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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU, 

REALIZADA NO DIA TRÊS DE 

FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E 

DOIS 

 

 

----------------Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, no Edifício dos Paços 

do Concelho e na Sala destinada ao efeito, reuniu a Câmara Municipal de Viseu, com a presença 

dos seguintes elementos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

FERNANDO DE CARVALHO RUAS, Presidente JOÃO PAULO LOPES GOUVEIA Vice-

Presidente, JOÃO NUNO FERREIRA GONÇALVES DE AZEVEDO, MARTA CRISTINA 

DE OLIVEIRA RODRIGUES, CARLOS MIGUEL LEITÃO LOUREIRO PIPA, MARA 

LISA MARTINS DE ALMEIDA, FERNANDA MARIA OLIVEIRA SOARES GILVAIA e 

PEDRO MIGUEL DA COSTA RIBEIRO, Vereadores. -------------------------------------------------- 

  

ABERTURA – Constatada a existência de quórum, foi, pelo Senhor Presidente, declarada aberta a 

reunião, quando eram nove horas e trinta minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes 

assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

FALTAS - Verificou-se a ausência da Senhora Vereadora, Ana Leonor Cruzeiro de Oliveira Barata 

por motivo de doença.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SUBSTITUIÇÃO – O Senhor Vereador José Manuel Ferreira Chaves, solicitou, previamente, a sua 

substituição, no uso do direito consagrado no artigo 78.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, na 

sua atual redação, tendo sido substituído pela Senhora Vereadora Fernanda Maria Oliveira Soares 

Gilvaia .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

APOIO – Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo, o Chefe da Divisão de Património e 

Apoio aos Órgãos Municipais, Rui Alexandre Mendes Duarte.--------------------------------------------- 

 

01-ADMINISTRAÇÃO 

 

-------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA----------------------------------------------- 

-------------------Intervenção dos Membros do Executivo----------------------------------------------------- 

-------------------Intervenção dos Senhores Vereadores-------------------------------------------------------- 

-------------------Intervenção da Senhora Vereadora Fernanda Gilvaia -------------------------------------

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, relativamente à atribuição 

de Bolsas para o Ensino Superior e no seguimento da publicação da lista provisória foram admitidas 

168 candidaturas das quais 33 são de famílias numerosas e 135 de famílias carenciadas, sendo o 

número de candidaturas elegíveis, sensivelmente o triplo daquelas que vão nesta fase receber apoio, 

referindo ainda que, tendo em conta as dificuldades geradas pela Pandemia, vêm propor a abertura 

de um segundo procedimento de atribuição de bolsas, de modo a, enquadrar todas as solicitações de 

famílias carenciadas e numerosas, para atribuição de um apoio social extraordinário do valor 

remanescente. Por fim propôs, a extensão aos alunos dos cursos técnicos superiores profissionais. 
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Seguidamente, felicitou o governo pelo facto de ter classificado a prisão do Campo como uma das 

que têm melhores condições, realçando a dignidade daqueles que têm que lá viver, mencionando 

que, é reconhecida a necessidade de investimento público no alojamento de alunos do ensino 

superior, não só por proporcionar melhores condições e oportunidades aos alunos carenciados, mas 

também pela escassez de oferta face às necessidades de vivência e conforto dos referidos alunos e 

também porque o PRR prevê financiamento para a adaptação de edifícios existentes que possam ser 

utilizados para residências para estudantes, propôs uma outra utilização para a cadeira de Viseu, 

adaptando-a para residência para estudantes, destacando a localização no centro da cidade e o facto 

de trazer mais vida para a cidade, tendo questionado o Senhor Presidente sobre a propriedade do 

imóvel e se existe algum protocolo para a cedência do mesmo. Por fim, questionou o Senhor 

Presidente, se a câmara tem alguma coisa a ver com a indicação de Pedro Alves para a Presidência 

da Viseu Marca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Intervenção do Senhor Vereador Miguel Pipa ---------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir que, a água é um bem essencial 

onde em anos anteriores existiu escassez podendo ser agravada pela seca e que, Viseu tem um 

problema grave de falta de água, à semelhança do que já aconteceu em 2017. Referiu ainda que, 

existe uma solução já estudada para aumentar a capacidade, mas que está atrasada na sua 

implementação e que, o Senhor Presidente está também a estudar soluções alternativas. 

