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ACTA Nº. 18 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL               

DE  NELAS,  REALIZADA  EM  ONZE DE SETEMBRO DE 
DOIS MIL E SETE 

 
---- Aos onze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e sete, 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 Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva 
Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Dr. José Manuel Borges da Silva, Adelino 
José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. ----------------------------------------------
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Eng.º João Manuel Correia 
dos Santos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião anterior realizada em 28 de Agosto 
de 2007, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. ------ 
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues apresentaram a declaração de voto que a seguir se transcreve: ---------------------------
---- �Não obstante o nosso voto favorável, pretendemos esclarecer o seguinte: ---------------------
---- As afirmações da Senhora Presidente da Câmara constantes na página 3, nono parágrafo, 
apesar de corresponderem ao que foi dito na reunião, não são, no entanto, verdadeiras, quando 
diz que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �� houve uma reunião de Câmara em que os funcionários da Secção de Contabilidade 
ficaram na Câmara até às 8 horas da noite e que os Senhores Vereadores não quiseram ir lá ver 
os documentos solicitados.�, --------------------------------------------------------------------------------
---- porquanto o que de facto se passou foi que, na referida reunião, por volta das 19 horas e 
apenas a essa hora, a Senhora Presidente informou os vereadores do Partido Socialista que 
funcionários da Contabilidade estavam à espera, �com uns caixotes de pastas�, para os 
vereadores poderem ver os documentos. Foi sugerido e aceite por todos que, devido ao 
adiantado da hora e porque a reunião ainda iria demorar mais algum tempo, a consulta aos 
documentos poderia ser feita noutro dia ou após uma próxima reunião de Câmara e os 
vereadores do Partido Socialista lamentaram que tivessem sido sacrificados funcionários em 
vão e disso não lhes tivesse sido dado conhecimento em tempo.� -------------------------------------   
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 455.159,86 � (quatrocentos e cinquenta e cinco 
mil cento e cinquenta e nove euros e oitenta e seis cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
160.675,03 � (cento e sessenta mil seiscentos e setenta e cinco euros e três cêntimos). ------------ 
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INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- Não foi apresentado nenhum assunto para ser incluído na Ordem do Dia. ---------------------- 

 PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues apresentaram o protesto que a seguir se transcreve: ----------------------------------------
---- �Os vereadores do Partido Socialista, conscientes da necessidade da participação de todos 
em eventos de importância estratégica para o concelho e fundamentais para a promoção dos 
nossos produtos e potencialidades, como é o caso da Feira do Vinho, empenharam-se em dar o 
seu contributo, através da participação activa e divulgação e convites a várias individualidades 
do e de fora do concelho. ------------------------------------------------------------------------------------
---- Lamentavelmente várias dessas entidades, nomeadamente os deputados à Assembleia da 
República do Partido Socialista, eleitos pelo círculo de Viseu e principalmente o Presidente da 
Sub-Comissão Parlamentar de Agricultura e Desenvolvimento Rural, afirmaram não ter 
recebido convites oficiais para a edição deste ano da Feira do Vinho. --------------------------------
---- Manifestamos, mais uma vez, a nossa estranheza pela forma como são feitos os convites 
para eventos organizados pela autarquia e protestamos contra a atitude do executivo ao ignorar 
pessoas e entidades que, pelas funções que desempenham e pela ligação afectiva ao concelho de 
Nelas, que por diversas vezes têm demonstrado, dariam um contributo positivo na promoção e 
divulgação da Feira do Vinho. ------------------------------------------------------------------------------
---- O Dr. Miguel Ginestal, que sempre marca presença nos diversos locais em que ocorram 
eventos relacionados com agricultura, deslocou-se a Nelas, a nosso convite, no passado 
domingo e visitou a Feira do Vinho. Contactou com produtores e expositores e ouviu as 
preocupações dos participantes sobre as dificuldades que o sector do vinho e a agricultura em 
geral atravessam. Comprometeu-se a, nas instâncias próprias, fazer eco dessas preocupações. ---
---- Sugerimos que a Câmara apresente um pedido de desculpas formal às entidades que, 
inexplicavelmente, não foram convidadas.� --------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou a declaração de protesto, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Não colocando em causa a palavra dos Senhores Deputados eleitos pelo Partido Socialista 
no Circulo Eleitoral de Viseu, aproveito, uma vez mais, a oportunidade para informar a Câmara 
que os convites foram enviados para as moradas que dispomos na nossa base de dados e que o 
Gabinete de Relações Públicas confirma o envio dos mesmos para todos os Deputados Eleitos 
no Circulo Eleitoral de Viseu, independentemente do Partido que representam. --------------------
---- Realço também que gostaria de ver aqui os Senhores Vereadores do Partido Socialista a 
manifestarem o seu protesto pelo facto de os Membros do Governo Socialista terem 
sucessivamente declinado o convite para presidirem à sessão solene de abertura da Feira do 
Vinho, como foi o caso de Sua Excia. O Ministro da Agricultura e o Exmo. Senhor Secretário 
de Estado da Agricultura que se fizeram representar na pessoa do adjunto do Senhor Director 
Regional da Agricultura. Esta desconsideração pelo evento, por parte dos representantes da 
República, levou-nos a convidar Sua Alteza Real D. Duarte de Bragança que com toda a 
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solicitude e interesse imediatamente aceitou estar presente, junto dos nossos produtores. ---------
---- Esta atitude dos representantes do Governo, aliado à representação do senhor Governador 
Civil de Viseu ter sido feita por uma Funcionária, demonstra um total alheamento do Governo 
Socialista das questões e problemas da Vitivinicultura do Dão, justificando-se, deste modo, o 
nosso veemente protesto. A Feira do Vinho não é uma feira de vaidades, é muito mais do que 
isso, é o maior expositor do trabalho de uma região que tem no vinho uma das âncoras do seu 
desenvolvimento estratégico.� ------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques declarou que se os Senhores 
Vereadores do Partido Socialista não acreditavam que foram convidadas entidades da sua cor 
política, então que fossem protestar junto dos Correios. ------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas informou que foram 
convidados todos os Senhores Deputados da Assembleia da República pelo Circulo Eleitoral de 
Viseu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques declarou que mais grave foi o facto 
de alguns senhores convidados do Partido Socialista terem fugido no recinto da Feira para não 
cumprimentarem os Membros da Câmara. ---------------------------------------------------------------- 
  

