
 
 
 

REQUERENTE: Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo 

PROCESSO N.° 348/01 AAREU 

 

Para efeitos do disposto no n.º 7 do artigo 10.º do Decreto- Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto, publica- se a 

justificação dos motivos que legitimam o incumprimento do disposto nas normas técnicas do diploma legal 

referenciado, no âmbito do pedido de ampliação do edifício que acolhe o Jardim de Infância do Centro Social e 

Paroquial de Aveiras de Baixo, onde a instituição acolhe ainda um conjunto de “valências” de apoio à terceira 

idade, no prédio sito no Largo Rosa Tavares, n.º 13, freguesia de Aveiras de Baixo e concelho de Az a m b u j a . 

 

Da análise do processo extrai-se que no caso concreto se trata da questão de acessibilidades a nível geral, tanto 

ao nível dos acessos exteriores, como nas circulações internas e zonas de passagem. 

 

Atendendo ao parecer constante no processo (fl. 226) e tendo em conta que as medidas necessárias são 

desproporcionadamente difíceis, estimando-as num valor não inferior a 100.000.00€, considera-se de aceitar o 

pedido de isenção do cumprimento dos pontos 2.1.1., 2.3.1., 2.4.1., 2.5.2., Secção 4.8 e Secção 4.9 do Decreto-

Lei n.º 163/06, d e  8 de agosto, nos termos d o disposto no a rtigo n.º 10 do mesmo diploma legal e o  

artigo 51.°- do Decreto Lei n.º 307,/09, de 23 de O u tubro, alterado pela Lei n.º 32/12, de 14 de Agosto. 

 

Neste quadro foi, por DESPACHO exarado pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 16 

de Maio de 2016, deferido o pedido de isenção do cumprimento das referidas normas técnicas. 

 

A justificação dos motivos encontra-se no processo, e disponível para consulta pública, na Divisão de 

Urbanismo, das 09h00 às 16h30, de segunda a sexta-feira, nos termos do n.º 6 e 7 do artigo 10.°- do mesmo  

diploma legal. 

 

 

Azambuja, 10 de Outubro de 2016. 

 