Seguidamente, questionou o Senhor Presidente, sobre o facto de, devido à urgência e necessidade e 

existindo uma solução para aumentar a capacidade, porque se está a estudar e atrasar essa 

implementação, questionando ainda o Senhor Presidente, se faltar a água qual o plano de 

emergência. Seguidamente e relativamente ao serviço de transportes públicos, referiu alguns 

exemplos da dificuldade de mobilidade das pessoas no serviço em causa, motivadas pelos horários 

praticados, destacando os cerca de quarenta alunos do PIAGET que, têm que permanecer nas 

residências durante o fim de semana, os trabalhadores da Freguesia de Bodiosa, que têm o turno da 

tarde e aqueles trabalhadores das grandes superfícies de distribuição, que trabalham até tarde e têm 

muita dificuldade de mobilidade. Questionou ainda, o Senhor Presidente sobre o Centro 

Empresarial das Queimadas, questionando para quando a sua conclusão, destacando a importância 

para as empresas que se querem lá instalar. Por fim, referiu que, ainda existem juntas de freguesia 

sem iluminação e que, o Senhor Presidente assumiu numa reunião com as juntas de freguesia que, 

iria solicitar a ligação de todas as luzes do concelho e passados três meses, ainda existem freguesias 

rurais sem iluminação, tendo questionando o Senhor Presidente sobre o ponto de situação. ----------- 

-------------------Intervenção da Senhora Vereadora Marta Rodrigues --------------------------------------

------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para questionar, para quando a finalização das 

obras do Fontelo e poder-se ver o “nosso” académico a jogar em casa. Seguidamente, e sobre a 

Vissaium XXI – Associação para o Desenvolvimento de Viseu, referiu que, nos últimos anos Viseu 

ficou marcado pela vinda de dois clusters, na área da saúde e das TIC e que, no âmbito deste último, 

foi criada a Vissaium XXI que é sobretudo uma incubadora de base cientifica e tecnológica, que 

assume uma grande preponderância na captação de investimento dessas áreas e que, o Município de 

Viseu era o principal parceiro desta associação, questionando qual é a estratégia do município 

relativamente à referida associação.-----------------------------------------------------------------------------

------------------Intervenção do Senhor Vereador João Azevedo --------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para dar nota de uma coisa muito positiva que 

aconteceu na Freguesia de Bodiosa, felicitando a referida freguesia, pelo facto de ter concluído o 

projeto de regadio para beneficiar uma área de sete hectares e os agricultores abrangidos, sendo um 

projeto aprovado no âmbito do PDR 2020. Seguidamente, questionou o Senhor Presidente, se a 
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ERSAR já deu algum parecer sobre a constituição da empresa Intermunicipal Águas de Viseu, 

referindo que, no ano de 2019, foi assinado no Salão Nobre da Câmara Municipal de Viseu, um 

acordo para a formalização dessa entidade, com a presença dos Presidentes da Câmara Municipal de 

Viseu, Mangualde, Nelas, Sátão, e Penalva de Castelo, questionando se depois deste tempo todo, 

qual é o términus desse processo, e se a Câmara Municipal de Viseu e as outras estão preparados 

para devolver o processo aos órgãos municipais, Câmara e Assembleia, com vista a remeter o 

processo a Tribunal de Contas.----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Intervenção do Senhor Vice-Presidente João Paulo Gouveia ----------------------------

-------------------O Senhor Vice-Presidente, usou da palavra para falar da descentralização, delegação 

e transferências de competências, destacando o trabalho feito com as vinte e cinco freguesias do 

concelho de Viseu, bem como, o facto de em tempos Viseu ter sido o primeiro município do País a 

efetuar a delegação e por último a transferência de competências para as  freguesias , com o 

envelope financeiro correspondente a todo o caderno de encargos que, será desenvolvido por estas, 

enaltecendo o papel do município na delegação de competências, na transferência de competências 

e consequentemente naquilo que é a coesão territorial e social.--------------------------------------------- 

-------------------Intervenção do Senhor Presidente-------------------------------------------------------------

-------------------O Senhor Presidente, usou da palavra referindo que, relativamente às questões da 