ORDEM DO DIA 
 

1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 
1.1.SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA DR.ª ISAURA LEONOR MARQUES DE 
FIGUEIREDO SILVA PEDRO E SENHOR VEREADOR DR. OSVALDO LUIS DOS 
SANTOS COELHO SEIXAS � APOIO JUDICIAL, NOS TERMOS DA ALÍNEA O), DO 
N.º 1, DO ARTIGO 5.º, DA LEI N.º 29/87, DE 30 DE JUNHO � CONHECIMENTO 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou a declaração, que a seguir se transcreve: -------
---- �Informo a Câmara, que foram arquivadas pelo Ministério Público as denúncias e infâmias 
levantadas acerca de um conjunto de acções que passo a enunciar: -----------------------------------
---- - �Fornecimento de combustível à Câmara no posto da esposa do vereador do CDS�� ------
---- - �Obras já pagas e que não se sabe aonde são��---------------------------------------------------
---- - Dúvidas nas adjudicações feitas nas obras realizadas na Escola Primária e Jardim-de-
Infância �Rua Serra da Estrela� como no Campo de Futebol do Clube �Sport Vale de Madeiros 
e Benfica�; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Irregularidades nos concursos de admissão de pessoal; ------------------------------------------
---- - Irregularidades existentes na Câmara Municipal de Nelas, nomeadamente, �foram pagas 
no ano 2006 a empreiteiros quando nunca foram feitas obras nenhumas� existem sacos azuis 
no teatro, a máquina de sumos do café que se encontra no bar e os parcómetros� no que 
respeita a horas extraordinárias e concurso de pessoal � são normas que na Câmara Municipal 
de Nelas não existem� concursos para obras também não existem no ano de 2006.� -------------
---- - �Permuta do afilhado do presidente da Câmara de Mangualde para o cargo de (director 
deposto) na Câmara de Nelas pelo cunhado do vereador do PSD como (Assessor Jurídico) para 
a Câmara de Mangualde, apadrinhado pelo vereador do CDS�; ---------------------------------------
---- - �Emprego para o presidente da Junta de Santar eleito pelo PS e filiado no PS mais uma 
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obra do vereador do CDS�; ----------------------------------------------------------------------------------
---- - �Uso do salão nobre para festas de aniversário da Presidente e dos Vereadores. -------------
---- A partir de hoje informo que poderão ser consultados, por todos os senhores vereadores que 
o solicitem, os documentos relacionados com estes processos, uma vez que se encontram 
arquivados e já não se encontram em segredo de justiça, aliás em conformidade com a 
interpretação que durante várias reuniões fiz sobre o acesso a documentos. -------------------------
---- No seguimento da notificação feita pelo Ministério Público relativa ao arquivamento deste 
processo nº 33/07.6TANLS que após investigação da Polícia Judiciária, não deixou qualquer 
tipo de dúvida quanto à minha conduta e dos meus vereadores na gestão da Coisa Pública, e 
para que não restem incertezas ou suspeições, junto anexo excertos retirados do ofício enviado 
pelo Senhor Procurador Adjunto que atestam a veracidade dos factos que enunciei. ---------------
---- Quero assim, com esta atitude, comprovar que este executivo pauta a sua conduta pela 
honestidade, transparência e coerência. -------------------------------------------------------------------
---- É com base nesta postura séria, vertical, justa e honesta que sempre exercerei as funções 
que me foram investidas pelo legítimo voto da maioria do povo do Concelho de Nelas que, a 
cada dia que passa, fica esclarecido sobre quem é que pretende fazer do exercício das funções 
políticas um acto nobre de serviço à comunidade e sobre quem é que se tem servido dos lugares 
e dos políticos para se promover. ---------------------------------------------------------------------------
---- Estarei sempre firme e determinada no combate ao oportunismo político e à falta de 
carácter, não podendo deixar passar incólume este triste e infame episódio, pois muito denegriu 
a minha imagem como presidente de câmara, como profissional, como esposa, como mãe e 
como mulher. Deste modo, porque confio no Estado de Direito em que vivemos, irei agir contra 
os autores destas calúnias e difamações e espero que mais uma vez se faça justiça. ----------------
---- Neste contexto dou conhecimento que vamos, eu e os meus vereadores em permanência, 
fazer uso do direito a apoio judicial nos termos da alínea o) do nº1 do artigo 5º da Lei 29/87 de 
30 de Junho.�. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também fotocópia de parte do Despacho de arquivamento de um inquérito, datado 
de 16 de Julho de 2007 e emitido pelo Senhor Procurador Adjunto do Ministério Público � 
Tribunal Judicial da Comarca de Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------------------------
---- �(�) Iniciaram-se os presentes autos com a certidão extraída do inquérito n.º 
263/06.8TANLS, na qual se faz referência  a supostas irregularidades cometidas na gestão da 
Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------------------------------------------------
---- Nessa denúncia, faz-se referência a �obras já pagas e que não se sabe aonde são� 
fornecimento de combustível à Câmara no posto da esposa do vereador do CDS� permuta do 
afilhado do presidente da Câmara de Mangualde para o cargo de (director deposto) na Câmara 
de Nelas pelo cunhado do vereador do PSD como (assessor jurídico), para a Câmara de 
Mangualde, apadrinhado pelo vereador de CDS� emprego para o Presidente da Junta de 
Freguesia de Santar eleito pelo PS e filiado no PS mais uma obra do vereador do CDS� 
irregularidades nos concursos, etc. � uso do salão nobre para festas de aniversários da 
Presidente e dos Vereadores�� ----------------------------------------------------------------------------
---- A fls. 31 dos autos foi junto aos autos denúncia anónima na qual se faz referência a algumas 
irregularidades existentes na Câmara Municipal de Nelas, nomeadamente, �foram pagas 
facturas no ano de 2006 a empreiteiros quando nunca foram feitas obras nenhumas� existem 
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sacos azuis no teatro, a máquina de sumos e cafés que se encontra no bar e os parcómetros� no 
que respeita a horas extraordinárias e concursos de pessoal � são normas que na Câmara 
Municipal de Nelas não existem� concursos para obras também não existem no ano de 2006�. 
---- Tais factos seriam susceptíveis de configurar, em abstracto, a prática do crime de peculato e 
peculato de uso, previsto e punido pelos artigos 20.º e 21.º, da Lei n.º 34/87, de 16-07, uma vez 
que estamos perante um titular de cargo político no exercício das suas funções. --------------------
---- No termo da investigação, a Polícia Judiciária de Coimbra, elaborou o relatório final que 
consta a fls. 40 a 47, tendo concluído, por um lado, que depois de analisada toda a 
documentação recolhida � que explica os procedimentos administrativos a que as obras das 
quais se levantaram suspeitas � não houve violação das normas legais, em relação à forma 
como as mesmas foram adjudicadas e realizadas. (�) --------------------------------------------------
---- Pelo exposto, sem necessidade de outras considerações, determina-se o arquivamento do 
presente inquérito, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 277.º, n.º 1, do Código de 
Processo Penal.� ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento que a Senhora Presidente da Câmara Dr.ª Isaura Leonor 
Marques de Figueiredo Silva Pedro e o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho 
Seixas vão usar o direito expresso na alínea o), do n.º 1, do artigo 5.º, da Lei n.º 29/87, de 30 de 
Junho � Estatutos dos Eleitos Locais, que a seguir se transcreve: �A apoio nos processos 
judiciais que tenham como causa o exercício das respectivas funções�. ------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que na presente data apenas decorria em tribunal 
o processo referente aos acessos de documentos e que aguardava o seu desfecho. Que o 
comunicado que por aí circulava era só para confundir. Informou ainda que só recebeu este 
despacho de arquivamento no dia 5 do corrente mês de Setembro, apesar do mesmo estar 
datado de 16 de Julho de 2007. -----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva solicitou se era possível o Executivo 
facultar-lhe cópia de todo o despacho enviado pelo Ministério público e declarou que não se 
retirava do mesmo quem tinha sido o autor do processo. Relembrou que era ele, Vereador Dr. 
José Manuel Borges da Silva, o autor do processo referente ao acesso aos documentos e que 
queria distinguir dois plano, um era o plano criminal, e outro era o plano político e ético e que 
neste plano político e ético muitas coisas estariam resolvidas se naquela altura tivessem sido 
facultados os documentos. -----------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da 
Silva que na altura em que ele pediu os documentos já estava a decorrer o processo. --------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que muita coisa que estava ali 
podia contribuir para criar na Câmara critérios objectivos de recrutamento de pessoal e outros 
processos e que aquele processo devia servir para que o Executivo fosse de futuro, mais 
exigente nos critérios de selecção, que a nível do plano político e ético o processo não se 
apagou, e esperava que tudo aquilo tenha servido para criar no Município critérios de 
objectividade na selecção de critérios. ---------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que o Executivo irá agir em conformidade e que 
nesse panfleto que por aí circulava foi posto em causa o arquivamento deste processo. -----------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que foi o Senhor Vereador 
Dr. Manuel da Conceição Marques quem começou a meter processos em tribunal. ----------------
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---- A Senhora Presidente declarou que tudo foi investigado e agora o Executivo ia actuar 
contra quem achava que os tinha caluniado, que isso era um direito que lhes assistia, que 
estavam a assistir no concelho a um terrorismo político sem precedentes numa altura em que se 
comemorava a data de 11 de Setembro e o Executivo ia começar a pôr fim a esse terrorismo 
político sem precedentes. Mais declarou que para ela, Presidente da Câmara, todo aquele 
processo tinha sido uma lição de vida, que teve muita gente amiga do seu lado e que teve 
algumas surpresas desagradáveis, que aquilo foi também muito positivo e o Executivo ficou a 
conhecer quem eram, de facto, os seus amigos, e que no próximo dia 10 de Agosto faria a sua 
festa de aniversário no Salão Nobre dos Paços do Concelho. ------------------------------------------
---- Ainda relativamente aos convites para a Feira do Vinho do Dão o Senhor Vereador Adelino 
José Borges Amaral, em nome do Partido Socialista, registou com agrado o regresso do Senhor 
Dr. José Lopes Correia e que tinha sido convidado por eles Vereadores do Partido Socialista. ---
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que o Senhor Dr. José Lopes Correia e todos os 
ex-presidentes de Câmara foram sempre convidados. ---------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em nome do Partido Socialista, alertou o 
Executivo Municipal para não destruir em dois anos o que demorou quinze anos a construir. 
Declarou que o discurso proferido pela Senhora Presidente da Câmara na cerimónia de abertura 
da Feira do Vinho do Dão não tinha sido galvanizador e que não era um discurso próprio para 
aquele momento. Afirmou ainda, em nome do Partido Socialista, que mantinha a opinião que a 
utilização do Salão Nobre para festas de aniversário era um acto ético e moralmente reprovável. 
---- Na sequência da discussão o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou 
que tinha em seu poder uma carta subscrita pelo Secretariado do Partido Socialista dirigida aos 
Senhores António Guterres e José Junqueiro para demitir o Inspector Abrantes Mendes, do 
IGAT, porque ele estava ao serviço do PSD. -------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que naquele momento era a hora 
do Executivo facultar aos Vereadores do Partido Socialista todos os documentos solicitados nas 
últimas reuniões. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que todos esses documentos solicitados estavam 
no Sector de Contabilidade, que já podiam consultar e fotocopiar o que quisessem, visto que 
antes estavam em segredo de justiça e a partir daquela data já não estavam. ------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral informou que os Vereadores do Partido 
Socialista queriam cópia de todos os documentos já solicitados e que o que eles pediam eram 
coisas perfeitamente identificáveis. ------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara respondeu que o Executivo Municipal não tinha nada a 
esconder e para os Senhores Vereadores do Partido Socialista irem ao Sector de Contabilidade 
consultar o que quisessem porque a partir daquela data esses documentos solicitados já não 
estavam em segredo de justiça. Informou ainda que já tinha sido ouvida no Tribunal de Seia 
acerca do processo de um empreiteiro que apareceu a pedir dinheiro. --------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral solicitou um exemplar da Carta Educativa, 
já solicitado na última reunião de Câmara. ----------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente de Câmara informou que a Carta Educativa encontrava-se nos 
Agrupamentos de Escolas para efeitos de emissão de parecer. -----------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Senhor Vereador Dr. 
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Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas tinha-se comprometido a trazer para esta reunião os 
assuntos referentes ao início do ano escolar. --------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que não tinha justificação 
política que os Senhores Vereadores não tivessem acesso à Carta Educativa e que isso 
prejudicava a imagem da Câmara porque era um documento essencial para o sistema de ensino. 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas informou que era intenção 
do Executivo trazer a Carta Educativa à reunião de Câmara quando já tiver o parecer dos 
Agrupamentos de Escolas. ----------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues afirmou que era 
deselegante os Vereadores da Oposição não terem acesso à Carta Educativa do Concelho. -------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que não dizia que fosse 
deselegante, dizia era que não era prático não terem acesso à Carta Educativa para trabalharem 
em prol do concelho.------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral informou que a Carta Educativa foi 
apresentada nos Agrupamentos de Escolas como sendo um documento final, que sabia que 
algumas pessoas pensaram que já era um documento final. --------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que a Carta Educativa ainda não era um 
documento final. ----------------------------------------------------------------------------------------------         
  

 2 � OBRAS PÚBLICAS 
 

2.1.CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, EM PÓVOA DE LUZIANES � CONTA 
FINAL � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra de �Construção de 
Habitação Social, em Póvoa de Luzianes�, adjudicada à Firma �J.M. Figueiredo � Sociedade 
Unipessoal, Ld.ª�, pela importância de 76.120,24 � (setenta e seis mil cento e vinte euros e 
vinte e quatro cêntimos), de acordo com o documento elaborado pelos Serviços Técnicos de 
Obras e que foi presente nesta reunião. -------------------------------------------------------------------- 
  

