Câmara Municipal

DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA
Reunião ordinária realizada no dia 04/01/2021
Na reunião do órgão executivo, realizada no dia 04/01/2021, foram aprovadas em minuta, nos
termos do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as deliberações que
resumidamente se transcrevem:

2.2 Emissão de parecer no âmbito de um pedido de autorização prévia para ações de rearborização
- Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho
Presente a informação do Gabinete de Proteção Civil e Florestas, registada sob o nº 4771, relativa ao
pedido de autorização prévia para ações de rearborização, solicitada pelo Instituto da Conservação
da Natureza e Florestas, I.P., para (re) arborização a efetuar no artigo matricial n.º 9475 da União de
Freguesias de Sobreira Formosa e Alvito da Beira, por Luís Manuel Mendes Carvalho, na qual consta
o seguinte:
«Assunto: Emissão de parecer no âmbito de um pedido de autorização prévia para ações de
rearborização - Decreto Lei n.º 96/2013, de 19 de julho.
Fundamentos:
De facto:
No seguimento do pedido de emissão de parecer por parte da Câmara Municipal, feito pelo Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas no âmbito de uma autorização prévia para ações de (re)
arborização, cumpre-me informar:
Processo n.º 007788.2020, de Luís Manuel Mendes Carvalho, com o NIF 200955217, Morada do
requerente - Quinta do Soqueiro, Rua Cónego António Barreiros, 3500-093 Viseu.
Local da Propriedade: prédio rústico na União de Freguesias de Sobreira Formosa e Alvito da Beira,
n.º do artigo matricial – 9475.
Requerimento: 21 de dezembro de 2020
Enquadramento:
Plano Diretor Municipal:
Em relação à Planta de Ordenamento, o prédio situa-se em solo rural, o solo rural destina -se ao
desenvolvimento das funções produtivas diretamente ligadas ao setor primário e à conservação dos
ecossistemas e valores naturais que compõem a estrutura ecológica e sustentam a integridade
biofísica fundamental do território, não podendo ser objeto de ações que diminuam ou destruam as
suas potencialidades e as vocações correspondentes às categorias de usos dominantes.
Dentro do solo rural:
Situa-se em espaços florestais ou agrícolas, nomeadamente em área florestal de produção, as áreas
florestais de produção são destinadas essencialmente à exploração dos recursos florestais,
nomeadamente através da produção lenhosa e da silvo pastorícia.
A atividade florestal deverá assentar na reconversão dos povoamentos florestais existentes de
acordo com o potencial produtivo da região, privilegiando as espécies autóctones.
No que concerne à Plantas de Condicionantes, a área em causa não se encontra na Reserva Agrícola
Nacional.
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Relativamente a Reserva Ecológica Nacional, parte do prédio encontra-se em áreas de elevado risco
de erosão hídrica do solo.
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro e Litoral o prédio integra a sub-região
homogénea Floresta do Meio e não é abrangido por nenhum dos Corredores Ecológicos definidos no
PROFCL.
Planos de Defesa da Floresta Contra Incêndios – O prédio não está inserido na Rede Primária de
Faixas de Gestão de Combustível nem Rede Secundária de Faixas de Gestão de Combustível.
Rede Viária Florestal – O prédio confina em cerca de 150 metros com RVF complementar (3.ª
Ordem) que deverá ser mantida em bom estado.
Rede de Pontos de Água - Nada a referir.
Risco Espacial de Incêndio: A área ocupa as classes I, II. III e IV (muito baixa, baixa, média e alta),
com clara predominância da classe média.
Incêndios Florestais – Toda a área foi percorrida por um incêndio em 2020.
A parcela anteriormente já era ocupada na sua totalidade por eucalipto.
De direito:
Nos termos do Decreto--Lei n.º 96/2013 de 19 de julho:
O pedido de autorização prévia está sujeito a emissão de parecer por parte da câmara municipal (Cfr
n.º 1 do artigo 9.º);
Os pareceres das câmaras municipais são vinculativos para ações que ocorram nos espaços florestais
(Cfr n.º 2 do artigo 9.º);
Os pareceres não estão sujeitos a taxas ou quaisquer encargos (Cfr. n.º 3 do artigo 9.º);
As entidades consultadas pronunciam-se no prazo de 20 dias a contar do pedido, considerando-se
haver concordância caso os pareceres não sejam emitidos nesse prazo (Cfr. n.º 4 do artigo 9.º).
Assim, deve este pedido ser submetido à reunião de câmara para que seja emitido. Assim, deve este
pedido ser submetido à reunião de câmara para que seja emitido parecer favorável, nos termos do
enquadramento técnico.
À consideração superior.»
Posta a votação, foi deliberado por unanimidade emitir parecer favorável, nos termos exarados na
informação presente na reunião.

2.3 Parque de Mercados e Feiras de Sobreira Formosa - Alteração do mercado de 3 de janeiro de
2021
Presente a proposta do Sr. Vice-Presidente registada sob o n.º 22770, assente no parecer do Chefe
da Divisão Financeira e Administrativa e na informação da Modernização Administrativa e Qualidade,
relativas a alterações na data de realização do mercado em Sobreira Formosa, de 3 para 10 de
janeiro.
Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade aprovar a referida alteração.
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