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ACTA N.º 26 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E NOVE DE 
DEZEMBRO DE DOIS MIL E NOVE  

 
---- Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e nove, nesta Vila de Nelas e 
edifício dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob 
a presidência da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
Adelino José Borges Amaral, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David Sousa Paiva.  
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 09 
de Dezembro de 2009, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos 
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 123.250,69 � (cento e vinte e três mil duzentos e 
cinquenta euros e sessenta e nove cêntimos); - De operações extra orçamentais: 179.478,80 � 
(cento e setenta e nove mil quatrocentos e setenta e oito euros e oitenta cêntimos). ---------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na Ordem 
do Dia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Acta da 3.ª hasta pública para a venda dos nove lotes de terreno do Loteamento do Prado, 
em Vilar Seco, não vendidos nas 1.ª e 2.ª hastas públicas � Ratificação. ----------------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-lo na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do artigo 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, Adelino José Borges Amaral e Hélder José 
Gomes Ambrósio, apresentaram a recomendação, que a seguir se transcreve: ----------------------
---- �Com as obras de beneficiação do piso da Estrada Municipal que atravessa parte da aldeia 
de Póvoa de Santo António, que permitem uma circulação rodoviária com maior velocidade, o 
que põe em risco a segurança das pessoas que circulam e atravessam aquela via, sugerimos que 

id7718468 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



 
Fls.__________ 

Reunião de 29-12-2009 

 

2 

sejam colocadas passadeiras para travessia de peões, com lombas ou outro sistema limitador de 
velocidade, bem assim como sinalização adequada, em toda a extensão da aldeia, muito em 
especial na zona das escolas, com base em estudos técnicos a efectuar.� ----------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que as obras atrás sugeridas, estão previstas para 
serem executadas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, Adelino José Borges Amaral e Hélder José 
Gomes Ambrósio, apresentaram o voto de congratulação, que a seguir se transcreve: -------------
---- �Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista congratulam-se pelo facto de ter sido 
concretizada no passado dia 18 de Dezembro, no Ministério da Administração Interna, a 
assinatura do contrato-programa que formaliza a aprovação da candidatura de construção do 
novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas, no âmbito do POVT-QREN. ------------------
---- Fica assim assegurada a maior parte do financiamento de uma obra que consideramos muito 
importante para o Concelho e que a todos nos orgulha.� ----------------------------------------------- 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 
1.1.DESPACHO DE NOMEAÇÃO DO SENHOR COORDENADOR TÉCNICO DE 
EXPEDIENTE GERAL E ARQUIVO, JOSÉ CARLOS PIRES BORGES, PARA 
NOTÁRIO PRIVATIVO DO MUNICÍPIO � CONHECIMENTO 
---- Presente um Despacho, datado de 10 de Dezembro de 2009, da Senhora Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �No uso da competência que me confere a alínea b), do n.º 2, do artigo n.º 68.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, designo o 
Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, José Carlos Pires Borges, para servir de 
Notário Privativo do Município, para lavrar os actos notariais expressamente previstos pelo 
Código do Notariado.� --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------  
 

2 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 

2.1.LOTEAMENTO DO PRADO, EM VILAR SECO � TRANSFERÊNCIA DE LOTE - 
TERESA MARGARIDA SANTOS PEREIRA NUNES REQUER QUE O LOTE N.º 5, 
POR SI ADQUIRIDO, SEJA VENDIDO A SUA MÃE, LAURA MARIA DOS SANTOS 
RAMOS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 17 de Dezembro de 2009, de Teresa Margarida Santos 
Pereira Nunes, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Teresa Margarida Santos Pereira Nunes, portadora do Bilhete de Identidade n.º 13302363, 
emitido em 03 de Julho de 2007, pelo Arquivo de Identificação de Viseu, casada com Hugo 
Miguel Alves Nunes, portador do Bilhete de Identidade n.º 13195549, emitido em 03 de Julho 
de 2007, pelo Arquivo de Identificação de Viseu, licitaram o Lote n.º 5 do terreno do 
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Loteamento do Prado, em Vilar Seco, pela quantia de 16.000,00 euros, vem, em virtude de não 
ter actualmente possibilidades económicas para a sua liquidação, requerer a V.ª Ex.ª que o 
referido Lote seja vendido a sua mãe, Laura Maria dos Santos Ramos, portadora do Cartão de 
Cidadão n.º 08146729 0ZZ7, pelo mesmo valor.� ------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 22 de Dezembro de 2009, do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------ 
---- �Pedido de transferência de lote de terreno do loteamento do �Prado� em Vilar Seco. 
Requerente: Teresa Margarida Santos Pereira Nunes e Marido. --------------------------------------- 
---- A requerente licitou o Lote n.º 5, do Loteamento do �Prado�, em Vilar Seco, pela quantia de 
16.000,00 �, da qual já pagou o valor de 3.200,00 �. ----------------------------------------------------
---- Alegando que, actualmente, se encontra em dificuldades económicas para poder liquidar o 
que falta pagar, por se encontrarem desempregados, solicita que o referido lote seja vendido aos 
Pais, Laura Maria dos Santos Ramos e Marido, Diamantino Pereira Ramos, pela quantia por ela 
licitada de 16.000,00 �, com quem deve ser celebrada a respectiva escritura de compra e venda. 
---- Considerando que o lote de terreno foi vendido em propriedade plena, sem qualquer 
restrição, poderia a requerente, caso já tivesse celebrado a escritura, vendê-lo a quem 
entendesse. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim e porque a respectiva escritura de compra e venda ainda não foi celebrada, julgo que 
será legal a transferência da venda para os seus Pais, pelo valor licitado de 16.000,00 �, com 
quem deve ser celebrada a respectiva escritura de compra e venda, contra o pagamento dos 
restantes 12.800,00 �, que falta liquidar, tendo em conta o adiantamento já feito pela requerente 
de 3.200,00 �. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Salvo melhor opinião e sem prejuízo de se poder solicitar o parecer de um ilustre jurista, é o 
que me cumpre informar, no entanto V.ª Ex.ª superiormente decidirá.� ------------------------------  
---- A Senhora Presidente da Câmara deu uma breve explicação sobre o assunto. ------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência do lote n.º 5, do Loteamento 
do Prado, em Vilar Seco, de Teresa Margarida Santos Nunes Pereira, para sua mãe, Laura 
Maria dos Santos Ramos, pelo valor de 16.000,00 �, nos termos e de acordo com a informação 
prestada pelo Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de 
Divisão Administrativa e Financeira. ---------------------------------------------------------------------- 
2.2.ACTA DA 3.ª HASTA PÚBLICA PARA A VENDA DOS NOVE LOTES DE 
TERRENO DO LOTEAMENTO DO PRADO, EM VILAR SECO, NÃO VENDIDOS 
NAS 1.ª E 2.ª HASTAS PÚBLICAS � RATIFICAÇÃO  
---- Na sequência da deliberação tomada na reunião ordinária pública do Executivo Municipal 
de 24 de Novembro de 2009, a Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
ratificar a acta referente à venda, por hasta pública, de nove lotes de terreno do Loteamento do 
Prado, sito no lugar e Freguesia de Vilar Seco, deste Concelho de Nelas, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �ACTA DA 3.ª HASTA PÚBLICA PARA A VENDA D0S NOVE LOTES DE TERRENO 
DO LOTEAMENTO DO PRADO, EM VILAR SÊCO, NÃO VENDIDOS NAS 1.ª E 2.ª 
HASTAS PÚBLICAS --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Às quinze horas do dia vinte e sete de Dezembro de dois mil e nove, na sede da Junta de 
Freguesia de Vilar Seco, compareceu o Exmo. Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel 
da Conceição Marques, em substituição da Exma. Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura 
Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, que não pôde comparecer por motivos particulares 
inadiáveis e os restantes membros do júri nomeado por deliberação da Câmara Municipal, 
tomada em reunião de vinte e quatro de Novembro de dois mil e nove, para proceder aos 
trabalhos para a realização da hasta pública, para a venda de nove lotes de terreno do 
loteamento do �Prado�, em Vilar Seco, assim constituído: --------------------------------------------- 
---- - Presidente: Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques; ---------------- 
---- - Vogal: Chefe de Divisão de Projectos e Planeamento Municipal � Eng.º Luís Adelino 
Guerra Almeida Ferreira; ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Vogal: Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de 
Divisão Administrativa e Financeira, José Carlos Pires Borges. ---------------------------------------
---- O Sr. Presidente do Júri declarou abertos os trabalhos e procedeu à leitura dos documentos 
com as condições e a base de licitação de cada um dos nove lotes do terreno do �Loteamento do 
Prado�, sito em Vilar Seco, aprovados por despacho da Exma. Sr.ª Presidente da Câmara, 
ratificado em reunião da Câmara Municipal de vinte e seis de Agosto de dois mil e oito. ---------
---- De seguida, foi dado início à licitação dos lotes, tendo, os que a seguir se indicam, sido 
arrematados, pelos valores e aos arrematantes a seguir descritos: -------------------------------------
----- - Lote n.º 6, com base de licitação de 15.000,00 � (Quinze mil euros), que foi arrematado, 
ao Sr. Luís Carlos Corgas Madeira, residente em Santar, portador do cartão de contribuinte nº. 
225360195, pela quantia de 15.000,00 � (Quinze mil euros). --------------------------------------- 
---- Em virtude de não ter sido feita qualquer oferta, não foram vendidos os lotes números: 1 
(Um), 3 (Três), 4 (Quatro), 7 (Sete), 13 (Treze), 14 (Catorze), 15 (Quinze) e 16 (Dezasseis). ----
---- E nada mais havendo a tratar, o Exmo. Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Nelas, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, na qualidade de Presidente do Júri, deu por findos os 
trabalhos da hasta pública, sobre os quais se lavrou a presente acta, que vai ser assinada por 
todos os membros do Júri, a qual deverá ser presente à próxima reunião da Câmara Municipal, 
para ratificação.� ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 