3 � ZONAS INDUSTRIAIS 
3.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � ZONA INDUSTRIAL I (LADO DA TOPACK) � 
AQUISIÇÃO DE TERRENO A ALICE MARQUES DE FIGUEIREDO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 27 de Agosto de 2007, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial I (lado da Topack) � Aquisição de terreno a Alice Marques de Figueiredo. 
---- Face à necessidade em adquirir terrenos incluídos na Zona Industrial I (lado da Topack) 
para atracção de eventuais investidores, e havendo um proprietário interessado em vender, 
solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir o seguinte artigo matricial: ------------------------------
---- - Artigo matricial 2674-R, sito em �Vale de Vinagre�, na Freguesia de Vilar Seco, 
Concelho de Nelas, com a área de dois mil e setecentos metros quadrados, confrontando a norte 
com Manuel Henriques Abrantes, nascente com António do Coito, sul com Rui Ribeiro da Silva 
e poente com Joaquim Morais. -----------------------------------------------------------------------------
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---- A proprietária deste terreno, Alice Marques de Figueiredo, com o contribuinte n.º 
146126980, acordou vendê-lo pelo preço total de 3.780,00 � (2.700 m2 x 1,40 �). -----------------
---- Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo à localização do terreno (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na zona, julga-se ser de aceitar o preço proposto.--------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno sito na Zona 
Industrial I (lado da Topack), em Nelas, de que é proprietária a Senhora Alice Marques de 
Figueiredo, pela quantia de três mil setecentos e oitenta euros, bem como autorizar o respectivo 
pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � ZONA INDUSTRIAL I (LADO DA TOPACK) � 
AQUISIÇÃO DE TERRENO A ANTÓNIO JORGE SANTOS ABRANTES E MARIA 
DE FÁTIMA DOS SANTOS ABRANTES ESTRIGA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação datada de 28 de Agosto de 2007, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial I (lado da Topack) � Aquisição de terreno a António Jorge Santos 
Abrantes e Maria de Fátima dos Santos Abrantes Estriga.----------------------------------------------
---- Face à necessidade em adquirir terrenos incluídos na Zona Industrial I (lado da Topack) 
para atracção de eventuais investidores, e havendo proprietários interessados em vender, 
solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir o seguinte artigo matricial: ------------------------------
---- - Artigo matricial 2656-R, sito em �Corga�, na Freguesia de Vilar Seco, Concelho de Nelas, 
com a área de mil e duzentos metros quadrados, confrontando a norte com caminho, nascente e 
sul com Álvaro Sampaio e poente com Albertino José Serpa Corte Real, Herdeiros. --------------
--- Os proprietários deste terreno, António Jorge Santos Abrantes e Maria de Fátima dos Santos 
Abrantes Estriga, acordaram vendê-lo pelo preço total de 1.680,00 � (1.200 m2 x 1,40 �). -------
---- Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo à localização do terreno (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na zona, julga-se ser de aceitar o preço proposto.--------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�.----------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno sito na Zona 
Industrial I (lado da Topack), em Nelas, de que são proprietários os Senhores António Jorge 
Santos Abrantes e Maria de Fátima dos Santos Abrantes Estriga, pela quantia de mil seiscentos 
e oitenta euros, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a 
informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ----------------------------------------- 
 3.3.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � ZONA INDUSTRIAL I (LADO DA TOPACK) � 
AQUISIÇÃO DE TERRENO A GUILHERMINA DE LOUREIRO PINTO E CARLOS 
ALEXANDRE LOUREIRO PINTO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 28 de Agosto de 2007, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial I (lado da Topack) � Aquisição de terreno a Guilhermina de Loureiro Pinto 
e Carlos Alexandre Loureiro Pinto.-------------------------------------------------------------------------
---- Face à necessidade em adquirir terrenos incluídos na Zona Industrial I (lado da Topack) 
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para atracção de eventuais investidores, e havendo proprietários interessados em vender, 
solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir os seguintes artigos matriciais: -------------------------
---- - Artigo matricial 2639-R, sito em �Pé de Carneiro�, na Freguesia de Vilar Seco, Concelho 
de Nelas, com a área de dois mil e quinhentos metros quadrados, confrontando a norte com 
António Lopes Novo, nascente com Joaquim Pinto Loureiro e Outro, sul com Herdeiros de 
Albertino José Serpa Corte Real e poente com Maria Alice Pereira Andrade; -----------------------
---- - Artigo matricial 2676-R, sito em �Vale de Vinagre�, na Freguesia de Vilar Seco, 
Concelho de Nelas, com a área de mil e setecentos metros quadrados, confrontando a norte com 
Francisco Costa, nascente com Herdeiros de Albertino José Serpa Corte Real, sul com António 
Abrantes e poente com Herdeiros de Maria Pia. ---------------------------------------------------------
---- Os proprietários destes terrenos, Guilhermina de Loureiro Pinto e Carlos Alexandre 
Loureiro Pinto, acordaram vendê-los pelo preço total de 6.580,00 �, tendo sido o preço fixado 
do seguinte modo: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Aquisição de 2 parcelas de terreno com a área total de 4.200 m2 x 1,40 �/m2 = 5.880,00 �; 
---- - 14 oliveiras grandes x 50 � = 700,00 �. -------------------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo à localização dos terrenos (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na zona, julga-se ser de aceitar o preço proposto.--------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�.----------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição dos terrenos sitos na Zona 
Industrial I (lado da Topack), em Nelas, de que são proprietários os Senhores Guilhermina de 
Loureiro Pinto e Carlos Alexandre Loureiro Pinto, pela quantia de seis mil quinhentos e oitenta 
euros, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação 
do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. -------------------------------------------------------- 
 3.4.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � ZONA INDUSTRIAL I (LADO DA TOPACK) � 
AQUISIÇÃO DE TERRENO A ANTÓNIO DA COSTA MARTINS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 3 de Setembro de 2007, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial I (lado da Topack) � Aquisição de terreno a António da Costa Martins. ----
---- Face à necessidade em adquirir terrenos incluídos na Zona Industrial I (lado da Topack) 
para atracção de eventuais investidores, e havendo proprietários interessados em vender, 
solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir o seguinte artigo matricial: ------------------------------
---- - Artigo matricial 4776-R, sito em �Corgas�, na Freguesia de Nelas, Concelho de Nelas, 
com a área de mil metros quadrados, confrontando a norte com caminho, nascente com Amadeu 
Abrantes Gouveia, sul com José Pires Loureiro e poente com Herdeiros de Sebastião Batista. ---
---- O proprietário deste terreno, António da Costa Martins, contribuinte n.º 104072776, 
acordou vendê-lo pelo preço total de 2.400,00 � (1.000 m2 x 2,40 �). --------------------------------
---- Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo à localização do terreno (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na zona, julga-se ser de aceitar o preço proposto.--------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno sito na Zona 
Industrial I (lado da Topack), em Nelas, de que é proprietário o Senhor António da Costa 
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Martins, pela quantia de dois mil e quatrocentos euros, bem como autorizar o respectivo 
pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques declarou que se congratulava com 
os Serviços Municipais devido à grande área de terreno já comprada e paga para a Zona 
Industrial, elogiando o trabalho desenvolvido pelos Senhores Eng.º Luis Almeida, Dr. Luis 
Costa e Eng.º Gonçalo Laranjeira. -------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara declarou que se congratulava com a colaboração 
manifestada pelos proprietários dos terrenos, na sua cedência, nuns casos e na sua permuta, 
noutros casos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

4 � SUBSÍDIOS 
 
4.1.UNIÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES COM CANCRO � PEDIDO DE APOIO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício datado de 7 de Julho de 2007, da União Humanitária dos Doentes com 
Cancro � Associação Humanitária de Solidariedade Social e de Benificência, com sede em 
Lisboa, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------
---- �União Humanitária dos Doentes com Cancro � Pedido de Apoio. ------------------------------
---- Os melhores cumprimentos. ----------------------------------------------------------------------------
---- A União Humanitária dos Doentes com Cancro é uma Associação Humanitária, de 
Solidariedade Social e de Beneficência sem fins lucrativos que tem como objectivo apoiar os 
doentes com cancro e seus familiares e sensibilizar a opinião pública sobre esta doença. ---------
---- Em instalações cedidas pela Câmara Municipal de Lisboa, no dia 7 de Abril de 2002 (Dia 
Mundial da Saúde), a União Humanitária dos Doentes com Cancro inaugurou o Núcleo de 
Apoio ao Doente Oncológico, um espaço de âmbito nacional, inteiramente gratuito, de extrema 
importância para todos os doentes oncológicos, familiares e população em geral, com as 
seguintes valências: Apoio Médico, Apoio Multidisciplinar a Crianças com Cancro, Apoio 
Psicológico, Biblioteca, Centro de Documentação e Informação, Grupos de Entre-ajuda, 
Serviço de Voluntariado e Terapia de Grupo. ------------------------------------------------------------
---- Ao concentrar num só espaço os mais urgentes apoios de âmbito oncológico, num local 
com porta aberta, onde toda a população pode ser atendida de imediato, de uma forma simples, 
anónima e sem burocracias, o Núcleo de Apoio ao Doente Oncológico, sito na Avenida de 
Ceuta Norte, Lote 11, Loja 2, foi já considerado pela comunicação social como sendo �pioneiro 
no nosso país, é um marco histórico na luta contra o cancro e no apoio ao doente oncológico�.--
---- A par de outras actividades, a União promove ainda diversas campanhas de sensibilização e 
de prevenção ao longo do ano e campanhas antibagismo nas escolas, presta Apoio Domiciliário, 
Apoio Hospitalar, Assistência Social e apoio específico a todas as mulheres relativamente ao 
cancro da mama, divulga o Código Europeu Contra o Cancro da Comissão Europeia e criou a 
Linha Contra o Cancro (presente nas listas telefónicas da PT, em Serviços de Aconselhamento e 
Apoio e nas Páginas Amarelas na Internet, em www.pai.pt - Telefones Úteis � Aconselhamento 
e Apoio), através da qual prestamos um apoio muito concreto a centenas de doentes, inclusivé 
acamados, de Norte a Sul do País. Recebemos em média dezasseis telefonemas por dia o que 
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totaliza um apoio a cerca de trezentos e cinquenta e dois doentes por mês. --------------------------
---- Em nome da União e de todos os doentes com cancro que esta associação representa, com o 
objectivo de viabilizar e optimizar a prossecução de todas as nossas actividades, 
nomeadamente, o funcionamento do Núcleo de Apoio ao Doente Oncológico e da Linha Contra 
o Cancro, correspondendo assim aos anseios e expectativas de todos os doentes oncológicos e 
seus familiares, face aos nossos escassos meios, (pois todos os apoios que prestamos são 
inteiramente gratuitos, pelo que a União sobrevive exclusivamente de donativos), vimos pela 
presente, humildemente, solicitar o indispensável apoio da Câmara Municipal de Nelas para 
este ano expresso na oferta de um donativo até 2.500,00 �, o que desde já muito agradecemos.- 
---- Na expectativa da vossa melhor atenção a este pedido, gratos pela vossa solidariedade, 
subscrevemo-nos com estima e elevada consideração.�. ------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 500,00 � 
(quinhentos euros) à União Humanitária dos Doentes com Cancro � Associação Humanitária de 
Solidariedade Social e de Beneficência. -------------------------------------------------------------------  
  