Senhora Vereadora, o Senhor Vereador Pedro Ribeiro, irá dar a resposta, referindo que, quanto à 

questão da Prisão do Campo e sendo um investimento público que tarda a sair do papel, pois tudo o 

que lá está a ser feito é pelo trabalho dos próprios presos, destacando que, são precisos cerca de sete 

milhões, para complementar todo o trabalho que lá falta, revelando que, gostaria de ver o 

empenhamento dos Senhores Vereadores do PS,  junto da administração central, para que o trabalho 

fosse rapidamente feito, não colocando a questão na câmara. A câmara irá fazer também a pressão 

por solicitação dos próprios interessados, revelando que, tem uma planta que, poderá mostrar, 

fornecida pelo próprio Senhor Diretor-Geral, onde se pode ver o ponto de situação e que se não 

existir investimento da administração central, nem daqui por trinta anos o projeto global está 

acabado. Referindo ainda que, a título de conselho, em vez de virem pressionar o Presidente numa 

reunião pública se calhar deveriam ir junto da Administração Central, pressionar para acabar aquele 

estabelecimento prisional.  Seguidamente, relativamente à questão dos alojamentos dos estudantes, 

referiu que, a câmara estará atenta, mas essa é também uma responsabilidade da administração 

central, onde agora gerem com maioria absoluta, revelando que, a câmara está a tratar disso apenas 

como complemento, pois não têm responsabilidades ao nível do ensino superior. Referindo ainda 

que, não tem o acolhimento do Presidente da Câmara Municipal, a proposta de remeter os 

estudantes para o antigo estabelecimento prisional para fazer o alojamento, e que, a senhora 

vereadora deverá fazer a proposta a quem entender, mencionando, ainda que, a propriedade é do 

estado central, mas que, situando-se o imóvel na jurisdição de Viseu sentem-se à vontade para 

querer aquele edifício, referindo ainda que, o antigo tribunal é da câmara e  nunca reclamou que os 

serviços que lá estão fossem pagos,  revelando que irão acertar com a administração central os 

elementos patrimoniais que aqui estão, e que foram objeto de tentativa de descentralização de 

competências, tendo sido entregues aqueles que quiseram, mais referindo que, transmitiu ao 

elemento do governo que o recebeu, que relativamente aos edifícios que aqui estão da 

administração central, não aceita fazer negócios com a administração central  e não permite que a 

administração central tenha lucros com equipamentos, que aqui possua com os orçamentos 

municipais. Referiu ainda que, se quiserem entregar os elementos patrimoniais à câmara, irão 

aceitar aqueles que entenderem e irão tratá-los convenientemente e aqueles que não sejam 

entregues, reclamamos que os tenham em condições, referindo o caso do antigo dispensário, onde 
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dizem que querem transferir para lá a ARS, mas que, ou fazem as obras ou não deixam aquilo como 

está, envergonhando toda a gente. Relativamente, à questão do Pedro Alves, a câmara indica quem 

entender para representar a câmara, devendo colocar a questão na Assembleia Geral, da associação 

e câmara e os outros acionistas irão revelar quem indicaram, revelando que, se recusa a personalizar 

este tipo de situação, pois é normal e legítimo que o Presidente da Câmara, se tiver que indicar, 

indique alguém da sua confiança. Relativamente, às questões do Senhor Vereador Miguel Pipa, 

referiu que, não atrasaram nada relativamente à água e que só cá estão apenas há três meses, antes 

pelo contrário, pois este processo começou em 2017, em 2019, existiu uma reunião e estamos na 

mesma. Revelando que, foi esse o estado em que encontrou o processo, referindo ainda que, traz 

aqui num ponto especifico para explicar, e que foi feito aquilo que lhes competia, após receberem 

uma visita de uma operadora  gerida por alguém que conhecem bem, limitaram-se a fazer aquilo 

que uma câmara atenta deve fazer, colocando esta situação nas hipóteses e levando a uma reunião 

com os consultores, sendo que, as câmaras envolvidas irão pronunciar-se sobre a solução que 

querem, reiterando que, ao contrário daquilo que o Senhor Vereador disse, não está nada tratado 

nem mesmo a APA – Agência Portuguesa do Ambiente ainda definiu, se vai fazer a barragem ou 

não e que sendo a barragem uma responsabilidade da administração central, estão à espera que a 

comecem a fazer, destacando o facto de, em qualquer dos sistemas que venha a ser escolhido a 

barragem será sempre necessária, não devendo ser atirada essa responsabilidade para cima da 

câmara, que é da APA. Referindo ainda que, se calhar até é preciso mais do que uma, mencionando 

também que, era importante pensar-se na barragem do Pinhosão e que sendo uma responsabilidade 

da administração central deviam despachar-se. Relativamente à questão do Senhor Vereador, 

relativamente aos transportes públicos, referiu que, irá dar a sua resposta no seu período de 

intervenção e que o Senhor Vereador, acertou no alvo errado devendo questionar a definição de 