3.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA 
BEIRACER � DISTRIBUIÇÃO DE REFRIGERANTES E CERVEJAS, LD.ª � 
EQUIVALÊNCIA DE ARTIGO A TERRENO CEDIDO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 14 de Dezembro de 2009, do Técnico Superior, Dr. 
Luís Costa, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas � Cedência de terreno a Beiracer � Distribuição de Refrigerantes 
e Cervejas, Ld.ª. Requerente: Beiracer - Distribuição de Refrigerantes e Cervejas, Ld.ª. ----------
---- Em reunião de 10 de Novembro de 2009, a Ex.m.ª Câmara deliberou ceder ao requerente 
uma parcela de terreno localizada junto às instalações da firma �Faurécia�. -------------------------
---- Os Serviços informam que o terreno cedido corresponde à matriz predial rústica sob o n.º 



 
Fls.__________ 

Reunião de 29-12-2009 

 

5 

3474, sito �Val de Vinagre�, na Freguesia de Vilar Seco, com a área de 7.750 m2, pelo que 
solicito a V.ª Ex.ª a confirmação da cedência deste artigo. --------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, confirmar a cedência da parcela de terreno, sita na 
Zona Industrial de Nelas, a que se refere a deliberação tomada em reunião da Câmara de 10 de 
Novembro de 2009, à qual corresponde o artigo matricial acima referido, ao requerente 
Beiracer � Distribuição de Refrigerantes e Cervejas, Ld.ª, nos termos e de acordo com a 
informação do Técnico Superior, atrás descrita. --------------------------------------------------------- 
3.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA LUSO 
FINSA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS, S.A. � PEDIDO DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE ESCRITURA DEFINITIVA 
DOS PRÉDIOS ADQUIRIDOS POR CONTRATO-PROMESSA DE COMPRA E 
VENDA - APROVAÇÃO  
---- Presente um ofício, datado de 17 de Dezembro de 2009, da firma Luso Finsa � Indústria de 
Comércio de Madeiras, S.A., com sede em Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
--- Contrato Promessa de 10 de Setembro de 2009. ------------------------------------------------------ 
--- Luso Finsa � Indústria e Comércio de Madeiras, S.A., vem pela presente comunicar a V.ª 
Ex.ª que, nos termos da alínea c), da cláusula Sexta, do Contrato-Promessa celebrado em 10 de 
Setembro do corrente ano, pretende prorrogar até 31 de Dezembro de 2010, o prazo para a 
realização da escritura definitiva dos prédios objecto do referido contrato.� ------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo previsto na 
Cláusula Quinta do Contrato-Promessa de Compra e Venda, aprovado em reunião ordinária 
pública de 26 de Maio de 2009, até 31 de Dezembro de 2010, para a realização da escritura 
definitiva de compra e venda, a celebrar entre a Autarquia e a firma Luso Finsa � Indústria e 
Comércio de Madeiras, S.A., referente aos prédios a adquirir por esta empresa. ------------------- 
 

