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Lei n.o 66/2003

de 23 de Agosto

Desanexação do lugar de Casal das Oliveiras, da freguesia de
Moinhos da Gândara, para integração na freguesia de Santana,
com a alteração dos limites das freguesias de Moinhos da
Gândara e de Santana, no concelho da Figueira da Foz, distrito
de Coimbra.

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.o da Constituição, para valer
como lei geral da República, o seguinte:

Artigo 1.o

O lugar de Casal das Oliveiras, sito na freguesia de
Moinhos da Gândara, no concelho da Figueira da Foz,
é desanexado desta freguesia e integrado na freguesia
de Santana, do mesmo concelho.

Artigo 2.o

1 — A delimitação geográfica das freguesias, na área
do lugar de Casal das Oliveiras, conforme representação
cartográfica anexa, à escala 1:25 000, passa a ser a
seguinte:

Uma linha que, partindo do antigo marco existente
no pinhal do Sr. Aníbal Fernandes Parreira e
a uma distância de 20 m deste, atravessa o cami-
nho do Seixido, desenvolvendo-se esta linha a
poente do referido caminho até ao cruzamento
com a estrada Cunhas-Santana. Daí prossegue
contornando o Casal das Oliveiras pelo caminho
com o mesmo nome até ao limite do quintal
da Sr.a Lurdes Caceiro e mais 7 m. Deste ponto
segue em linha recta e paralela ao referido quin-
tal, atravessando o caminho dos Azevedos em
direcção ao marco existente a cerca de 40 m para
norte e derivando deste para a estrada Casal
das Oliveiras-Cunhas, em direcção ao marco
existente a norte desta estrada e junto à serventia
que vai para as terras de cultivo do Poceirão.
Deste ponto ficam definidos os limites pela
estrada Cunhas-Santana numa linha rigorosa-
mente paralela a esta, a nascente e a norte até
ao pontão, junto à residência do Sr. António
de Oliveira Ferreira. Do pontão parte uma linha
recta em direcção a noroeste até ao entronca-
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mento da serventia do Poceirão com a serventia
de inquilinos que fica a sul, prolongando-se esta
para oeste até ao início da mãe-d’água, pros-
seguindo por esta até ao açude, junto à casa
da Sr.a Natália Caceiro, e, deste ponto, para nas-
cente, até à estrada do Poceirão.

2 — As delimitações geográficas das freguesias de
Moinhos da Gândara e da freguesia de Santana man-
têm-se, em tudo o mais, de acordo com as que se encon-
tram definidas.

3 — A presente lei entra em vigor de acordo com
o n.o 1 do artigo 11.o da Lei n.o 8/93, de 5 de Março,

na redacção do artigo 1.o da Lei n.o 51-A/93, de 9 de
Julho.

Aprovada em 1 de Julho de 2003.

O Presidente da Assembleia da República, João Bosco
Mota Amaral.

Promulgada em 31 de Julho de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 8 de Agosto de 2003.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

Lei n.o 67/2003
de 23 de Agosto

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.o 2001/55/CE,
do Conselho, de 20 de Julho, relativa a normas mínimas em
matéria de concessão de protecção temporária no caso de afluxo
maciço de pessoas deslocadas e a medidas tendentes a asse-
gurar uma repartição equilibrada do esforço assumido pelos
Estados membros ao acolherem estas pessoas e suportarem
as consequências decorrentes desse acolhimento.

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.o da Constituição, para valer
como lei geral da República, o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.o

Objecto

A presente lei transpõe para a ordem jurídica interna
a Directiva n.o 2001/55/CE, do Conselho, de 20 de Julho,
e regula o regime de concessão de protecção temporária
no caso de afluxo maciço de pessoas deslocadas de países
terceiros, impossibilitadas de regressar em curto prazo
ao seu país de origem, estabelecendo os procedimentos
de aplicação deste regime.