5 - DIVERSOS 
 
5.1.WRC � WEB PARA A REGIÃO CENTRO, AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, SA � AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL - APROVAÇÃO  
---- Presente o ofício n.º 2007_226_CA, datado de 07 de Agosto de 2007, da Curia 
Tecnoparque, com sede em Tamengos, que a seguir se transcreve: -----------------------------------
---- �Aumento de Capital Social da WRC. ----------------------------------------------------------------
---- A WRC � Web para a Região Centro, Agência de Desenvolvimento Regional, SA, tem 
vindo a  crescer progressiva e harmoniosamente precisando agora de se consolidar e afirmar. ---
---- Dir-se-á que a WRC tem vindo a cumprir o seu papel de Agente de Desenvolvimento 
Regional no que se refere à promoção de acções geradoras de emprego e que têm permitido 
fomentar a coesão e melhorar a qualidade de vida na Região Centro. --------------------------------
---- Esta valorização em recursos e em conhecimento, não tem, contudo, correspondido a 
disponibilidades financeiras fundamentais para operacionalizar os projectos previstos no seu 
plano de actividades e que na sua maioria requerem uma forte alavancagem financeira. Mesmo 
explorando parcerias e oportunidades criadas pelo QREN 2007-2013, há que dispor de verbas 
que suportem as contrapartidas nacionais dos projectos. ------------------------------------------------
---- Como V.ª Ex.ª sabe houve já um aumento significativo do capital social, subscrito pelo 
accionista Câmara Municipal de Anadia através da cedência de bens, correspondente ao uso e 
exploração por vinte anos dos edifícios que constituem a Curia Tecnoparque e que elevou o 
capital social para um milhão e cinquenta e sete mil euros. --------------------------------------------
---- Entendeu então o Conselho de Administração que era necessário propor aos accionistas um 
novo aumento de capital social da sociedade, este agora obrigatoriamente em dinheiro, que 
possibilite constituir as disponibilidades indispensáveis ao cumprimento da sua estratégia e que 
lhe garanta os recursos necessários à sua viabilidade económica e sustentabilidade financeira de 
médio e longo prazo. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, foi proposto pelo Conselho de Administração e deliberado em Assembleia Geral de 
31 de Julho de 2007 que: ------------------------------------------------------------------------------------
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---- 1. O capital social seja aumentado em 528.500 euros, correspondente a um aumento de 50% 
(cinquenta por cento), passando do actual capital social de 1.057.000 euros para 1.585.500 
euros (um milhão quinhentos e oitenta e cinco mil e quinhentos euros), por entradas em 
dinheiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. A subscrição do referido aumento seja realizada com preferência dos accionistas, na 
proporção das acções que detêm, procedendo-se a rateio, se houver procura superior à oferta 
disponível. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Se não for subscrito pelos accionistas a totalidade do aumento ora deliberado, pode o 
presente aumento ser aberto a não accionistas que terão de ser pessoas colectivas ou sociedades 
que correspondam a algumas das categorias autorizadas pelo artigo sexto dos estatutos. ----------
---- 4. Caso, mesmo assim e depois de decorrida a data de 30 de Novembro de 2007, não sejam 
subscritos todas as acções, a subscrição incompleta que daí resulta não determina a ineficácia 
da presente deliberação, mas o aumento de capital ora deliberado será reduzido ao montante de 
capital que efectivamente for subscrito. -------------------------------------------------------------------
---- 5. Que a realização do capital subscrito possa ser executada de forma diferida, 50% até 15 
de Dezembro de 2007 e os outros 50% até 30 de Julho de 2008. --------------------------------------
---- Caso os accionistas não subscrevam a totalidade do aumento de capital, pode o Conselho de 
Administração convidar novos accionistas a subscreverem o capital sobrante dentro das regras 
impostas pelos estatutos da sociedade. --------------------------------------------------------------------
---- Nestes termos, dando cumprimento às deliberações da última Assembleia Geral, solicita-se 
a V.ª Ex.ª que, até ao próximo dia 28 de Setembro, informe se a Câmara Municipal a que V.ª 
Ex.ª preside, pretende acompanhar o referido aumento de capital da WRC na proporção das 
acções que detêm (subscrevendo mais 50% da sua participação social). E, em caso afirmativo, 
se pretende ainda subscrever capital eventualmente sobrante e qual o seu montante. --------------
---- Sem outro assunto de momento, reitero os cordiais cumprimentos.� ----------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto à 
Câmara, tendo afirmado que não se deveria aumentar o capital social porque não havia retorno 
em termos de rentabilidade para o nosso concelho. ------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, manter as mil acções, não subscrevendo o aumento 
de capital social. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 5.2.PROTOCOLO ESTABELECIDO ENTRE A RÁDIO VOZ DE MANGUALDE, CRL 
E O MUNICÍPIO DE NELAS - APROVAÇÃO  
---- Presente um Contrato de Publicidade celebrado entre o Município de Nelas e a Rádio Voz 
de Mangualde, CRL � Departamento Comercial, que a seguir se transcreve: -----------------------
---- �Entre a Rádio Voz de Mangualde, CRL, com sede na Avª. Conde D. Henrique, Bloco 4 � 
r/ch B, na cidade de Mangualde e o Município de Nelas, com sede no Largo do Município, 
3520-001 Nelas, contribuinte n.º 506834166, ficam acordados os seguintes termos contratuais: -
---- 1 � A Rádio Voz de Mangualde obriga-se à difusão do material publicitário nos dias e horas 
contratados com o segundo outorgante, pelo montante referido neste contrato.----------------------
---- 2 � O segundo outorgante pagará no prazo de 15 dias da data da factura, o montante da 
mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - 2.1. � Quando se verificarem atrasos nos pagamentos, a RVM reserva-se o direito de 
suspender automaticamente a divulgação publicitária, até à liquidação do montante da dívida.---
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---- 3 � A RVM reserva-se o direito de não aceitar a divulgação de material publicitário que 
colida com os princípios estatutários, quer da Cooperativa quer de qualquer Associação a que a 
mesma se encontre ligada por vínculo associativo. ------------------------------------------------------
---- 4 � Em caso de não difusão por motivos de avaria técnica ou por qualquer outro motivo 
considerado de força maior, não haverá qualquer direito a indemnização. ---------------------------
---- - 4.1. � Sempre que se justifique alterar o horário de passagem do material publicitário em 
causa, o mesmo rodará para o horário mais próximo.----------------------------------------------------
---- 5 � Todo o material publicitário produzido e gravado nesta emissora é propriedade da 
mesma e a sua utilização ou reprodução dependerá sempre de autorização prévia.------------------
---- 6 � O presente contrato pode ser revisto, por manifesto desejo de qualquer uma das partes, 
até 15 dias antes do seu términus.---------------------------------------------------------------------------
---- - 6.1. - A anulação do presente contrato não dará direito a qualquer indemnização.------------
---- 7 � Em caso de litígio, o foro competente é o da Comarca de Mangualde, com exclusão de 
qualquer outro.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Campanha � Desporto.-----------------------------------------------------------------------------------
---- Valor do contrato � 3.000,00 �; Custo Difusão 4% - 120,00 �; Sub-Total � 3.120,00 �; IVA 
21% - 655,20 �; Total do Contrato: 3.775,20 �.� -------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas explicou que o contrato 
tinha a validade de um ano a contar da data de aprovação que era na presente data, dia 11 de 
Setembro de 2007. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato de Publicidade celebrado entre o 
Município de Nelas e a Rádio Voz de Mangualde, CRL � Departamento Comercial, atrás 
descrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 5.3.ALTERAÇÃO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO 
DIRECTOR MUNICIPAL DE NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 4 de Setembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Suspensão Parcial do PDM de Nelas. ----------------------------------------------------------------
---- Após aprovação da proposta de suspensão pela Câmara Municipal e pela Assembleia 
Municipal, de acordo com a tramitação dos processos de Suspensão do Plano Director 
Municipal, o procedimento a adoptar passa pelo envio para a CCDRC para efeitos de 
colaboração na instrução e parecer. ------------------------------------------------------------------------
---- Assim, sendo, após aprovação em Reunião de Câmara de 8 de Maio de 2007 da Proposta 
Parcial de Suspensão do PDM foi sujeita à aprovação pela Assembleia Municipal em 18 de 
Maio de 2007 e posteriormente consultada a CCDRC. -------------------------------------------------
---- Na reunião realizada na CCDRC em 19 de Julho de 2007, com a Eng.ª Alice e Dr.ª 
Alexandra Grego, foram-nos dadas indicações no sentido de alterar a área sujeita a Plano de 
Pormenor, criando assim duas áreas distintas: ------------------------------------------------------------
---- - Área A � área sujeita a medidas preventivas e a parecer vinculativo da CCDRC, a qual 
será objecto de Plano de Pormenor; ------------------------------------------------------------------------
---- - Área B � sujeita a medidas preventivas proibitivas, impedindo toda e qual qualquer 
ocupação urbanística na área que coincide com a futura área de expansão da Zona Industrial     
proposta na revisão do PDM em curso e que irá impedir uma ocupação incompatível com a 
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prevista. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Esta alteração irá diminuir a área a sujeitar a Plano de Pormenor de cerca de 163ha para 
32,8ha (área A), julgando-se esta área suficiente para a ocupação industrial prevista durante 3 
anos, período máximo em que vigoram as medidas preventivas. --------------------------------------
---- É de salientar que os terrenos incluídos na área A têm sido adquiridos pela Câmara ao longo 
dos últimos anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim sendo, solicito a V.ª Ex.ª a Aprovação da Alteração da Proposta de Suspensão 
Parcial do PDM de Nelas, o estabelecimento de medidas preventivas e a elaboração do Plano de 
Pormenor, nos termos da proposta anexa.� ---------------------------------------------------------------    
---- Presente também a Proposta de Suspensão Parcial do Plano Director Municipal de 
Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Proposta de Suspensão Parcial do Plano Director Municipal de Nelas. -------------------
--- ÍNDICE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A.  Justificação da Adopção do Procedimento de Suspensão .................................................3 
---- - Enquadramento geográfico...................................................................................................4 
---- - Dinâmica Económica............................................................................................................4 
---- - Áreas Industriais....................................................................................................................5 
---- - Oportunidades/Potencialidades.............................................................................................7 
---- B. PDM em vigor � condições/regras actuais .......................................................................10 
---- C. As linhas de desenvolvimento � A oportunidade da Revisão do PDM. As medidas 
preventivas e a elaboração de um Plano de Pormenor  ...............................................................11 
---- - Medidas Preventivas ..........................................................................................................12 
---- D. Anexos..............................................................................................................................14  