4 - TAXAS E IMPOSTOS 
 
4.1.PROJECTO DE REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS MUNICIPAIS E 
RELATÓRIO DA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DAS TAXAS 
MUNICIPAIS - APROVAÇÃO 
---- Presente o Projecto de Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e Relatório da 
Fundamentação Económico-Financeira das Taxas Municipais desta Câmara Municipal, o qual 
fica anexo a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto, 
realçando que, após a aprovação do projecto em análise, o mesmo será submetido a discussão 
pública, durante um período de trinta dias úteis, findo o qual será submetido a aprovação da 
Assembleia Municipal. Realçou, também, tratar-se de um trabalho complexo e como tal foi 
contratada a firma Fernando Amaro A. S. Conta � Contabilidade e Gestão, Ld.ª, de Viseu. 
Afirmou ainda que, com este trabalho pretende-se que o valor da taxa a cobrar pague os 
serviços prestados aos munícipes. -------------------------------------------------------------------------- 
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---- De seguida, o referido Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas deu a 
palavra ao Senhor Dr. Fernando Amaro, presente na sala e responsável pelo trabalho 
apresentado, o qual fez uma apresentação resumida do trabalho realizado, realçando que o valor 
das taxas em análise tinham uma fundamentação económica-financeira e explicou todos os 
procedimentos que conduziram à fixação desses valores, nomeadamente o custo da mão-de-
obra, custos indirectos e custo por minuto do pessoal que presta os serviços aos munícipes. ----- 
---- A Senhora Presidente da Câmara e os Senhores Vereadores Dr. Manuel da Conceição 
Marques e Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas colocaram várias questões ao Senhor Dr. 
Fernando Amaro, o qual prestou novamente mais esclarecimentos. ----------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que no próximo dia 14 de Janeiro de 2010 vai 
ter lugar uma reunião na sede da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, onde 
prevê que os 18 municípios que integram essa Associação cheguem a um consenso sobre o 
valor a fixar pela taxa de disponibilidade. ----------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio também colocou algumas questões ao 
Senhor Dr. Fernando Amaro, o qual também lhe prestou esclarecimentos. --------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que, neste novo 
projecto de regulamento e tabela de taxas, não foi alterado o valor da água no seu primeiro 
escalão e que a Câmara Municipal vende a água aos seus munícipes abaixo do custo de compra. 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o novo regulamento e tabela de taxas não virá 
aumentar substancialmente as taxas actualmente em vigor e que o mesmo não terá grande 
impacto na vida dos cidadãos do concelho de Nelas. ----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que não 
concordava com as taxas relativas aos postos de abastecimento de combustíveis a instalar no 
Concelho, mas que iria apresentar alterações ao Regulamento e Tabela de Taxas, em apreciação 
no período de discussão pública, deste Regulamento. ---------------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, sugeriu ao 
Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas que então fizesse uma proposta de 
alteração, tendo em conta o número de mangueiras a instalar em cada bomba de abastecimento 
de combustíveis. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posto à votação o Projecto de Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e Relatório da 
Fundamentação Económico-Financeira das Taxas Municipais desta Câmara Municipal, foi o 
mesmo aprovado, por maioria, com cinco votos a favor da Senhora Presidente da Câmara e dos 
Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho 
Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e duas 
abstenções dos Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes 
Ambrósio, por motivo de não terem tido tempo para analisar estes documentos, 
comprometendo-se a apresentarem as alterações que julgarem convenientes, no período de 
discussão pública, sugerindo que, findo esse período, os documentos finais, devem ser presentes 
a uma reunião da Câmara, para que se possam pronunciar. --------------------------------------------
---- Estes documentos deverão ser presentes à próxima sessão da Assembleia Municipal, para 
aprovação, após decorrido o período de discussão pública. -------------------------------------------- 
 

5 � SUBSÍDIOS 
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5.1.ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DO SEMINÁRIO MAIOR DE VISEU � PEDIDO 
DE SUBSÍDIO � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício da Associação de Estudantes do Seminário Maior de Viseu, que a seguir 
se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- A Associação de Estudantes do Seminário Maior de Viseu preparou, para o corrente ano 
lectivo, um plano de actividades tendo em conta os fins para que foi criada, que visam, entre 
outros, a formação teológica, filosófica, cultural e recreativa dos seus associados, bem como a 
cooperação com organismos e instituições públicas e privadas, quer do Estado, quer da Igreja. -
---- Para a realização destas actividades solicitamos a V/ajuda, para que assim as possamos 
concretizar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posto isto, vimos junto de V.ª Ex.ª solicitar se digne conceder-nos um apoio a nível 
financeiro, visto que as actividades que nos propomos realizar este ano comportam alguns 
gastos a este nível. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Agradecendo desde já a atenção que possamos receber da V/parte, aguardamos uma 
resposta logo que possível.� --------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não atribuir qualquer subsídio por falta de 
enquadramento orçamental legal. --------------------------------------------------------------------------      
 