94% dos apoios irem para a área metropolitana de Lisboa e Porto e não para o interior ou porque 

para o interior restaram de todo o País apenas 6% e ainda quando foi da decisão de transportes 

elétricos foram apenas para a área metropolitana, referindo que, traz aqui este assunto para o 

explicar e que não precisava que o descobrisse, mencionado que, agora sabendo as coisas atire no 

alvo certo  e não venha aqui fazer uma figuraça questionando os transportes. Seguidamente, referiu 

o facto de os Senhores Vereadores afirmarem ser uma vergonha não existir saneamento básico, 

mencionado que os concelhos geridos pelo PS estão muito mais atrasados que o concelho de Viseu, 

não tendo mesmo comparação. Relativamente ao centro empresarial das queimadas, é uma 

responsabilidade da junta de freguesia de Santos Evos, sendo um processo que, a Câmara 

acompanha e dará todo o apoio e fica muito contente, por existir uma iniciativa de uma junta que, 

tem quase pronto um parque empresarial de grande qualidade e da responsabilidade e iniciativa de 

uma junta de freguesia, referindo que, se acham que deveria ser mais rápido, se calhar deveria, 

também o executivo queria que o IP3 a Autoestrada andassem mais rápido e não anda, como é que 

se quer uma junta ande mais rápido, aconselhando o Senhor Vereador, através dos representantes do 

PS na Assembleia de Freguesia de Santos Evos, a questionar o estado do centro empresarial das 

queimadas. Relativamente ás questões da Senhora Vereadora, Marta Rodrigues, referiu que as obras 

estão todas atrasadas no País inteiro e que teve uma reunião na CIMVDL onde foi pedido pelos 

colegas que existisse uma explicação nacional sobre o atraso das obras, referindo que é uma questão 

da conjuntura nacional, motivada pela falta de materiais etc e que, as obras do Fontelo irão estar 

prontas inclusive para receber jogos da seleção nacional, mas ainda inacabadas, pois não querem 

que, os hoteleiros, os comerciantes de uma forma geral, percam esta oportunidade, sendo ainda uma 

situação provisória, referindo que, quando diz “quando é que vemos o nosso académico jogar em 

casa”, deveremos olhar também para o resto, pois o titular é a câmara municipal, mencionando o 
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facto de ter sido jogador do académico e de não gostar mais do académico do que ele, mas o estádio 

é municipal, não sendo sacrificado pelo dono em função do académico, apesar de todos gostarem 

muito do académico, pois o estádio dever estar disponível também para outras atividades como 

estas jornadas da seleção e que estão empenhados em acabar as obras rapidamente. Relativamente à 

questão da Vissaium XXI, referiu que, Viseu não é o principal parceiro, ao contrário daquilo que 

afirmou a Senhora Vereadora, pois existem quatro acionistas na sua constituição e o Município de 

Viseu não figura lá, referindo que, o que foi feito pela câmara e que este Presidente não está de 

acordo e resolveu arrumar é um protocolo final onde a câmara se responsabiliza por uma série de 

coisas, reiterando o facto de a câmara não ser acionista da Vissaium XXI e ter apenas realizado um 

protocolo de apoio aquela Associação, no qual foi gasto mais de meio milhão de euros em 

vencimentos. Tendo questionado onde é que estavam os resultados do apoio e não os tendo 

encontrado, terminou com o protocolo, pois considera que os dinheiros dos Viseenses são sagrados 

e tem que saber o resultado da sua aplicação. Existiu um protocolo de três anos com pressupostos 

que não foram cumpridos que não foi renovado em devido tempo, pelo anterior executivo e que 

acabou, revelando, no entanto, que, caso tivesse sido renovado, se pudesse tinha-o terminado. 

Relativamente á felicitação à freguesia de Bodiosa, trazida pelo Senhor Vereador João Azevedo, 

referiu que, talvez aqui não fosse o local mais indicado para o fazer, mas sim numa Assembleia de 

Freguesia ou Assembleia Municipal, mas que também se associam a isso. Relativamente, aos 

problemas da água referiu que, dará a oportunidade de saber aquilo que está feito, pois na próxima 

reunião das câmaras associadas, cada câmara trará a solução e espera até com alguma ansiedade a 

solução que será trazida pela câmara que o Senhor Vereador geriu, revelando que ainda não a viu e 

que, o Senhor Vereador esteve numa solução a oito e abandonou-a e depois passou para uma 

solução a quatro mas que, até agora, não está nada feito, não devendo ser questionado ao recém 

chegado como está aquilo que devia ter feito, pelo Senhor Vereador.--------------------------------------  