---- A. Justificação da Adopção do Procedimento de Suspensão ----------------------------------
---- O presente documento surge na sequência da premência de actuação da Câmara Municipal 
de Nelas na promoção e agilização da intervenção para o desenvolvimento de um Pólo 
Empresarial para além da actual área Industrial de Nelas. ----------------------------------------------
---- O desenvolvimento do Pólo empresarial passa pela expansão da área da actual Zona 
Industrial, integrando-a num processo abrangente de requalificação e intervenção integrada. ----
---- A premência dessa promoção é sentida num contexto de grandes transformações que 
ocorrem actualmente no tecido sócio-económico do concelho e da região, evidenciadas ao nível 
do mercado de emprego, com desfechos negativos de algumas unidades que encerram a sua 
produção, conduzindo ao desemprego um largo número de indivíduos. ------------------------------
---- No sentido de permitir uma actuação dinâmica e actuante da Câmara Municipal de Nelas na 
atracção de projectos interessantes do ponto de vista dos processos de produção, da inovação, 
da qualificação dos trabalhadores, e do fomento da empregabilidade, assegurando importantes 
fontes de rendimento para os habitantes do concelho e da região, entende-se como fundamental 
o apetrechamento do concelho com uma área empresarial infra-estruturada e dotada das 
especificidades próprias que as empresas dos mais variados sectores entendem como elementos 
diferenciados e que acrescentam valor, fazendo pender a decisão de localização num local em 
detrimento doutros. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Chamando a si essa tarefa de intervir positivamente para o desenvolvimento do concelho e 
dos seus munícipes, a Câmara Municipal vê no momento a sua acção condicionada 
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eminentemente pelas disposições e regulamentações do actual Plano Director Municipal que se 
encontra em vigor, e que a seu tempo, cumpriu já o seu papel. ----------------------------------------
---- Numa fase em que se encontra já aberto o procedimento de revisão do Plano Director 
Municipal de Nelas, e em que as actuais estratégias de desenvolvimento das macro-estruturas e 
zonamentos do concelho estão a ser acolhidas nessa sede, verifica-se que o processo de 
tramitação e aprovação é ainda demorado, não permitindo a actuação atempada da Câmara 
Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Torna-se assim premente intervir e fazer uso dos instrumentos que a legislação prevê,  
acolhendo designadamente a figura da suspensão parcial do Plano Director Municipal, na área 
que se pretende reservar para a instalação do Parque Empresarial de Nelas, possibilitando 
simultaneamente a abertura do procedimento para a elaboração de uma figura que enquadre e 
enforme devidamente, e no quadro da lei, permitindo desde já, e sem mais delongas, 
providenciar essa actuação tão premente para o apetrechamento do concelho e para a atracção 
de empresas geradoras de emprego e de mais valias reprodutivas na sociedade municipal e 
regional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O presente documento assume assim a fundamentação para a suspensão do Plano Director 
Municipal de Nelas possibilitando a intervenção para a concretização do Parque Empresarial de 
Nelas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Enquadramento geográfico ---------------------------------------------------------------------------
---- O concelho de Nelas possui uma localização estratégica no espaço inter relacional da Beira 
Centro / Interior (Coimbra � Viseu � Guarda � Covilhã) e próximo da sede de Distrito Viseu, 
situando-se no cruzamento das ligações complementares Oeste � Sudeste (Viseu � Nelas � Seia 
� Covilhã) e Sudoeste � Nordeste (Coimbra � Penacova � Santa Comba Dão � Carregal do Sal 
� Nelas � Mangualde � Fornos de Algodres � Celorico da Beira � Guarda) possuindo boas 
acessibilidades externas às principais vias de comunicação e aos principais centros urbanos do 
país e da região. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Linha de Caminhos-de-Ferro da Beira Alta foi o mais importante factor do 
desenvolvimento do Concelho e especialmente da sua sede. A proximidade da linha de 
caminhos-de-ferro, e a sua localização geográfica, fizeram com que Nelas, durante todo o 
século XX, assumindo a primazia industrial do Distrito de Viseu, primeiro com os fornos 
eléctricos e com as minhas da Urgeiriça em Canas de Senhorim, e hoje após a decadência 
daquelas empresas, com o surto de industrialização de Nelas.------------------------------------------
---- Fruto da pioneira política de industrialização, instalaram-se em Nelas modernas empresas 
que criaram pleno emprego para todo o concelho e geraram rendimento bastante para por em 
marcha, a construção civil, comércio e serviços. ---------------------------------------------------------
---- Dinâmica Económica ----------------------------------------------------------------------------------
---- Actualmente o Município de Nelas apresenta grande dinâmica empresarial ao possuir a 
segunda maior percentagem de empresas constituídas na Sub-Região Dão � Lafões, conhecendo 
nos últimos anos um acelerado desenvolvimento que o colocou na vanguarda inegável do 
progresso do Distrito de Viseu, apresentando os melhores indicadores socio-económicos.--------
---- Segundo o anuário estatístico da Região Centro podemos afirmar que Nelas face aos 15 
concelhos da Sub-Região Dão � Lafões tem uma percentagem de 4,8% de sociedades 
constituídas com 39 empresas e encontra-se em 5º lugar do ranking do volume de vendas.-------
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---- Estes resultados têm a ver em parte com o padrão espacial de localização dos 
estabelecimentos industriais no concelho, o qual se encontra ligado ás melhores condições de 
acessibilidade (Linha da Beira Alta, IC12, EN234, A25, à cidade de Viseu e Mangualde, 
proporcionam uma posição privilegiada), em proximidade com os aglomerados mais urbanos 
do concelho com vista a disponibilidade de mão de obra, ao papel dos diversos meios de 
transporte na acessibilidade aos mercados, ou ainda razões de ordem física. ------------------------
---- A população activa do concelho encontra-se empregada no sector secundário e terciário, 
sobretudo em trabalhos de produção industrial, de operação de máquinas industriais entre 
outros a par com um número significativo de trabalhadores agrícolas. -------------------------------
---- Áreas Industriais ---------------------------------------------------------------------------------------
---- No Concelho de Nelas existem três áreas industriais onde estão instaladas empresas de 
grande potencial económico e que absorvem uma elevada mão-de-obra no concelho e na região. 
Destas três zonas industriais, a que se situa mais a norte, a zona industrial a norte da Vila de 
Nelas abrangendo as freguesias de Senhorim e Vilar Seco, apresenta uma maior área com cerca 
de 112 hectares e cerca de 60 parcelas.---------------------------------------------------------------------
---- Esta zona industrial comparada com as restantes duas (sul de Nelas e Canas de Senhorim), é 
a que apresenta uma maior área e uma maior variedade de ramos de actividade, indústria 
transformadora de madeira, produtos para a construção civil, produção de mobiliário e 
produção de componentes para a indústria automóvel. --------------------------------------------------
---- Com a prevista ligação do IC12 à EN234 e A25, que vai atravessar todo o Concelho e com 
a profunda remodelação da Linha da Beira Alta, através do Plano de Modernização de Caminho 
de Ferro da CP e Refer, as comunicações viárias e ferroviárias vão passar a responder a 
solicitações de segurança comodidade e rapidez e vão criar diferentes modalidades de 
transporte articuladas entre si.-------------------------------------------------------------------------------
---- Assim sendo esta zona industrial pela proximidade a estas diferentes modalidades de 
transporte, Linha da Beira Alta, EN 234, IC12 e A25 e no triângulo Viseu/Mangualde/Nelas, 
continua a afirmar a sua localização, ainda mais privilegiada, e a fácil acessibilidade ao País e à 
Europa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Numa realidade mais recente têm-se efectuado grandes transformações que ocorrem 
actualmente no âmbito sócio-económico do concelho e da região, sobretudo ao nível do 
mercado de emprego tem levado a desfechos negativos de algumas unidades que encerram a 
sua produção, conduzindo ao desemprego de um largo número de indivíduos. ---------------------
---- Oportunidades / Potencialidades --------------------------------------------------------------------
---- Como já foi dito o Município de Nelas conheceu nos últimos anos um acelerado 
desenvolvimento que o colocou na vanguarda inegável do processo do Distrito de Viseu, 
apresentando bons indicadores socio-económicos.-------------------------------------------------------
---- De referir que actualmente existem empresas com interesse de se radicarem no concelho, as 
quais vão decerto contribuir para o desenvolvimento sócio económico, na criação de riqueza e 
de postos de trabalho. Empresas essas que pretendem usufruir de factores de grande potencial 
aproveitando a posição de Nelas, enquanto nó inter relacional, cimentando a articulação física, 
económica e social na Região Centro Interior. Descurar esta articulação intermunicipal, as 
oportunidades e sinergias existentes, só servirá para acentuar a perda demográfica, o 
enfraquecimento económico do concelho e as assimetrias entre interior e litoral.-------------------
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---- Na sequência da urgência dessa implantação, há um conjunto de vontades expressas 
colocadas ao Município que na prossecução do interesse mútuo, do desenvolvimento do 
concelho e do papel fundamental da intervenção privada que nesta área se revela fundamental, 
que importa estimular dando condições efectivas à sua urgente implantação, e que a seguir 
identificamos: -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Tabela 1 � Empresas com necessidade expressa para instalação imediata: ----------------------  

Empresa Ramo de Actividade 

Área de terreno 
necessária para 
implantação no 
imediato (m2) 

Basmad Indústria de Madeiras 50 000 

Mangualtécnica 

Componentes 
metálicos para 
Indústria (caldeiras, 
esquentadores) 

10 000 

Da Phedra Espazo 
- Produção de 
Ambientes em 
Pedra SA 

Indústria de 
transformação de 
pedra com vertente 
tecnológica 

7 000 

Process & 
Assembly 

Outsoursing 
Logístico Corte e 
Costura no Sector 
Automóvel 

10 000 

Nuzzit - Industria 
de Mobiliário 
Metálico,lda 

Artigos de alumínio 3000 

António Lourenço 
da Costa 
Fernandes 

Carpintaria 1000 

António Francisco 
Figueiredo Lopes 

Serralharia de 
alumínio 

300 

Total 81 300 
---- Verifica-se assim que num parque industrial profundamente consolidado que actualmente 
acolhe cerca de 60 empresas, tem actualmente uma premência de ocupação manifestada por 
mais seis investidores, que �impõe� a adopção de medidas a curto prazo no sentido da efectiva 
potenciação desta oportunidade que o Município encara como motivador de uma abordagem 
mais abrangente assumindo o carácter determinante que as novas acessibilidades irão 
desempenhar na estruturação de um futuro tecido empresarial nesta zona. --------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 11-09-2007 

 

 