6 � DIVERSOS 
 
6.1.GOVERNADOR CIVIL DO DISTRITO DE VISEU � CESSAÇÃO DE FUNÇÕES � 
CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 7007/2009, datado de 26 de Novembro de 2009, do Senhor 
Governador Civil do Distrito de Viseu, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Cessação de funções ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Aproximando-se o momento da cessação das funções de Governador Civil do Distrito de 
Viseu, cargo em que fui investido no quadro da representação do distrito do XVII Governo 
Constitucional, quero transmitir a V.ª Ex.ª o meu profundo apreço pelas excelentes relações 
pessoais e institucionais estabelecidas ao longo deste período, bem como o meu sincero 
agradecimento pela disponibilidade sempre manifestada em todas as áreas de intervenção 
institucional, sempre na perspectiva mútua do bem-estar e do progresso da nossa região. --------
---- Com os melhores cumprimentos pessoais.� ---------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que os dois Governadores Civis que terminaram 
as suas funções tiveram excelentes relações com o Município de Nelas e que foram, 
politicamente, isentos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
6.2.GOVERNADOR CIVIL DO DISTRITO DE VISEU � INICIO DE FUNÇÕES DO 
SENHOR GOVERNADOR CIVIL, DR. MIGUEL GINESTAL � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 7216/2009, datado de 09 de Dezembro de 2009, do Senhor Governador 
Civil do Distrito de Viseu, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------- 
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---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Início de funções do Senhor Governador Civil do Distrito de Viseu, Dr. Miguel Ginestal ---
---- Como já é do conhecimento de V.ª Ex.ª, assumi as funções de Governador Civil do Distrito 
de Viseu, no passado dia 27 de Novembro. --------------------------------------------------------------- 
---- No exercício das minhas funções compete-me representar e divulgar as políticas sectoriais 
do Governo, diligenciando a sua melhor implementação. Neste sentido, considero fundamental 
uma boa articulação institucional com todas as forças vivas do distrito, autarquias locais, 
serviços, empresas e cidadãos, em particular, e com os organismos públicos regionais e 
nacionais, em geral. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Procurarei desempenhar as elevadas responsabilidades que me foram confiadas com total 
dedicação, rigor e empenho, trabalhando diariamente para optimizar as relações institucionais e 
contribuir para o sucesso dos agentes de desenvolvimento do distrito. -------------------------------
---- Neste sentido, dirijo-me a V.ª Ex.ª para que a partir deste momento me creia à vossa 
disposição para toda e qualquer colaboração que entender necessária, para assim podermos 
servir melhor aqueles que representamos. ----------------------------------------------------------------- 
---- Creiam-me com elevada estimada e consideração pessoal.� --------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
6.3.ESCOLA EB DO 2.º E 3.º CICLOS DR. FORTUNATO DE ALMEIDA, DE NELAS � 
AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 1297/6.8.1., datado de 30 de Novembro de 2009, da Escola EB do 2.º e 
3.º Ciclos Dr. Fortunato de Almeida, de Nelas, que a seguir se transcreve: --------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Agradecimento ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os 97 alunos, os professores de Educação Física e os funcionários participantes no 
�Torneio de Basquetebol 3x3 Compal Air� do Agrupamento de Escolas de Nelas, vêm por este 
meio agradecer o apoio prestado na realização da nossa actividade. ---------------------------------- 
---- Destacamos que a vossa colaboração possibilitou a melhoria da nossa actividade desportiva 
e esperamos que esta colaboração se mantenha em futuros eventos desportivos.� ------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
6.4.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: NELSON SILVA AGUIAR � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 10 de Dezembro de 2009, de Nelson Silva Aguiar, que a 
seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Eu, Nelson Silva Aguiar, venho por meio desta carta pedir o parcelamento menor da conta 
de água, porque não tenho condições financeiras de pagar o que me pediram, 100 euros por 
mês. É que eu só posso pagar 50 euros por mês e a conta de água separada todos os meses. ------
---- Agradeceria que analisasse a minha situação.� ------------------------------------------------------ 
---- Presente também uma informação, datada de 10 de Dezembro de 2009 e emitida pelo 
Serviço de Execuções Fiscais, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Dívida de água em execução fiscal ------------------------------------------------------------------- 
---- Relativamente ao pedido a solicitar que seja autorizado o pagamento fraccionado de uma 
dívida de água em nome de Nelson Silva Aguiar, informa-se que o requerente tem 10 meses de 
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consumo de água domiciliária, perfazendo o montante de 291,31 �, acrescida dos respectivos 
juros de mora. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V/ Exa.� ------------------------------------------------------------------ 
---- Presente ainda uma informação, datada de 10 de Dezembro de 2009, do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------ 
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água, em Execução Fiscal. Requerente: 
Nelson Silva Aguiar (Requerimento com o registo de entrada n.º 17.576, de 10/12/2009). ------- 
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196º., do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
�as dívidas exigíveis em Processos Executivos poderão ser pagas em prestações mensais e 
iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão de execução fiscal�. ----
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e seis), 
nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, no momento da autorização, 
(actualmente 89,00 �). � ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, parece-
me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, no valor de 
291,31 �, desde que assegure o pagamento mensal do consumo actual. ------------------------------
---- Contudo o requerente solicita que as prestações a pagar, mensalmente, não ultrapassem o 
valor de 50,00 euros, o que face à Lei acima indicada não é possível. --------------------------------
----- No entanto, a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� -------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas informou que o requerente 
pode fazer pagamentos por conta de 50 euros por mês. -------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral sugeriu que a Câmara deliberasse que os 
requerentes fizessem pagamentos por conta. -------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pelo 
requerente Nelson Silva Aguiar, no valor de 291,31 �, em prestações mensais, desde que se 
cumpra o previsto na lei e nos termos e de acordo com a informação do Senhor Coordenador 
Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira, atrás descrita, podendo o consumidor, caso não tenha possibilidade de pagar o valor 
das prestações previstas na Lei, efectuar, mensalmente, a entrega de pagamentos por conta, de 
valor inferior. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.5.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: ANTÓNIO DE ALMEIDA GUERRA � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 17 de Dezembro de 2009, de António Almeida 
Guerra, residente na Rua da Ladeira, n.º 35, em Vale de Madeiros, que a seguir se transcreve: -- 
---- �Vem requerer a V.ª Ex.ª, Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Pedro, 
pedir o favor de me dividir o valor que tenho em dívida de água pela mensalidade de 50 � por 
mês. Peço isto por motivo de não ter posses de pagar, pois a minha reforma mal chega para os 
meus medicamentos e viagens de consultas médicas. --------------------------------------------------- 
---- Sei que é um grande favor que lhe estou a pedir mas sem água não posso viver. É uma 
necessidade muito grande a água. -------------------------------------------------------------------------- 
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---- Assim me despeço de V.ª Ex.ª, agradecendo pela atenção. ----------------------------------------
---- P.S. O pagamento começará a partir de Janeiro e todos os restantes meses entre o dia 1 e 6 
de cada mês.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 21 de Dezembro de 2009 e emitida pelo 
Serviço de Execuções Fiscais, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Dívida de água em execução fiscal ------------------------------------------------------------------- 
---- Relativamente ao pedido a solicitar que seja autorizado o pagamento fraccionado de uma 
dívida de água em nome de António Almeida Guerra, informa-se que o requerente tem 31 
meses de consumo de água domiciliária, perfazendo o montante de 956,90 �, ao qual acrescem 
os respectivos juros de mora, que só são calculados à data do pagamento. --------------------------