-------------------Intervenção do Senhor Vereador João Azevedo -------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador, usou novamente da palavra para referir que, o Senhor 

Presidente, diz tudo aquilo que quer, a culpa é do Governo é do anterior executivo é da Câmara de 

Viseu e que o Senhor Presidente esteve vinte e quatro anos na Câmara de Viseu. ----------------------- 

-------------------Intervenção do Senhor Vice-Presidente João Paulo Gouveia ----------------------------

-------------------O Senhor Vice-Presidente, usou novamente da palavra para referir que, no dia 27 de 

setembro de 2018, Mangualde, Penalva do Castelo e Nelas, abandonaram o sistema a oito por 

questões de tarifário, através de carta escrita dirigida à Câmara Municipal de Viseu e que deverão 

todos assumir aquilo que têm que assumir, referiu ainda que, nenhuma empresa intermunicipal 

passa no Tribunal de Contas se não tiver uma garantia do dono da barragem ou seja da APA sendo 

chumbada e que as pessoas andam fartas de ilusões.---------------------------------------------------------- 

-------------------Intervenção do Senhor Presidente-------------------------------------------------------------

-------------------O Senhor Presidente, usou novamente da palavra referindo que, esteve vinte e 

quatro anos, naturalmente com muito orgulho e os viseenses fizeram aquilo que entenderam de 

quatro em quatro anos, referindo ainda que, dispensa o elogio feito e que durante esse tempo 

submeteu-se a exame com os Senhores e com o Senhor Vereador, submeteu-se a exame três vezes, 

em alguns ganhou com mais dificuldade, noutros com mais à vontade e noutros marcaram penaltis, 

como é do conhecimento público.------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Intervenção do Senhor Vereador Pedro Ribeiro -------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir que, existe um regulamento que 

está a ser aplicado com as normas que estão nele plasmadas e essas normas determinam um público 

alvo onde não se incluem a extensão para mestrados, mas que está a ser estudada essa situação e a 
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outra questão referida, estando sensíveis às necessidades, estando a avaliar o processo a vários 

níveis. Quanto á questão das obras do Fontelo, a questão foi colocada de uma forma muita ligeira, 

referindo que, a preocupação da administração é diária com as obras do Fontelo e que, não deixarão 

passar oportunidades de ocupação do estádio e que, estão em sintonia com o académico, mas dando 

também atenção ás outras modalidades lá praticadas, dando o exemplo do atletismo. ------------------ 

 

-------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------- 

 

-------------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR--------------------------------

138 - 01.01.01 - A ata da Reunião Ordinária de 20-01-2022, que havia sido previamente distribuída, 

foi submetida à consideração do Executivo Municipal. Após votação, pelos eleitos presentes na 

reunião objeto de votação, a mesma foi aprovada por unanimidade, para efeitos do disposto nos 

termos do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado dar-lhe a devida 

publicidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE --------------------------------------- 

139 - 01.02.01 - Pelo Senhor Presidente, foi dado conhecimento dos seguintes assuntos:--------------- 

-------------------1) “Ponto de situação da epidemia COVID-19 em Viseu”-------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que a Comissão 

Municipal de Proteção Civil reuniu ontem, dia 02 de fevereiro, no âmbito da pandemia COVID-19, 

e tornou público, com base nos dados disponibilizados pela Autoridade de Saúde Local e pelo 

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, os seguintes indicadores: a Taxa de incidência dos últimos 14 

dias foi de 8451 / 100 mil habitantes, há 15 dias atrás eram 4410, Internados 92, Enfermaria 91 e 

nos Cuidados Intensivos 1.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Deu ainda a conhecer que que foi comunicado que existe uma grande afluência às 

urgências, nomeadamente pediátricas. -------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Até dia 31 de janeiro, estes centros de testagem realizaram um total de 67866 testes, 

dos quais resultaram 7239 positivos. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------------------2) “Eleições Legislativas” --------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que as eleições 

legislativas decorreram com normalidade, naquilo que era responsabilidade do executivo, no 

passado domingo, aproveitando a oportunidade para das os parabéns ao Partido Socialista. ----------- 

-------------------Como já teve oportunidade de dizer, cá estarão para exigir que se cumpram os 

projetos que foram falados. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Ao Estado o que é do Estado. Ás autarquias o que é das autarquias. A autarquia 

saberá, como sempre fez, tomar conta das suas atribuições e competências. ----------------------------- 