18 

---- O município de Nelas fundamenta a suspensão do PDM na verificação de «(�) 
circunstâncias excepcionais resultantes de alteração significativa das perspectivas de 
desenvolvimento económico e social local ou de situações de fragilidade ambiental 
incompatíveis com a concretização das opções estabelecidas no plano(�)», conforme prevê o 
Artigo 100º no Decreto de Lei 310/2003 de 10 de Dezembro. -----------------------------------------
---- Actualmente verifica-se uma incompatibilidade no estabelecimento de novas industrias na 
Zona Industrial existente, dado que a sua capacidade está esgotada, daí que se pretenda ampliar 
esta Zona Industrial sujeitando-a um plano de pormenor, o qual fará o enquadramento técnico 
e legal, perfeitamente limitado, concretizando toda a área num Parque Empresarial. --------------
---- O Parque Empresarial de Nelas será fundamental para a reestruturação do tecido 
empresarial do concelho e dos já nela existentes segundo uma imagem, moderna, dinâmica, 
sustentável, desenvolvida, segundo uma cooperação de diversas sinergias. -------------------------
---- Verifica-se que na área que se pretende ampliar, anexa à Zona Industrial existente são 
incompatíveis com as opções contidas no Plano Director Municipal em vigor para essa área.----
---- A presente suspensão do Plano Director Municipal nesta área pretende reordenar esta parte 
do território, por forma a permitir a instalação de novas industrias numa zona industrial com 
grande potencialidades ao nível das acessibilidades, rodoviárias e ferroviárias, e pela 
proximidade do futuro nó de acesso ao IC12 e consequentemente á A25. ---------------------------
---- B. PDM em vigor � as condições /regras actuais -------------------------------------------------
---- Como já foi referido a área sobre a qual incide a proposta de suspensão do Plano Director 
Municipal situa-se a norte de Nelas, numa área imediatamente contígua à Zona Industrial 
existente, que tal como já foi referido está completamente ocupada. ---------------------------------
---- A área de expansão proposta procura rentabilizar todo o investimento já feito, quer a nível 
das infraestruturas existentes, quer também a nível das sinergias que se possam gerar.------------
---- A área a suspender incide sobre terrenos com os regimes de uso do solo estabelecidos para 
o local pelo Plano Director Municipal em vigor, nomeadamente:--------------------------------------
---- - Espaço Agrícola � Zona Incluída na RAN e Outros Solos Agrícolas, conforme o 
estabelecido pelo Artigo 54º e 55º do Regulamento do Plano Director Municipal de Nelas.-------
---- - Espaço Florestal, conforme definido pelo Artigo 56º e 57º do Regulamento do Plano 
Director Municipal de Nelas.--------------------------------------------------------------------------------
---- - Zona de Equipamentos / Equipamentos Turísticos, conforme definido pelo Artigo 30º do 
Regulamento do Plano Director Municipal de Nelas.---------------------------------------------------- 
---- C. As linhas de desenvolvimento � A oportunidade da Revisão do PDM, As medidas 
preventivas e a elaboração de um Plano de Pormenor ----------------------------------------------
--- Visto que presentemente o Plano Director Municipal de Nelas se encontra em revisão, 
importa destacar que a estratégia do município face ao seu território, já inclui o crescimento da 
actual Zona Industrial, criando uma mancha de área industrial de maiores dimensões deixando 
para segundo plano a fragmentação da actividade industrial que havia sido dada pelo Plano 
Director Municipal em vigor. -------------------------------------------------------------------------------
---- A afirmação deste zonamento industrial prende-se com a intenção expressa de criar um 
espaço industrial mais alargado, tendo em conta as justificações já apresentadas, e encarado as 
novas propostas viárias, falamos do novo traçado do IC12 que aponta para um nó de ligação a 
Nelas e consequentemente a esta Zona Industrial. Os limites criados pela actual EN 234 e a 
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proposta do IC12 criam um interstício a completar e estratégico para a instalação de novas 
indústrias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A reorganização proposta pelo PDM em estudo prevê, objectivamente, a reformulação das 
áreas económicas, afirmando esta grande área industrial, mais concentrada e com características 
específicas, a qual é capaz de albergar espaços industriais com diversas apetências e segundo 
modelos empresariais e tecnológicos actuais. ------------------------------------------------------------
---- A concentração sobre uma grande área empresarial faz com que num espaço de vizinhança 
de actividades se consigam gerar sinergias o que possibilita o surgimento de serviços de apoio á 
actividade empresarial que acrescentam valor no âmbito das tecnologias de informação 
marketing e novos produtos, no desenvolvimento de actividades qualificadas e certificadas, 
num ambiente situado no Interior Centro, contrariando actuais tendências de desertificação e 
deslocação de empresas para o litoral, e procurando a fixação de população qualificada e de 
quadros técnicos médios e superiores que contribuem para o desenvolvimento sócio cultural do 
Concelho de Nelas. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Procurando atingir estes objectivos específicos de desenvolvimento económico, e de forma 
a proporcionar a expansão desta área industrial tendo por base parâmetros arquitectónicos, 
urbanísticos e ambientais segundo padrões de exigência inerentes às actuais dinâmicas de 
competitividade, verifica-se que à escala de Plano Director Municipal não é possível trabalhar 
tão especificamente estas questões mostrando-se a figura do Plano de Pormenor como o 
instrumento de gestão territorial mais adequado a estas especificidades. -----------------------------
---- O estabelecimento de medidas preventivas para a área abrangida pela presente suspensão do 
Plano Director Municipal de Nelas destina-se a evitar que a alteração das circunstâncias e das 
condições de facto existentes possa limitar a liberdade de planeamento ou comprometer ou 
tornar mais onerosa a revisão e execução do Plano Director Municipal em curso. ------------------
---- Encontra-se delimitado em plantas anexas a área abrangida pela suspensão do Plano 
Director Municipal, tendo sido diferenciada duas áreas em que uma delas será sujeita a medidas 
preventivas proibitivas e outra área de menores dimensões sujeita a medidas preventivas com 
parecer vinculativo, procedendo-se de imediato à elaboração de Plano de Pormenor. -------------
---- Aconselhando-se a figura de um plano de pormenor, para o enquadramento técnico e 
legal, perfeitamente balizado, definindo nos seus termos de referência os objectivos de 
concretização do Parque Empresarial de Nelas, é importante que a suspensão e o 
estabelecimento e aprovação de medidas preventivas sejam acompanhadas da abertura do 
procedimento deste instrumento de gestão territorial. ---------------------------------------------------
---- Este procedimento permitirá desde logo avançar para a estruturação e definição do Parque 
Empresarial, não dilatando no tempo a sua intervenção, nem aguardando pelos burocráticos e 
demorados trâmites que a revisão do plano director municipal ainda terá de percorrer. ------------
---- A proposta de um plano de pormenor versará a reorganização e transformação desta área 
industrial, convertendo em si mesmo não só os espaços destinados ás industrias mas também 
infra-estruturas qualificadas associadas a espaços verdes e sociais, serviços e espaços de apoio 
ás empresas, segundo moldes. ------------------------------------------------------------------------------
---- Medidas Preventivas -----------------------------------------------------------------------------------
---- Artigo 1º---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Âmbito Territorial -------------------------------------------------------------------------------------
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---- As presentes medidas preventivas são estabelecidas para a área a sujeitar a suspensão do 
Plano Director Municipal de Nelas, área identificada pela letra A e B em planta anexa. A 
elaboração do Plano de Pormenor irá incidir sobre a área identificada pela letra A. ----------------
---- Artigo 2º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Âmbito Material ----------------------------------------------------------------------------------------
---- 1) Na área identificada pela letra A ficam sujeitas a parecer vinculativo da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro (CCDR-C) as seguintes acções: --------------
---- a) Operações de Loteamento e obras de urbanização; ----------------------------------------------
---- b) Obras de Construção Civil, ampliação, alteração ou reconstrução, com excepção das que 
estejam sujeitas apenas a um procedimento de comunicação prévia à Câmara Municipal; --------
---- c) Trabalhos de remodelação de terrenos; ------------------------------------------------------------
---- d) Obras de demolição das edificações existentes; --------------------------------------------------
---- e) Derrube de árvores em maciço ou destruição do coberto vegetal. -----------------------------
---- 2) Na área identificada pela letra B ficará interdita qualquer intervenção urbanística. -------- 
---- Artigo 3º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Âmbito Temporal ---------------------------------------------------------------------------------------
---- As medidas preventivas vigoram pelo prazo de dois anos, prorrogável por mais um ano, 
caducando na área identificada pela letra A com a entrada em vigor do Plano de Pormenor ou 
do Plano Director Municipal de Nelas, no caso da área identificada pela letra B com a entrada 
em vigor do Plano Director Municipal de Nelas. --------------------------------------------------------
---- Artigo 4º --------------------------------------------------------------------------------------------------
----  Regime Aplicável --------------------------------------------------------------------------------------
---- Às medidas preventivas estabelecidas neste regulamento administrativo aplica-se o regime 
constante dos artigos 107º a 116º do Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro, na redacção 
conferida pelo Decreto-Lei 310/2003, de 10 de Dezembro.--------------------------------------------- 
---- Artigo 5º --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Entrada em Vigor --------------------------------------------------------------------------------------
---- O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário da 
República. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- D. ANEXOS: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Extracto da Planta de Localização ------------------------------------------------------------------
---- Extracto da Planta de Ordenamento ---------------------------------------------------------------
---- Extracto da Planta de Condicionantes� ------------------------------------------------------------
----  Os mapas referentes à proposta atrás descrita ficam anexos a esta acta (Anexo I), fazendo 
dela parte integrante.------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Eng.º Luis Adelino Guerra Almeida Ferreira explicou à Ex.m.ª Câmara que havia 
necessidade de ampliar a Zona Industrial e que teria de ser feito um plano de pormenor com 
cerca de 100 ha, o que demoraria muito tempo a elaborar. Então, de acordo com as directivas da 
CCDRC, propõe que a Câmara faça um plano de pormenor de cerca de 30 ha que será a zona A, 
ficando a zona B fica com medidas preventivas proibitivas. -------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à Proposta de Suspensão Parcial 
do Plano Director Municipal de Concelho de Nelas, devendo este assunto ser presente à 
Assembleia Municipal para aprovação. -------------------------------------------------------------------- 
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6 - CONTABILIDADE 

 
6.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Agosto de 2007, no total de 795.693,60 � (setecentos e noventa e cinco mil 
seiscentos e noventa e três euros e sessenta cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no 
total de 49.757,66 � (quarenta e nove mil setecentos e cinquenta e sete euros e sessenta e seis 
cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 6.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2007 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2007, n.ºs 14 e 15, e às Grandes Opções do Plano, do ano de 2007, n.ºs 13, 14 e 15, as quais 
ficam anexas a esta acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------- 