---- À superior consideração de V/ Exa.� ------------------------------------------------------------------ 
---- Presente ainda uma informação, datada de 22 de Dezembro de 2009, do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------ 
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água, em Execução Fiscal. Requerente: 
António de Almeida Guerra (Requerimento com o registo de entrada n.º 18.058, de 
21/12/2009). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196º., do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
�as dívidas exigíveis em Processos Executivos poderão ser pagas em prestações mensais e 
iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão de execução fiscal�. ----
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e seis), 
nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, no momento da autorização, 
(actualmente 89,00 �). � ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, parece-
me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, no valor de 
956,90 �, desde que assegure o pagamento mensal do consumo actual. ------------------------------
----- No entanto, a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� --------------------------------
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pelo 
requerente António de Almeida Guerra, no valor de 956,90 �, em prestações mensais, desde que 
se cumpra o previsto na lei e nos termos e de acordo com a informação do Senhor Coordenador 
Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira, atrás descrita, podendo o consumidor, caso não tenha possibilidade de pagar o valor 
das prestações previstas na Lei, efectuar, mensalmente, a entrega de pagamentos por conta, de 
valor inferior. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.6.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: MANUEL MENDES DIAS FILHO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta de Fátima Cruz, na qualidade de devedora de água consumida em nome 
de Manuel Mendes Dias Filho, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Espero mais uma vez que esta minha carta a encontre bem a si Sr.ª Presidente, bem como a 
todos os seus colaboradores. -------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Sr.ª Presidente, venho por este meio informar mais uma ves que fui outra vez avisada por 
causa da dívida da água, pois eu sinto-me culpada mas também triste e deprimida com esta 
minha situação, pois está péssima pois o meu marido também está perto de ir para o Fundo de 
Desemprego. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Eu, na quarta-feira à tarde era para falar com a Sr.ª mas não deu pois estive em Nelas no 
Centro com o meu filho menor (3 anos) pois estava com febre, chegou aos 39,5, dores de 
cabeça e então o médico aconselhou-me a vir imediatamente para casa com o menino e não sair 
de casa com ele durante três dias e se a febre se mantiver alta e continuar com dores para 
telefonar para a linha de saúde e fazer tudo o que eles me disserem, ou então dirigir-me ao 
Hospital de Viseu, pois tem sintomas de gripe. ---------------------------------------------------------- 
---- Pois por este motivo eu não poso ir aí e então estou-lhe a escrever para lhe pedir mais uma 
vez que me ajude, não me corte a água, faz-me bastante falta, porque como eu já disse vou 
começar a pagar este mês, eu quando receber, a primeira coisa a fazer é dar 100 � para a água, 
pois eu pago tudo em 4 ou 5 meses, pois dou 100 � por mês. ------------------------------------------
---- Como vê, eu sou uma pessoa honesta e humilde, sinto vergonha de ter que passar por esta 
situação e ter de pedir para me ajudarem, mas Deus há-de estar ao pé de mim para me ajudar a 
superar esta situação e tenho fé que a Sr.ª também estará do meu lado para me ajudar mais uma 
vez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Peço-lhe pelos meus dois filhos menores, dê-nos mais esta oportunidade de pagar a dívida 
em pelo menos 5 prestações, eu pago tudo. --------------------------------------------------------------- 
---- Pois eu prefiro comer umas batatas sem nada para poder poupar para pagar a dívida da 
água. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Ajude-me, por favor, peço-lhe a si e aos seus colaboradores, ajude-me mais uma vez mais 
Sr.ª Presidente, ajude-me por favor. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Agora despeço-me, desejando um Bom Natal e um Ano para todos e já agora pedia também 
que se fosse possível me escrever a dar uma resposta ao meu pedido, eu tenho fé que me vai 
ajudar mais uma vez, por favor peço-lhe. ----------------------------------------------------------------- 
---- Receba os meus cumprimentos.� ---------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 22 de Dezembro de 2009 e emitida pelo 
Serviço de Execuções Fiscais, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento fraccionado de dívida de água em execução fiscal ---------------------- 
---- Relativamente ao pedido a solicitar que seja autorizado o pagamento fraccionado de uma 
dívida de água em nome de Manuel Mendes Dias Filho, informa-se que o requerente tem 19 
meses de consumo de água domiciliária, perfazendo o montante de 523,82 �, ao qual acrescem 
os respectivos juros de mora, que só são calculados à data do pagamento. --------------------------
---- À superior consideração de V/ Exa.� ------------------------------------------------------------------ 
---- Presente ainda uma informação, datada de 22 de Dezembro de 2009, do Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------ 
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água, em Execução Fiscal. Requerente: 
Manuel Mendes Dias (Requerimento com o registo de entrada n.º 18.075, de 21/12/2009). ------
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196º., do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
�as dívidas exigíveis em Processos Executivos poderão ser pagas em prestações mensais e 
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iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão de execução fiscal�. ----
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e seis), 
nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, no momento da autorização, 
(actualmente 89,00 �). � ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, parece-
me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, no valor de 
523,82 �, nas prestações solicitadas de 100,00 euros mensais, desde que assegure o pagamento 
mensal do consumo actual. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ---------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida por 
Fátima Cruz, em nome de Manuel Mendes Dias Filho, no valor de 523,82 �, em prestações 
mensais, desde que se cumpra o previsto na lei e nos termos e de acordo com a informação do 
Senhor Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
6.7.PEDIDO DE VICTOR MANUEL FIGUEIREDO SOARES PARA A FREQUÊNCIA 
GRATUITA DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 14 de Dezembro de 2009, da Técnica Superior de 
Serviço Social, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de frequência, gratuita, das Piscinas Municipais ------------------------------------------
---- Em resposta ao solicitado pelo Sr. Victor Manuel Figueiredo Soares, nascido a 4 de Agosto 
de 1967, residente em Algerás, na Freguesia de Nelas, foi realizada entrevista com o objectivo 
de avaliar a situação sócio-económica do agregado familiar. Esta avaliação decorre do pedido 
que o utente fez num atendimento no sentido de, face ao problema de saúde que tem (esclerose 
múltipla), poder frequentar gratuitamente as piscinas municipais. ------------------------------------
---- A situação económico-social da família caracteriza-se como precária, traduzindo-se esta em 
baixos rendimentos. Os únicos rendimentos são os provenientes do trabalho da esposa do utente 
no valor de 450,00 �, até porque o subsídio de doença do utente terminou uma vez que atingiu o 
máximo estipulado por lei. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em Outubro de 2006, após a realização de alguns exames, foi-lhe diagnosticada a esclerose 
múltipla, passando a ser acompanhado nas Consultas de Neurologia e mais recentemente nas 
Consultas de Psiquiatria, do Hospital de São Teotónio. ------------------------------------------------- 
---- Com o estado de saúde do Senhor Victor a agravar-se, não lhe permitindo regressar ao 
trabalho desde a data em que foi diagnosticada a doença, os rendimentos não conseguem ser 
suficientes para as despesas fixas mensais, sejam com a educação dos filhos, ainda menores, 
água, electricidade, medicação e o empréstimo com a habitação. ------------------------------------- 
---- De acordo com a informação prestada pelo utente, na opinião do seu Médico Neurologista, 
a frequência das piscinas, em regime de lazer, seria benéfica para o problema de saúde que 
padece. No entanto, não conseguirá suportar os encargos inerentes a essa prática de actividade 
física. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Após consulta ao Serviço de Desporto, e de acordo com o Regulamento Interno de 
funcionamento das Piscinas Municipais, na alínea c), do n.º 1, está prevista a isenção de 