-------------------Esperam mesmo que o Estado assim faça com as suas. Exigirão isso a este Governo, 

como exigiriam a qualquer um que resultasse da eleição de domingo. ------------------------------------ 

-------------------3) “Reunião com Municípios que integram o projeto plurimunicipal das Águas” ---- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que reuniram a 

semana passada com os municípios que integram este consórcio que decidiu estudar a agregação 

para constituição de uma Empresa Plurimunicipal Águas de Viseu. --------------------------------------- 

-------------------Na sequência da abordagem que tiveram, de representantes da Empresa Águas do 

Douro e Paiva e da existência de possíveis cenários alternativos que devem ser estudados, reuniram 

com os Consultores e com os representantes dos Municípios Vizinhos de Mangualde, Penalva do 

Castelo, Sátão e Nelas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Depois de ouvirem os vários prós e contras de cada possível cenário, decidiram 

maturar a ideia de poder criar dois possíveis caminhos. ----------------------------------------------------- 

-------------------Um, iniciando um diálogo com as Águas de Portugal uma possível criação de uma 

parceria para estes territórios. A segunda, mantendo como plano B a criação da Plurimunicipal, 

tentando que o estado através da APA e do Ministério do Ambiente concretize o compromisso de 

construção e financiamento que tínhamos expectativa. ------------------------------------------------------ 

-------------------Deu ainda nota de que, o corrente inverno está a ser seco, não havendo precipitação 

na bacia da “Barragem de Fagilde” desde outubro de 2021 (há 3 meses). --------------------------------- 

-------------------Não existindo previsões de chuva para os próximos 10 dias. Agravado pelo facto do 

caudal afluente à “Barragem de Fagilde” ter vindo a reduzir significativamente, verificando-se que 

na barragem estão a ser descarregados pelo descarregador de superfície cerca de 100.000m3/dia, 

menos 50.000m3/dia que na semana passada. ----------------------------------------------------------------- 

-------------------Não obstante, ainda estarmos no inverno e a Barragem estar na cota plena, 

propuseram a subida das ensecadeiras para o dia 04/02/2022, por forma a que o nível de água na 

albufeira possa subir até à cota 311,00 m. ---------------------------------------------------------------------- 

-------------------É cautelar esta medida, mas torna-se prudente nesta fase. -------------------------------- 

-------------------4) “Exploração de Lítio” ----------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que souberam ontem 

da publicitação da conclusão do procedimento de Avaliação Ambiental às áreas potenciais para 

atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de lítio, através de procedimento concursal de 

iniciativa do Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Concelho de Viseu ficou apenas abrangido por duas pequenas áreas em Vila 

Corça, junto à barragem de Fagilde, referindo que, mesmo que, seja um simples Km2 com 

autorização da Câmara não há exploração de lítio. ----------------------------------------------------------- 

-------------------5) “Reunião com as CIM´s do Douro e das Beiras e Serra da Estrela” ----------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que reuniu, enquanto 

Presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão Lafões com os 

congéneres Presidentes das CIM´s do “Douro” e das “Beiras e Serra da Estrela”. ----------------------- 

-------------------Discutiram temas de abrangência regional e decidiram estabelecer um conjunto de 

prioridades para a Região, que as querem ver definidas e que são estruturantes para todo este nosso 

Território, como a demografia vs desertificação.-------------------------------------------------------------- 

-------------------6) “Participação em momentos públicos de apresentação de Projetos da CIMVDL” - 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que na passada 

semana participou em dois momentos referência de dois projetos, que a CIM tem levado por diante 

e que mostram mais uma vez que os autarcas desta região sabem estar unidos em projetos de 

interesse comum. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Um primeiro momento no dia 25 de janeiro, na sessão de entrega das viaturas no 

âmbito do projeto BUPi; E, um segundo momento, no dia 27 de janeiro, num seminário no âmbito 

do Projeto de Modernização Administrativa da CIM Viseu Dão Lafões. --------------------------------- 

-------------------Há trabalho feito e há vontade de todos de desenvolver ainda mais trabalho na 

procura de mais coesão territorial. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------7) “Barreiros e Cepões, Ranhados e Orgens são as Freguesias vencedoras da Rota 

dos Presépios de Viseu 2021” ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que a iniciativa, que 

integrou a programação do VISEU NATAL, atribuiu o pódio a três das 25 Freguesias participantes: 
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o 1º lugar à União de Freguesias de Barreiros e Cepões, o 2º lugar à Freguesia de Ranhados e o 3º 

lugar à Freguesia de Orgens. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------8) “Embaixador da Moldávia visita Viseu” ------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que a propósito da 

exposição "Moldávia em Desenho - Retrospetiva da criação artística infantil 2006 que a Quinta da 