  
7 � LOTEAMENTOS 

 
7.1.PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º 9/2005 � NELAS. ALTERAÇÃO DO ALVARÁ 
DE LOTEAMENTO N.º 3/2006 � ABERTURA DE UM PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA. REQUERENTE: JOÃO PAULO SOARES MONTEIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 4 de Setembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Processo de Loteamento N.º 9/2005 � Nelas. Alteração do Alvará de Loteamento n.º 
3/2006. Requerente: João Paulo Soares Monteiro. -------------------------------------------------------
---- I -  Pretensão do requerente:----------------------------------------------------------------------------
---- De acordo com o processo entregue nestes serviços, o requerente, proprietário do lote n.º4, 
pretende alterar o alvará de loteamento n.º 3/2006, de modo a dividir o lote de que é 
proprietário em dois transformando assim o lote 4 em lote 4A e 4B, destinado a moradias em 
banda.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- II -  Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------
---- A alteração pretendida pelo requerente altera a área de implantação, a área bruta de 
construção e o nº de fogos, cumprindo os parâmetros urbanísticos constantes no P.D.M.----------
---- Deste modo, remete-nos para o âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 
enquadrando-se no previsto no n.º2 do artigo 27.º, em que na ausência de solicitação por parte 
de todos os proprietários dos lotes, e sendo apenas um dos proprietários a requerer a alteração, 
deverá ser precedida de um período de Discussão Pública a realizar nos termos do n.º3 do art. 
22º do D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo D.L. n.º 177/2001, de 4 
de Junho, observando o seguinte: --------------------------------------------------------------------------
---- - Anúncio através de publicação no Diário da República e publicação num jornal local; -----
---- - Período mínimo de discussão pública de 15 dias para que os interessados se possam 
pronunciar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A proposta apresentada irá alterar o número de lotes de 4 para 5, visto que o lote 4 irá ser 
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dividido em dois lotes designados por lote 4A e lote 4B (a soma das áreas dos lotes 4A e 4B, 
357m2 e 503m2 respectivamente, é igual à área do lote 4 - 860m2- que lhes deu origem). ---------
---- A área de implantação do lote 4 é de 300 m2, pretende-se alterar para uma área de 
implantação de 155m2 para o lote 4A e de 165m2 para o lote 4B, o que perfaz um total para os 
dois lotes de 320m2. Essa alteração irá originar um aumento da área de implantação do 
loteamento de 1.200m2 para 1.220m2 e consequentemente a percentagem de ocupação de 27% 
para 27,29%. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A área bruta de construção do lote 4 é de 370 m2, é alterado agora para uma área bruta de 
construção de 380m2 para o lote 4A e de 390m2 para o lote 4B, o que origina um total para os 
dois lotes de 770m2. Essa alteração irá originar um aumento da área bruta de construção do 
loteamento de 1.480m2 para 1.880m2 e consequentemente o índice de utilização de 0,3 para 
0,38. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, a alteração do alvará nº 3/2006 consiste na divisão do lote 4 dando origem ao lote 
4A e 4B, mantendo-se inalterados os lotes 1,2 e 3. ------------------------------------------------------
---- III � Assim, solicito a V.Ex.ª a alteração que dará origem a um aditamento ao alvará inicial 
com as seguintes condições: --------------------------------------------------------------------------------
---- - 4. A implantação das edificações a erigir nos lotes deverá observar o disposto bem como 
os afastamentos indicados na planta de síntese � Desenho n.º 1 (folha n.º 240). Nas fachadas 
laterais onde existam vãos de compartimentação da habitação terá de se cumprir um 
afastamento mínimo de 5 metros ao limite do lote. ------------------------------------------------------
---- - 5. d) Nº de Lotes: 5 (cinco) ---------------------------------------------------------------------------
---- - e) Os lotes numerados de 1 a 3 inclusive destinam-se a moradias isoladas e os lotes 4A e 
4B destinam-se a moradias em banda. ---------------------------------------------------------------------
---- - g) Área dos lotes: Lote 1 - 1.183 m2; Lote 2 - 929 m2; Lote 3 - 951 m2; Lote 4A -  357 m2; 
Lote 4B - 503 m2;  --------------------------------------------------------------------------------------------
---- - h) Área total de implantação: - 1.220 m2; -----------------------------------------------------------
---- - i) Área de implantação total dos lotes:  Lote 1 - 300 m2; Lote 2 - 300 m2;  Lote 3 - 300 m2; 
Lote 4A - 155 m2; Lote 4B - 165 m2; ----------------------------------------------------------------------
---- - j) Área de implantação das moradias: Lote 1  - 280 m2; Lote 2 - 280 m2; Lote 3 - 280 m2; 
Lote 4A - 135 m2; Lote 4B - 145 m2; ----------------------------------------------------------------------
---- - k) Área de implantação dos anexos: Lote 1 - 20 m2; Lote 2 - 20 m2; Lote 3 - 20 m2; Lote 
4A - 20 m2; Lote 4B - 20 m2; -------------------------------------------------------------------------------
---- - l) Área Bruta de Construção total - 1.880 m2; ------------------------------------------------------
---- - m) Área Bruta de Construção total por lote: Lote 1 - 370 m2; Lote 2 - 370 m2;  Lote 3 - 
370 m2; Lote 4A - 380 m2; Lote 4B - 390 m2; ------------------------------------------------------------
---- - n) Área Bruta de Construção das moradias: Lote 1 - 350 m2; Lote 2 - 350 m2;  Lote 3 - 350 
m2; Lote 4A - 360 m2; Lote 4B - 370 m2; -------------------------------------------------------------- - -
---- - o) Área Bruta de Construção dos anexos: Lote 1 - 20 m2; Lote 2 - 20 m2;  Lote 3 - 20 m2; 
Lote 4A - 20 m2; Lote 4B - 20 m2: -------------------------------------------------------------------------
---- - p) Área bruta de construção total de acordo com a alínea j) do artigo 3º do regulamento do 
P.D.M.- 1.705m2;  --------------------------------------------------------------------------------------------
---- - t) N.º de fogos total - 5 (cinco); ----------------------------------------------------------------------
---- - v) Índice de utilização:  - 0,38 (1.705m2/4.470m2); -----------------------------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 11-09-2007 

 

 

23 

---- - w) Percentagem de ocupação do solo: 27,29%(1.220m2/4.470m2); -----------------------------
---- 6.1. A alteração pretendida modifica a área bruta de construção definida de acordo com a 
alínea j) do arigo3º do regulamento do PDM, de 1.340m2 para 1.705m2. ----------------------------
---- Deste modo a taxa a pagar pela realização de infra-estruturas urbanísticas � taxa de 
urbanização � de acordo com a nova área bruta de construção acima identificada, é no valor de 
2.003,38�, de acordo com o respectivo regulamento municipal: --------------------------------------
---- - TU = 0,005 x 1 x 235 �/m2 x 1.705m2 = 2.003,38�; ----------------------------------------------
---- De acordo com o alvará 3/2006, o loteador pagou ao município a taxa pela realização de 
infra-estruturas urbanísticas � taxa de urbanização - no valor de 1.574,5�, de acordo com o 
respectivo regulamento municipal: TU = 0,005 x 1 x 235 �/m2 x 1.340 m2= 1.574,5�. ------------
---- Assim, deverá ser paga a diferença do valor das taxas atrás descritas - 428,88 �, que se 
justifica pelo aumento da área bruta de construção, consequência da alteração requerida pelo 
proprietário do lote 4, alterado para lote 4A e 4B. -------------------------------------------------------
---- -  TU = 2.003,38 � - 1.574,5 � = 428,88 � ------------------------------------------------------------
---- 7.1 Compensações ao Município: ---------------------------------------------------------------------
---- Conforme prevê a portaria 1136/2001 de 25/09, relativamente à cedência para: ---------------
---- - a) Espaços Verdes e de Utilização Colectiva (28 m2/fogo), o loteador deveria ceder uma 
área de 140 m2; ------------------------------------------------------------------------------------------------
--- - b) Relativamente ao Equipamento de Utilização Colectiva (35 m2/fogo) o loteador deveria 
ceder uma área de 175 m2. -----------------------------------------------------------------------------------
--- Com base no n.º4 do artigo 44º do DL n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e 
republicado pelo DL n.º 177/2001, de 4 de Junho, se não se justificar a localização de qualquer 
equipamento ou espaço verde público não há lugar a qualquer cedência para esses fins, ficando 
no entanto, o proprietário obrigado ao pagamento de uma compensação ao município, em 
numerário ou em espécie, nos termos definidos em regulamento municipal. De acordo com o 
Regulamento de Liquidação e Cobrança pela Concessão de Licença e Prestação de Serviços 
Municipais da Câmara Municipal de Nelas, o loteador deverá compensar o município no valor 
calculado do seguinte modo: --------------------------------------------------------------------------------
---- - A = 315m2 = 140m2 + 175m2 (área em falta) ------------------------------------------------------
---- -  V = 0.001 x TU x A; V = 0.001 x 2.003,38 � x 315m2 = 504,85 �.  ---------------------------
---- De acordo com o alvará 3/2006, o loteador compensou o município no valor calculado do 
seguinte modo: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - A = 252m2 = 112m2 + 140m2 (área em falta) ------------------------------------------------------
---- - V = 0.001 x TU x A; -----------------------------------------------------------------------------------
---- - V = 0.001 x 1.574,5� x 252m2 = 396,77�;  ---------------------------------------------------------
---- Assim, deverá ser paga a diferença dos valores atrás descritas - 108,08 �-, que se justifica 
pelo aumento do número do fogos, consequência da alteração requerida pelo proprietário do 
lote 4, alterado para lote 4A e 4B. --------------------------------------------------------------------------
---- - V = 504,85 � - 396,77 � = 108,08 �; ----------------------------------------------------------------
---- Mantém-se as restantes prescrições do alvará n.º 3/2006 na parte que não foi revogada. -----
---- Atendendo a que, de acordo com o n.º3 do art.º 77º do D.L. 380/99 de 22/09, cabe à Câmara 
deliberar sobre a abertura destes processos, solicito à Ex.ma Câmara autorização para abertura 
de um período mínimo de 15 dias de Discussão Pública, seguindo os trâmites exigidos na lei. ---
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---- Á consideração superior.� ------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de um período mínimo de 15 
dias de Discussão Pública, seguindo os trâmites exigidos na lei, referente às alterações ao 
Alvará de Loteamento n.º 3/2006 � Processo de Loteamento n.º 9/2005 - Nelas, em que é 
requerente João Paulo Soares Monteiro, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
  