 
Fls.__________ 

Reunião de 29-12-2009 

 

13 

pagamento apenas aos indivíduos portadores de deficiência física total. -----------------------------
---- Este Serviço considera que sendo benéfica a prática de actividade física e desportiva para o 
problema de saúde deste utente, não se deveria limitar o seu acesso ao espaço das piscinas 
municipais pelas dificuldades económicas que manifesta. ---------------------------------------------- 
---- Posto isto, face às despesas fixas mensais e aos escassos rendimentos do agregado familiar 
e caso V.ª Ex.ª entenda o encargo com a prática nas piscinas municipais, em regime de lazer, 
poderá ser suportado na totalidade pela Autarquia. ------------------------------------------------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou o assunto. ----------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar que o Munícipe Victor Manuel Figueiredo 
Soares frequente, gratuitamente, as Piscinas Municipais de Nelas, nos termos e de acordo com a 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita ------------------------------------- 
6.8.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � CARTA ENVIADA AO SENHOR MINISTRO DA 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR � CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 15 de Dezembro de 2009, enviado pelo Senhor Deputado 
António Joaquim Almeida Henriques, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, da 
Assembleia da República, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------- 
---- �Caros Jornalistas ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A atitude do Ministro da Ciência e Ensino Superior de abrir uma nova Faculdade de 
Medicina em Aveiro, sem ligar às condições de Viseu e às justas reivindicações que temos 
efectuado, motivou uma carta que enviei, em nome de todos os Deputados do PSD eleitos por 
Viseu, que anexo e que solicito a sua divulgação.� ------------------------------------------------------ 
---- Encontra-se anexa ao e-mail atrás descrito, uma carta, datada de 15 de Dezembro de 2009, 
enviada ao Ex.m.º Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, pelo Senhor 
Deputado António Joaquim Almeida Henriques, na qualidade de Coordenador dos Deputados 
do Partido Social Democrata, eleitos por Viseu, que a seguir se transcreve: ------------------------- 
---- �Exmo. Senhor. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Os nossos cumprimentos. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- É V.ª Ex.ª. um dos mais antigos membros do Governo com responsabilidades nas áreas que 
tutela, tendo pertencido aos executivos do Eng.º. António Guterres bem como aos dois 
Governos presididos pelo Eng.º José Sócrates, conhecendo como ninguém as ambições de 
Viseu, designadamente quanto à almejada criação da Universidade Pública bem como da 
Faculdade de Medicina. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ao longo destes quase dez anos de governação de V.ª Ex.ª, vários foram os momentos em 
que ficámos decepcionados com as decisões por si tomadas; ---------------------------------------- 
---- Desde logo, no decurso do Governo do Eng.º António Guterres, apesar do enorme esforço 
desenvolvido por Viseu para apresentar uma boa candidatura à instalação da Faculdade de 
Medicina, estudo que foi conduzido pelo Dr. Correia de Campos, decepcionou os viseenses 
optando pela Covilhã. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Com a vitória do PSD e com o Governo do Dr. Durão Barroso, deitámos mãos à obra e 
construímos uma boa solução com base no trabalho de um excelente Grupo liderado pelo Dr. 
Veiga Simão, situação que levou à aprovação de uma Resolução que criava a Universidade de 
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Viseu em 17 de Maio de 2004, numa solução inovadora e criativa. ----------------------------------- 
---- Infelizmente esse Governo não durou o tempo suficiente para tornar irreversível a decisão 
e, logo no debate do programa do Governo presidido pelo Eng.º Sócrates coloquei uma questão 
objectiva ao Primeiro-Ministro, obtendo como resposta que não haveria lugar à criação de 
nenhuma Universidade na X Legislatura; recorde-se que era Ministro da área, exactamente V.ª 
Ex.ª, ficando mais uma vez desfeito o sonho dos viseenses, mais uma vez com a Sua marca. ----
---- Recordo-lhe a reunião que, juntamente com o Dr. Fernando Ruas, tivemos no Palácio das 
Laranjeiras, de onde saí com a esperança que era possível encontrar uma solução e que V.ª Ex.ª 
iria pegar no dossier. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ainda no decurso do anterior Governo, mais uma oportunidade de contemplar Viseu com 
uma Faculdade de Medicina, a decisão apontou outras paragens, desta vez o Algarve. ------------
---- Agora, apesar de nunca termos deixado cair os braços, das inúmeras moções aprovadas por 
unanimidade na Assembleia Municipal de Viseu e de o assunto se ter mantido sempre na ordem 
do dia para todos nós, sabemos pela comunicação social que seria criado mais um curso de 
Medicina, desta feita na Universidade de Aveiro. -------------------------------------------------------- 
---- Não nos move qualquer sentimento contra Aveiro, cidade irmã de Viseu, mérito para os 
seus responsáveis que tiveram a força necessária para levar a V.ª Ex.ª a tomar esta decisão. -----
----- Move-nos sim um sentimento de revolta face a V.ª Ex.ª e ao Governo a que pertence, hoje 
não temos dúvidas que tem algo contra Viseu, sempre nos prejudicou nos dez anos de 
governação que leva. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nunca atendeu às inúmeras solicitações que lhe fizemos, ignorou as excelentes condições 
de Viseu no domínio da Saúde, designadamente o facto de termos um Hospital Central, a 
Universidade Católica com um excelente curso de Medicina Dentária e uma Escola Superior de 
Saúde com vontade de crescer, aliás há vários anos à espera de decisões por parte de V.ª Ex.ª, 
sempre adiadas, já o mesmo não acontecendo a aprovações que foram acontecendo para outras 
paragens. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para já não falar da situação caricata do Instituto Piaget, com instalações prontas, algumas 
equipadas, há vários anos à espera de decisão, com dezenas de estagiários que por aqui têm 
passado, formados em África, em Países de Expressão Oficial Portuguesa, com bons estagiários 
no Hospital Central de São Teotónio, em Viseu. --------------------------------------------------------- 
---- É caso para perguntar, o que move V.ª Ex.ª contra Viseu para nos prejudicar desta maneira? 
---- É pois este sentimento de revolta e indignação que lhe queremos transmitir, exigindo que 
seja encontrada rapidamente uma solução para o Ensino Universitário em Viseu, estamos 
disponíveis para encontrar o modelo, é tempo de responder à Escola Superior de saúde, criando 
os cursos solicitados e dar luz verde à criação da Faculdade de Medicina no Instituto Piaget, 
não descortinamos mais razões para adiamentos pois, para Viseu nunca há dinheiro nem é 
oportuno, para outras é sempre possível. ------------------------------------------------------------------ 
---- Ficamos à espera de uma reacção da parte de V.ª Ex.ª com uma certeza, Viseu, não está 
contente com estas reiteradas injustiças, urge fazer justiça à nossa Cidade, ao nosso Concelho, à 
nossa Região.� ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que todos os ofícios enviados à Autarquia pelos 
Senhores Deputados da Assembleia da República são presentes às reuniões de Câmara para 
conhecimento de todos os Senhores Vereadores. -------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------
6.9.CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CANAS DE SENHORIM � AMPLIAÇÃO DO 
LAR PADRE DOMINGOS, EM CANAS DE SENHORIM � ESPECIFICAÇÃO DO 
VALOR A COMPARTICIPAR PELA AUTARQUIA 
---- Este assunto foi retirado da Ordem do Dia, em virtude de não existir informação suficiente 
e para haver uma uniformização dos apoios a conceder a todos os pedidos de candidaturas, foi 
este assunto retirado e presente numa próxima reunião de Câmara. ----------------------------------- 
 6.10.PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE 
CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS � RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO 
DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO � APROVAÇÃO 
---- Este assunto foi retirado da Ordem de Trabalhos e será presente numa próxima reunião de 
Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