Cruz - Centro de Arte Contemporânea de Viseu acolhe desde sábado, dia 29 de janeiro, recebeu no 

Edifício dos Paços do Concelho o Senhor Embaixador da Moldávia em Portugal, Alexei Cracan. --- 

-------------------De seguida inauguraram a exposição que reflete um período de mudança curricular 

no ensino pré-universitário e reúne diversos trabalhos de pintura e desenho, elaborados no âmbito 

de concursos como: “Europa – a nossa casa comum” e “História em imagens: artesanato e 

monumentos de arquitetura nacional”. ------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A própria exposição é uma oportunidade de mantermos relações bilaterais entre 

estes nossos dois Países e fomentar possíveis parcerias futuras. -------------------------------------------- 

-------------------9) “Visita de representação do jornal francês Le Figaro e da Televisão alemã ARD”- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que no âmbito da 

posição que tem sobre a Regionalização e da sua experiência, enquanto autarca e ex-líder da ANMP 

o jornal Le Fígaro deslocou-se a Viseu para obter a sua opinião. ------------------------------------------- 

-------------------Também o Canal de Televisão ARD deslocou-se a Viseu para que fizesse um 

paralelo entre esta Vaga de COVID, que afeta e afetou há cerca de um ano e dos impactos na 

Economia e na Sociedade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------APOIOS ----------------------------------------------------------------------------------------- 

140 - 01.03.01 - Isenções------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Em face da correspondente petição, a Câmara, tendo em conta o disposto no n.º 6 do 

artigo 20.º conjugado com o artigo 21.º do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Outras 

Receitas do Município de Viseu, deliberou isentar o pagamento de taxas, para os fins e entidades a 

seguir indicadas: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Grupo Social de Recreio e Desporto de Torredeita, relativas à utilização do Pavilhão 

da Escola Infante D. Henrique, no mês de dezembro de 2021, para a realização das atividades 

diversas - EDOC/2022/6016. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Associação Juvenil de Lordosa, relativas à utilização das Instalações Desportivas de 

Gestão Municipal, no mês de dezembro de 2021, para a realização das atividades diversas - 

EDOC/2022/6047. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------AOIV – Associação “Os Infantes de Viseu”, relativas à utilização das Instalações 

Desportivas de Gestão Municipal, no mês de dezembro de 2021, para a realização das atividades 

diversas - EDOC/2022/6062. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportista da Casa do Benfica em Viseu, 

relativas à utilização das Instalações Desportivas de Gestão Municipal, no mês de dezembro de 

2021, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/6130. -------------------------------------- 

-------------------Hóquei Clube de Viseu, relativas à utilização das Instalações Desportivas de Gestão 

Municipal, no mês de dezembro de 2021, para a realização das atividades diversas - 

EDOC/2022/6141. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Judo Clube de Viseu, relativas à utilização das Instalações Desportivas de Gestão 

Municipal, no mês de dezembro de 2021, para a realização das atividades diversas - 

EDOC/2022/6145. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Lusitano Futebol Clube, relativas à utilização das Instalações Desportivas de Gestão 

Municipal, no mês de dezembro de 2021, para a realização das atividades diversas - 

EDOC/2022/9578. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Académico de Viseu Futebol Clube, relativas à utilização das Instalações 

Desportivas de Gestão Municipal, no mês de dezembro de 2021, para a realização das atividades 

diversas - EDOC/2022/9623. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Sport Viseu e Benfica, relativas à utilização das Instalações Desportivas de Gestão 

Municipal, no mês de dezembro de 2021, para a realização das atividades diversas - 

EDOC/2022/9632. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Viseu 2001 – Associação Desportiva, Social e Cultural, relativas à utilização das 

Instalações Desportivas de Gestão Municipal, no mês de dezembro de 2021, para a realização das 

atividades diversas - EDOC/2022/9636. ----------------------------------------------------------------------- 

-------------------Associação Cultural e Desportiva Veterano de Viseu, em 50% o pagamento das 

taxas/preços relativos à utilização das Instalações Desportivas de Gestão Municipal, no mês de 

dezembro de 2021, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/7633. ---------------------- 

 

-------------------SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU 

– ÁGUAS DE VISEU-------------------------------------------------------------------------------------------- 

141 - 01.04.01 - Requalificação dos Reservatórios Existentes – Fase I – Revisão n.º 1 ----------------- 

