 
condicionalismos e licenciamentos existentes.

4 -As empresas deverão garantir a limpeza periódica dentro do próprio 
lote da rede de águas pluviais e a rede de saneamento de forma a evitar 
entupimentos e a degradação das redes.

Da não observação do estipulado anteriormente poderão resultar 
danos ou entupimentos da rede geral do loteamento, de que poderá 
ser responsabilizado o proprietário ou proprietários dos lotes que os 
provocarem.

5 -A licença de laboração das diversas unidades industriais só deverá 
ser passada após a execução das redes, considerando -se essencial a de 
saneamento e respectivo sistema de tratamento.

Artigo 21.°
Sistemas de despoluição

1 -Os estabelecimentos industriais devem ser providos de sistemas an-
tipoluentes, quando exigíveis pela lei, por forma a evitar que os efluentes 
líquidos indevidamente tratados, poeiras leves, gases ou fumos tóxicos, 
ruídos em excesso ou odores demasiado incómodos sejam lançados na 
atmosfera, no solo ou nas linhas de água, para a rede de drenagem de 
águas residuais e rede de drenagem de águas pluviais.

2 -As indústrias de cuja laboração resulte à partida qualquer grau de 
poluição do meio ou produzam efluentes residuais não compatíveis 
com o modo do sistema geral de saneamento só serão autorizadas após 
provas de que os métodos e sistemas de depuração a introduzir darão 
plena garantia de que a poluição será compatível com o meio receptor 
e permitam o respeito dos parâmetros definidos por lei.

3 -As empresas a instalar devem realizar o pré -tratamento das águas 
residuais de modo que as características do efluente lançado na rede 
pública seja compatível com o sistema geral e obedeça aos parâmetros 
definidos pela legislação em vigor.

Fica reservado à Câmara Municipal o direito de não permitir a li-
gação à rede pública de águas residuais de determinadas indústrias 
poluidoras que possa comprometer o sistema geral de saneamento e 
depuração, ficando estas obrigadas a cumprir os parâmetros definidos 
pela legislação em vigor.

4 -As empresas a instalar obrigam -se a realizar o tratamento aos seus 
efluentes gasosos lançados na atmosfera, de acordo com a legislação 
em vigor.

5 -As empresas a instalar deverão tomar as providências necessárias 
para que se respeitem os parâmetros definidos no Regulamento Geral 
sobre o Ruído seja para o interior ou para o exterior do edifício.

6 -O detentor de resíduos, qualquer que seja a sua natureza e origem, 
deve promover à sua recolha, armazenagem, transporte e eliminação 
ou utilização de tal forma que não ponham em perigo a saúde humana 
nem causem prejuízo ao ambiente tal como se encontra estabelecido 
na legislação aplicável.

7 -Os produtos de óleos usados deverão cumprir, no que respeita à 
sua recolha, armazenagem, transporte e eliminação, o constante na 
legislação em vigor.

8 -Tendo em vista a prevenção dos riscos de acidentes graves que 
possam ser causados por certas actividades industriais, bem como a 
limitação das suas consequências para o homem e o ambiente, todas 
as indústrias a instalar e eventualmente abrangidas pelos conceitos aí 
definidos deverão dar cabal cumprimento à legislação em vigor.

9 -Todos os sistemas antipoluentes devem ser apresentados sob a 
forma de projecto às entidades com competência nessa matéria, sendo 
a sua aprovação uma das condições necessárias para a concessão da 
licença de laboração.

10 -Os prejuízos causados pelo não funcionamento dos sistemas an-
tipoluentes são da inteira responsabilidade da empresa proprietária, do 
mesmo modo que é responsável pelos danos causados a terceiros pelo 
funcionamento não eficaz dos sistemas antipoluentes.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

Artigo 22.°
Licenciamento industrial

1 -A licença de obras só poderá ser emitida pela Câmara Municipal 
após o industrial demonstrar ter apresentado junto da entidade coordena-
dora o pedido de licenciamento da instalação ou alteração devidamente 
instruído, de acordo com o estipulado no n.° 1 do artigo 13.° do Decreto-
-Lei n.° 69/2003, de 10 de Abril.

2 -Deverão ser cumpridos os condicionalismos aplicáveis em termos 
de protecção ambiental.

Artigo 23.°
Omissões ou dúvidas de interpretação

Quaisquer omissões ou dúvidas de interpretação e aplicação do pre-
sente Regulamento serão resolvidas, de acordo com a legislação em 
vigor.

Artigo 24.°
Entrada em vigor

O plano entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no 
Diário da República.

Número do Lote Área do Lote Área do polígono
de implantação Área de implantação máxima Área bruta de construção 

máxima Uso

1 3158 1342 1342 1895 indústria
2 2054 1066 1027 1232 indústria*

2A 1795 900 898 1077 indústria*
3 2456 1140 1140 1474 indústria*

3A 1639 834 820 983 indústria*
4 5440 2985 2720 3264 indústria
5 4889 2507 2445 2933 indústria
6 5450 2919 2725 3270 indústria
7 5626 2985 2813 3376 indústria
8 4897 2607 2449 2938 indústria
9 3962 1499 1499 2377 indústria

9A 1715 538 538 1029 indústria
9B 5256 2801 2628 3154 indústria
9C 4791 2485 2396 2875 indústria

ANEXO I

Quadro de áreas e usos autorizados 
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Número do Lote Área do Lote Área do polígono
de implantação Área de implantação máxima Área bruta de construção 

máxima Uso

10 4014 1913 1913 2408 indústria
11 3250 1443 1443 1950 indústria
12 4541 2385 2271 2725 indústria
13 3120 1487 1487 1872 indústria
14 3593 1666 1666 2156 indústria
15 8410 5471 4205 5046 indústria
16 77080 60643 38540 46248 indústria
17 10248 6680 5124 6149 indústria

17A 8310 5158 4155 4986 indústria
18 30371 22112 15186 18223 indústria
19 4533 2315 2267 2720 indústria
20 4033 2017 2017 2420 indústria
21 4316 2257 2158 2590 indústria
22 15535 9631 7768 9321 indústria
23 9698 6237 4849 5819 indústria
24 36936 27709 18468 22162 indústria
25 5090 2624 2545 3054 indústria
26 4043 1678 1678 2426 indústria
27 10351 5363 5176 6211 indústria
28 19071 11185 9536 11443 Indústria
29 10564 6727 4226 6338 hospedaria
30 7257 3107 2903 4354 serv/comércio
31 7464 4765 2986 4478 serv/comércio
32 4069 2147 2035 2441 Indústria
33 1936 903 903 1162 indústria

33A 1722 802 802 1033 indústria
34 4370 2201 2185 2622 indústria
35 6860 4149 3430 4116 indústria
36 3668 1847 1834 2201 indústria
37 4626 1971 1971 2776 indústria
38 4050 2006 2006 2430 indústria
39 3907 1851 1851 2344 indústria
40 9610 6564 4805 5766 indústria
41 6032 3324 3016 3619 indústria
42 6854 3880 3427 4112 indústria
43 5390 2825 2695 3234 indústria

 (unidade de área — m2)

* — é permitida somente a instalação de industrias de tipo 4 (de acordo com o Regime de Licenciamento da Actividade Industrial)
Índice de Implantação Indústria = 0,5
Índice de Implantação Serviços/Comércio = 0,4
Índice de Implantação Hospedaria = 0,4
Índice de Utilização = 0,6
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Planta de Implantação 

  

 Planta de Condicionantes 

  

 11 de Janeiro de 2007. — O Presidente de Câmara, Carlos Alberto da Costa Cabral. 