8 - OBRAS PARTICULARES 
 
8.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
8.1.1.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 18 de Agosto de 2007 e 04 de Setembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
8.1.2.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 18 de Agosto de 2007 e 04 de Setembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
8.1.3.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 18 de Agosto de 2007 e 04 de 
Setembro de 2007, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ----------- 
 8.2.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO. REQUERENTES: FILIPE JORGE 
SILVÉRIO FIGUEIREDO E TÂNIA CRISTINA PAIS SILVEIRA. LOCAL: MOREIRA 
� APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 24 de Agosto de 2007, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. 
Requerentes: Filipe Jorge Silvério Figueiredo e Tânia Cristina Pais Silveira. Local: Moreira. ----
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---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto.--------------------------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana.--
----  Parecer dos Serviços: -----------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Com o intuito de outorgar uma escritura de doação, os dois requerentes solicitam parecer 
favorável do terreno rústico em Moreira, descrito sob o artigo 3219, sito ao �Mochial�, sendo ½ 
a favor de cada um: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que 
se poderá emitir um parecer favorável.---------------------------------------------------------------------
---- Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, não confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim.�.-----------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de parecer 
relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico, em que são requerentes Filipe 
Jorge Silvério Figueiredo e Tânia Cristina Pais Silveira, localizado ao �Mochial�, Freguesia de 
Moreira, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 8.3.CENTRO PAROQUIAL DE NELAS � ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE 
ALTERAÇÕES DO LAR DE SÃO MIGUEL, EM NELAS, PELOS SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE OBRAS � AUTORIZAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 2007-060, datado de 09 de Julho de 2007, do Centro Paroquial de 
Nelas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Projecto de alteração ------------------------------------------------------------------------------------
---- Vimos, por este meio, solicitar ajuda para a elaboração do projecto de alteração do Lar de 
São Miguel, com vista à obtenção da licença de utilização.� -------------------------------------------
--- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 04 de 
Setembro de 2007, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Centro Paroquial de Nelas � Elaboração de projecto de alterações do Lar de São Miguel, 
em Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Solicitação do requerente: ----------------------------------------------------------------------------
---- Solicita o Centro Paroquial de Nelas ajuda na elaboração do Projecto de Alterações do 
edifício do Lar de São Miguel, em Nelas, com vista à obtenção da licença de utilização, para a 
qual é necessário projecto aprovado. -----------------------------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- a) Atendendo a que se trata de uma Instituição sem fins lucrativos e à semelhança de casos 
idênticos, informo que os Serviços Técnicos se encontram disponíveis para a sua elaboração, 
pelo que solicito a V.ª Ex.ª a necessária autorização. ----------------------------------------------------
---- Caso V.ª Ex.ª concorde, solicito também autorização para os Serviços assumirem a 
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responsabilidade da obra. ------------------------------------------------------------------------------------
---- b) Mais informo que há projectos de especialidades que os nossos Serviços não podem 
elaborar por não possuírem técnicos com habilitações académicas apropriadas, como é o caso 
das Instalações Eléctricas, Telefónicas e de Gás, cujos projectos o Centro Paroquial deverá 
recorrer a projectistas externos. -----------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos de Obras desta 
Câmara Municipal a elaborar o projecto de alterações do edifício do Lar de São Miguel, em 
Nelas e assumir a respectiva responsabilidade exigida por lei, nos termos e de acordo com a 
informação dos referidos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------- 
 8.4.PEDIDO DE LICENÇA PARA RIPAGEM DE TERRENO, COM FINS 
FLORESTAIS. LOCAL: LAPA DO LOBO. REQUERENTE: ALBANO TOMÁS 
SAMPAIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 6 de Setembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licença para ripagem de terreno, com fins florestais. Local. Lapa do Lobo. 
Requerente: Albano Tomás Sampaio. ---------------------------------------------------------------------
---- I. Solicitação: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Foi solicitado pelo requerente licença para proceder à ripagem dos seus terrenos, sito à 
�Carriceira�, na freguesia da Lapa do Lobo, descritos sob os artigos 3313 e 3314, a fim de os 
arborizar com eucaliptos. ------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Sobre o solicitado informo V.ª Ex.ª que: ----------------------------------------------------------
---- - a) O terreno em causa localiza-se em Espaço Florestal, 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 D.L. 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 DGRF emitiu um parecer favorável, de acordo com o parecer 1736/FP/07, de 
16/08/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - c) O requerente deverá solicitar autorização à DGRF para plantação de eucaliptos nas 
propriedades em apreço. -------------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Assim, não vejo inconveniente na pretensão. Mais informo que o requerente deverá ser 
informado do parecer da DGRF, com referência 1736/FP/07, de 16/08/2007. ----------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- Presente também o ofício n.º 1736/FP/07, datado de 16 de Agosto de 2007, da Direcção-
Geral dos Recursos Florestais, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: -------------------
---- �Pedido de parecer sobre licenciamento de arborização de um terreno com espécies 
florestais de rápido crescimento � Eucalipto. Local: Carriceiras � Lapa do Lobo � Nelas. 
Requerente: Albano Tomás Sampaio. Pedido de parecer ao abrigo do Decreto-Lei n.º 139/89, 
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de 28 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Conforme solicitado por V.ª Ex.ª para emissão de parecer sobre a mobilização de solo 
requerida pelo proprietário acima citado, para os prédios rústicos denominados Carriceiras, com 
os números de artigo matricial 3313 e 3314 e com uma área aproximada de 9.350 m2, após 
vistoria temos a informar: -----------------------------------------------------------------------------------
---- 1 � A propriedade visitada encontra-se com cepos de pinheiros bravos e eucaliptos com 
mais de 40 anos, bastante mato, e em nosso entender, fora das áreas abrangidas pela REN e 
RAN, e com bons acessos. A espécie a utilizar, o eucalipto glóbulos, está perfeitamente   
adaptada ao local, verificando-se bons desenvolvimentos vegetativos, sem problemas 
fitossanitários, nos povoamentos existentes no concelho de Nelas. Poderemos ainda referir que 
neste concelho, integrado na Sub-Região Terras do Dão, esta espécie é de incentivar e 
privilegiar, para povoamentos explorados em alto fuste/talhadia para produção de lenho, 
conforme descrito no Decreto-Regulamentar n.º 7/2006, de 18 de Junho; ---------------------------
---- 2 � A propriedade, com um solo de profundidade média, derivado de graníticos, com 
alguma pedregosidade e sem afloramentos rochosos, com declives a rondar os 5% que não 
impedem a mobilização, sempre segundo as curvas de nível e nunca segundo as linhas de maior 
declive, o que não provocará o ravinamento nem erosão do solo com uma ripagem cruzada. 
Assim sendo nada há a opor nesta matéria; ---------------------------------------------------------------
---- 3 � De acordo com a visita ao local, a marcação nas cópias da Carta de Ordenamento e 
Carta de Condicionantes da Câmara Municipal, o terreno em causa parece inserido em �espaço 
florestal�, não havendo condicionantes constantes do PDM, nomeadamente ao nível da RAN e 
REN. No entanto V.ª Ex.ª melhor apreciará e decidirá; -------------------------------------------------
---- 4 - Considerando que é intenção do proprietário a plantação de eucaliptos na propriedade 
em apreço, e tendo em atenção o Decreto-Lei n.º 175/88, de 17 de Maio, o mesmo deverá 
solicitar a respectiva autorização à DGRF.� --------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença para ripagem de 
terreno, com fins florestais, sito em Lapa do Lobo, em que é requerente Albano Tomás 
Sampaio, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 8.5.PEDIDO DE LICENÇA PARA RIPAGEM DE TERRENO, COM FINS 
FLORESTAIS. LOCAL: CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: ALBANO TOMÁS 
SAMPAIO - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 6 de Setembro de 
2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licença para ripagem de terreno, com fins florestais. Local. Canas de Senhorim. 
Requerente: Albano Tomás Sampaio. ---------------------------------------------------------------------
---- I. Solicitação: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Foi solicitado pelo requerente licença para proceder à ripagem dos seus terrenos, sito à 
�Carriceira�, na freguesia de Canas de Senhorim, descritos sob os artigos 4130 e 4174, a fim de 
os arborizar com eucaliptos. ---------------------------------------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Sobre o solicitado informo V.ª Ex.ª que: ----------------------------------------------------------
---- - a) O terreno em causa localiza-se em Espaço Florestal, não incluído em RAN ou REN, de 



 
Fls.__________ 

Reunião de 11-09-2007 

 

 

28 

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 D.L. 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 DGRF emitiu um parecer favorável, de acordo com o parecer 1737/FP/07, de 
16/08/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - c) O requerente deverá solicitar autorização à DGRF para plantação de eucaliptos nas 
propriedades em apreço. -------------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Assim, não vejo inconveniente na pretensão. Mais informo que o requerente deverá ser 
informado do parecer da DGRF, com referência 1737/FP/07, de 16/08/2007. ----------------------
------ À consideração de V. Exa.� --------------------------------------------------------------------------
------ Presente também o ofício n.º 1737/FP/07, datado de 16 de Agosto de 2007, da Direcção-
Geral dos Recursos Florestais, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: -------------------
---- �Pedido de parecer sobre licenciamento de arborização de um terreno com espécies 
florestais de rápido crescimento � Eucalipto. Local: Carriceiras � Canas de Senhorim � Nelas. 
Requerente: Albano Tomás Sampaio. Pedido de parecer ao abrigo do Decreto-Lei n.º 139/89, 
de 28 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Conforme solicitado por V.ª Ex.ª para emissão de parecer sobre a mobilização de solo 
requerida pelo proprietário acima citado, para os prédios rústicos denominados Carriceiras, com 
os números de artigo matricial 4130 e 4174 e com uma área aproximada de 7.000 m2, para 
plantação, após vistoria temos a informar: ----------------------------------------------------------------
---- 1 � A propriedade visitada encontra-se com cepos de pinheiros bravos e eucaliptos com 
mais de 40 anos, bastante mato, e em nosso entender, fora das áreas abrangidas pela REN e 
RAN, e com bons acessos. A espécie a utilizar, o eucalipto glóbulos, está perfeitamente   
adaptada ao local, verificando-se bons desenvolvimentos vegetativos, sem problemas 
fitossanitários, nos povoamentos existentes no concelho de Nelas. Poderemos ainda referir que 
neste concelho, integrado na Sub-Região Terras do Dão, esta espécie é de incentivar e 
privilegiar, para povoamentos explorados em alto fuste/talhadia para produção de lenho, 
conforme descrito no Decreto-Regulamentar n.º 7/2006, de 18 de Junho; ---------------------------
---- 2 � A propriedade, com um solo de profundidade média, derivado de graníticos, com 
alguma pedregosidade e sem afloramentos rochosos, com declives a rondar os 5% que não 
impedem a mobilização, sempre segundo as curvas de nível e nunca segundo as linhas de maior 
declive, o que não provocará o ravinamento nem erosão do solo com uma ripagem cruzada. 
Assim sendo nada há a opor nesta matéria; ---------------------------------------------------------------
---- 3 � De acordo com a visita ao local, a marcação nas cópias da Carta de Ordenamento e 
Carta de Condicionantes da Câmara Municipal, o terreno em causa parece inserido em �espaço 
florestal�, não havendo condicionantes constantes do PDM, nomeadamente ao nível da RAN e 
REN. No entanto V.ª Ex.ª melhor apreciará e decidirá; -------------------------------------------------
---- 4 - Considerando que é intenção do proprietário a plantação de eucaliptos na propriedade 
em apreço, e tendo em atenção o Decreto-Lei n.º 175/88, de 17 de Maio, o mesmo deverá 
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solicitar a respectiva autorização à DGRF.� --------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença para ripagem de 
terreno, com fins florestais, sito em Canas de Senhorim, em que é requerente Albano Tomás 
Sampaio, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezasseis horas e quarenta minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta 
por mim, ______________________________, 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, 
 

_______________________________________ 
 

A Chefe de Divisão, 
 

_______________________________________ 