7 � PESSOAL 
 
7.1.ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA 
O PREENCHIMENTO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO DE ASSISTENTES 
OPERACIONAIS DA CARREIRA GERAL DE ASSISTENTE OPERACIONAL, EM 
REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de Dezembro de 2009, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de dois postos 
de trabalho de assistentes operacionais da carreira geral de assistente operacional, em regime de 
contrato de trabalho por tempo determinado. ------------------------------------------------------------- 
---- Havendo neste momento dois lugares vagos no Mapa de Pessoal, de Assistentes 
Operacionais, da carreira geral de Assistente Operacional, por licença sem remuneração de dois 
funcionários e tendo em conta o disposto no n.º 2, do artigo 6.º e alínea b), dos n.ºs 1, 3 e 4, do 
artigo 7.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, as verbas orçamentais dos serviços afectas 
a despesas com pessoal destinam-se a suportar os encargos com o recrutamento de 
trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados, nos 
mapas de pessoal aprovados. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando que no mapa de pessoal, aprovado em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal em 23 de Dezembro de 2008, essas despesas foram previstas e, que a ocupação dos 
lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o normal funcionamento dos serviços. ----
---- Nesse sentido, sou a propor a V.ª Ex.ª a abertura de um Procedimento Concursal de 
Recrutamento de dois postos de trabalho de Assistentes Operacionais da Carreira Geral de 
Assistentes Operacionais, nas áreas de competência de Jardineiro e Auxiliar de Acção 
Educativa, em regime de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, ao abrigo do artigo 
50.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alínea a), do artigo 3.º e do n.º 2 do artigo 40.º, 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro e do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- V.ª Ex.ª superiormente decidirá.� ---------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal de 
recrutamento para o preenchimento de dois postos de trabalho de assistentes operacionais da 
carreira geral de assistente operacional, em regime de contrato de trabalho por tempo 
determinado, nos termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de Recursos 
Humanos, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

8 � CONTABILIDADE 
 
8.1. MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2009 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, para o ano de 
2009, n.ºs 36 e 37, e às Grandes Opções do Plano para o mesmo ano de 2009, n.º 33, as quais 
ficam anexas a esta acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------- 
 

9 - OBRAS PARTICULARES 
 
9.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, N.º 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
9.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 30 de Novembro de 2009 e 18 de Dezembro de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------ 
9.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 30 de Novembro de 2009 e 18 de Dezembro de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
9.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 30 de Novembro de 2009 e 18 de 
Dezembro de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ----------
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9.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES E RECIBOS DE 
ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, 
CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA 
D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM 
POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças, 
autorizações e recibos de admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares, nos termos da alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de 
Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 30 de Novembro de 
2009 e 18 de Dezembro de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100.º E 101.º, DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO   
 ---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 02 e 21 de Dezembro de 2009, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VII), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------- 
9.4.PEDIDO DE LICENÇA PARA RIPAGEM DE TERRENO. LOCAL: NELAS. 
REQUERENTE: JOSÉ MANUEL NEVES ARLINDO � INDEFERIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 1507/VC/UGFDL/ 09, datado de 24 de Novembro de 2009, da 
Autoridade Florestal Nacional, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: -------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Licenciamento para acções de mobilização do solo. Local: Forno. Requerente: José Manuel 
Neves Arlindo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A parcela para a qual é solicitada autorização para mobilização do solo para plantação de 
eucalipto, encontra-se ocupada com um povoamento de pinheiro bravo com 14/15 anos de 
idade, a necessitar de uma intervenção cultural no sentido do desbaste. Salvo uma pequena 
mancha afectada pela incidência de Bóstrico e que o proprietário retirou as árvores atingidas, 
somos de opinião que não será de substituir a espécie existencial pelo eucalipto. ------------------ 
---- Por um lado consideramos que a estação está a ser bem utilizada, o povoamento tem, neste 
momento, condições de sucesso e está a entrar na fase de cortes culturais, cujo material a retirar 
passa a ter valor comercial, o que não aconteceu até agora; por outro lado e segundo o PROF 
para a Sub-Região homogénea � Terras do Dão � (em que se situa o Concelho de Nelas) dá 
indicação para a redução de áreas a ocupar com eucalipto. (D.R. n.º 7/2006, de 18 de Julho). ----
---- É o que nos cumpre informar V.ª Ex.ª sobre o assunto. --------------------------------------------
---- Devolve-se a V.ª Ex.ª o cheque n.º 3086492309, da CGD, no valor de 75,00 euros, passado 
à Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral, para ser substituído e ser-nos enviado 
outro de igual montante mas passado à Direcção Regional das Florestas do Centro, organismo 
responsável pelo presente parecer.� ------------------------------------------------------------------------ 
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---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de 
Dezembro de 2009, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------
---- �Pedido de licença para ripagem de terreno. Registo n.º 15.104, de 28/10/2009. Local. 
Nelas. Requerente: José Manuel Neves Arlindo. --------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação do requerente: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado pelo requerente licença para proceder à destruição do revestimento vegetal 
(ripagem) do seu terreno, sito ao �Forno�, em Nelas, descrito sob o artigo 5754, a fim de os 
arborizar com eucaliptos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Visto que o prédio se encontra com um povoamento de pinheiro bravo, no seguimento do 
parecer da AFN, não deverá ser autorizada. --------------------------------------------------------------
---- Mais informo que o requerente deverá ser informado do parecer da AFN, com referência 
1507/VC/UGFDL/09, de 24/11/2009. ---------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V. Exa.� ------------------------------------------------------------------ 
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara o Senhor Eng.º João Luís Borges de Almeida 
Ferreira prestou alguns esclarecimentos sobre o assunto em análise. ---------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de licença para ripagem de um 
terreno, sito ao Forno, Freguesia de Nelas, inscrito na respectiva matriz predial rústica sob o 
artigo n.º 5754, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, em que é requerente José Manuel 
Neves Arlindo, depois de feita a audição do requerente e considerando que o parecer da 
Autoridade Florestal Nacional não é vinculativo e que o pinhal em causa tem uma mancha 
afectada pela incidência de Bóstrico. ---------------------------------------------------------------------- 
9.5.PEDIDO DE LICENÇA PARA RIPAGEM DE TERRENO. LOCAL: SENHORIM. 
REQUERENTE: JOÃO PAULO FRADIQUE MORAIS JERÓNIMO � APROVAÇÃO E 
INDEFERIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 1509, datado de 25 de Novembro de 2009, da Autoridade Florestal 
Nacional, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Parecer ao abrigo do Dec.Lei n.º 139/89, de 28 de Abril ------------------------------------------- 
---- Tendo em atenção o requerimento apresentado pelo Senhor João Paulo Fradique Morais 
Jerónimo, para a mobilização do solo, para a plantação de eucaliptos, após vistoria dos vários 
prédios rústicos, temos a informar: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os prédios rústicos �Carriçal e Carriçal das Bouchas�, sitos na Freguesia de Espinho do 
Concelho de Mangualde, são contíguos, estão povoados com pinheiro bravo disperso, na fase 
de fustadio. Possui algum mato e muitos fetos. Existe uma casa de habitação em mau estado de 
conservação e desabitada a menos de 30 metros do limite dos prédios rústicos do requerente, 
bem como um terreno de culturas agrícolas de sequeiro a menos de 20 metros dos mesmos 
prédios do requerente, pelo que é proibida a plantação de eucaliptos naquelas faixas de terrenos. 
O terreno é praticamente plano, pelo que a preparação do terreno mais apropriado após o corte 
do arvoredo será uma gradagem, seguida duma ripagem ou o arranque dos cepos e seu 
enterramento, seguida de pequena surriba de modo a diminuir o desenvolvimento dos matos e 
fetos. Existem pinheiros bravos noutras propriedades próximas a secar com problemas 
fitosssanitários; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- 2. O prédio �Covas do Barro�, sito na Freguesia de Espinho do Concelho de Mangualde, 
está com cultura de cereal de Inverno, que segundo o proprietário já teve vinha. Situa-se junto a 
estradão florestal e rodeada de pinheiro bravo. Não necessita de mobilização do solo para 
efectuar a plantação de qualquer espécie florestal; -------------------------------------------------------
---- 3. O prédio �Moledo�, sito na Freguesia de Espinho do Concelho de Mangualde, foi 
percorrido por incêndio florestal há cerca de 5 anos e possui mato à base de giestas e pouca 
regeneração natural de pinheiro bravo e muito dispersa. O terreno é praticamente plano, pelo 
que a preparação do terreno mais apropriado será uma gradagem, seguida duma ripagem; -------
---- 4. O prédio �Cotovios�, sito na Freguesia de Senhorim, do Concelho de Nelas, foi 
percorrido por incêndio florestal há cerca de 3-4 anos, apresenta uma regeneração natural de 
pinheiro bravo, na fase de nascedio, muito bem distribuída por todo o prédio, pelo que não deve 
ser autorizada qualquer mobilização do solo. Por outro lado, de acordo com o Decreto-Lei n.º 
139/88, de 22 de Abril, a substituição de espécies florestais após incêndio, obriga a autorização 
desta Autoridade Florestal, que nas condições acima descritas não é autorizado; -------------------
---- 5. Os prédios rústicos �Pedrassa e Pedrassa�, com uma área de 5,54 hectares, sitos na 
Freguesia de Senhorim, Concelho de Nelas, que limita com uma pedreira de exploração de 
granitos, foi percorrida por incêndio florestal, tem a maior parte da área de regeneração natural 
de pinheiro bravo na fase de novedio. Apenas uma pequena área na parte sul dos prédios, cerca 
de um hectare, junto à pedreira é que tem pouca regeneração de pinheiro bravo e bastante mato. 
Nesta área (1ha), poderá ser autorizada a plantação de eucaliptos, com mobilização do solo por 
gradagem seguida de ripagem; ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 6. É de referir que, de acordo com a definição do Decreto-Lei n.º 175/88, de 17 de Maio, 
não existem eucaliptais em continuidade com os prédios do requerente, que perfaçam 50 
hectares, pelo que não é necessária autorização para a plantação de eucaliptos por parte desta 
Autoridade Florestal. Será sempre necessário, desde que se trate de área percorrida por incêndio 
florestal e o proprietário pretenda substituir a espécie florestal que existia antes do incêndio. ----
---- Face ao exposto, apenas deverá ser autorizada a mobilização do solo e a plantação de 
eucaliptos, nos prédios �Carriçal e Carriçal das Bouchas�, �Moledo�, �Pedrassa e Pedrassa�, e 
nas condições acima descritas. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Da análise da cartografia da REN e da RAN, a nível do PDM, os prédios sitos no Concelho 
de Nelas, não são abrangidos por aquelas restrições administrativas. Desconhece-se a situação 
dos prédios sitos no concelho de Mangualde. ------------------------------------------------------------ 
---- Devido ao facto de parte dos prédios se situarem no concelho de Mangualde, deverá ser 
dado conhecimento de todo o processo e deste ofício à Câmara Municipal de Mangualde. -------
---- Anexa-se Venda a Dinheiro n.º 5113004736, de 25/11/2009, da assistência técnica 
prestada.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de 
Dezembro de 2009, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------
---- �Pedido de licença para ripagem de terreno. Registo n.º 15.556, de 30/10/2009. Local. 
Senhorim. Requerente: João Paulo Fradique Morais Jerónimo. --------------------------------------- 
---- I. Solicitação do requerente: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado pelo requerente licença para proceder à destruição do revestimento vegetal 
(ripagem) dos seus terrenos, sito à �Pedrassa�, �Cotovios�, em Senhorim, descritos sob os 
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artigos n.º 680, 679, 865, bem como outros artigos existentes no Concelho de Mangualde, a fim 
de os arborizar com eucaliptos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Sobre o solicitado informo V.ª Ex.ª que: ---------------------------------------------------------- 
---- - a) Os terrenos em causa localizam-se em Espaço Agrícola, não incluído em RAN ou REN, 
de acordo com o regulamento do PDM de Nelas. --------------------------------------------------------
---- - b) Foi solicitado parecer à Direcção de Serviços das Florestas (DGRF), nos termos do n.º 
2, do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28/04. ---------------------------------------------------
---- - c) A ripagem tem como objectivo a plantação de �Eucaliptos Glóbulos�. ---------------------
--- 3. Da sua análise pode-se concluir que: ---------------------------------------------------------------- 
--- - a) A ripagem é permitida em Espaço Florestal, de acordo com o que é referido no n.º 1, do 
artigo 56.º, do Regulamento do PDM. --------------------------------------------------------------------- 
---- - b) A AFN emitiu um parecer, de acordo com o parecer com referência 1509, de 
25/11/2009. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Assim, relativo aos pedidos de ripagem dos prédios do Concelho de Nelas, proponho o 
seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - a) Artigos 680 e 679 � �Pedrassa� � Poderá ser autorizada a mobilização do solo por 
gradagem seguida de ripagem, bem como efectuada a plantação de eucaliptos; --------------------
---- - b) Artigo 865 � �Cotovios� � Não poderá ser autorizada a mobilização do solo, pelas 
razões enunciadas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Os prédios existentes no Concelho de Mangualde, deverá o requerente apresentar o 
respectivo pedido de ripagem do terreno na Câmara Municipal de Mangualde. ---------------------
----- Nota: Mais informo que o requerente deverá ser informado do parecer da AFN, com 
referência 1509, de 25/11/2009. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V. Exa.� ------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença para ripagem dos 
terrenos, a fim de serem arborizados com eucaliptos, sitos à Pedrassa, inscritos na respectiva 
matriz predial rústica sob os artigos n.ºs 680 e 679, na Freguesia de Senhorim, em que é 
requerente João Paulo Fradique Morais Jerónimo e indeferir o pedido de licença para ripagem 
de um terreno, sito ao �Cotovios�, inscrito na respectiva matriz predial rústica sob o artigo n.º 
865, na Freguesia de Senhorim, também requerido pelo Munícipe atrás referido, nos termos e 
de acordo com as informações da Autoridade Florestal Nacional e dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descritas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

10 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
----- Não houve qualquer intervenção neste Período. ---------------------------------------------------- 
 

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezasseis horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta por 
mim, __________________________________________, Coordenador Técnico de Expediente 
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Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a redigi, 
subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já aprovada e assinada. - 
 

A Presidente, 
 

__________________________________________ 
 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 
 

__________________________________________ 