-------------------Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados nº 

SMAAS.S.2022/838, de 27-01-2022, com a Distribuição n.º EDOC/2022/10302, a Câmara 

deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respetivo Conselho de Administração, em 24-01-2022, 

que aprovou a Revisão de Preços nº 1 da empreitada supra, no valor de 6.972,08 euros, acrescido de 

IVA, à empresa VECTORPLANO – Projeto, Construção e Engenharia, Lda..--------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

-------------------VISEU CULTURA---------------------------------------------------------------------------- 

142 - 01.05.01 - Linha de Apoio “REVITALIZAR” 2019 -------------------------------------------------- 

-------------------Tendo por fundamento as informações constantes da distribuição n.º 

EDOC/2020/10130, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a prorrogação do prazo do 

projeto, "Expor Melhor" da linha Revitalizar, no âmbito do Viseu Cultura 2019, até dezembro de 

2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

143 - 01.05.02 - Linhas de Apoio “PROGRAMAR”, “CRIAR” e “REVITALIZAR” 2021 ----------- 

-------------------Tendo por fundamento as informações constantes da distribuição n.º 

EDOC/2021/49321, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a prorrogação dos prazos dos 

projetos, “Sofá em mi Maior” e “Viseu Rural – Explorações contemporâneas do Património Rural 

de Viseu” da linha Programar, "PARADÁRTE – Histórias e processos Artísticos 2021, A Memória 

Comum” da linha Criar e “Histórias Incríveis que Ainda não Foram Escritas” da linha Revitalizar, 

até março de 2022, no âmbito do Viseu Cultura 2021.-------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

-------------------PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS------------------------- 

144 - 01.06.01 - Delegação Geral nas Freguesias do Concelho --------------------------------------------- 
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-------------------A Câmara Municipal de Viseu, em cumprimento do Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências, deliberou celebrar protocolos com 23 Juntas de Freguesia, cujos 

objetos primordiais se consubstanciam na delegação de competências nas seguintes áreas:------------ 

-------------------Reparações de Equipamentos nos Estabelecimentos de Educação Pré Escolar e do 1º 

Ciclo de Ensino Básico;------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Limpeza das Vias Municipais;---------------------------------------------------------------- 

-------------------Gestão Conservação e Reparação de Equipamentos desportivos – Polidesportivos;-- 

-------------------Gestão Conservação e Reparação de Percursos Pedestres;-------------------------------- 

-------------------Manutenção Gestão e Reparação do Circuito BTT;---------------------------------------- 

-------------------Lenha para os Estabelecimentos Escolares;------------------------------------------------- 

-------------------Placas Toponímicas;---------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Limpeza da Antiga Linha do Vouga.--------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, aprovar os montantes a transferir para as Juntas de Freguesia, 

identificadas na lista em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/3132, assim como, os respetivos 

números de compromissos sequenciais, em consonância com o estipulado na Lei dos 

Compromissos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzida a lista das 

Juntas de Freguesia supra referida. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

-------------------PROTOCOLOS-------------------------------------------------------------------------------- 

145 - 01.07.01 - Município de Viseu/ Freguesias do Concelho / Manutenção e Pequenas Reparações 

das Redes de Fontanários Públicos ------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Existem inúmeros fontanários no concelho de Viseu. -------------------------------------

-------------------Cada povoação, em regra, tem mais que um sistema de fontanários, que prestam um 

serviço apreciável à população, nomeadamente no meio rural. --------------------------------------------- 

-------------------Estes sistemas carecem de obras de manutenção e de reabilitação, nomeadamente 

nos períodos de estiagem. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Com vista a dar resposta a este problema e no sentido de agilizar procedimentos 

indispensáveis à manutenção daquelas infra-estruturas, a Câmara deliberou ratificar a deliberação 

tomada em 24-01-2022, pelo Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, 

comunicada através do ofício n.º SMAS.S.2022/841, de 27-01-2022, com registo com a distribuição 

n.º EDOC/2022/10792, bem como aprovar a minuta do protocolo a celebrar com as Juntas de 

Freguesia com vista à Manutenção e Reparação da Rede de Fontanários do Concelho. ---------------- 

-------------------Mais deliberou, tendo em conta a cláusula 2.ª do Protocolo em questão, aprovar os 

montantes a transferir para as Juntas de Freguesia. -----------------------------------------------------------

-------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzida a minuta do 

protocolo em questão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

146 - 01.07.02 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas do Mundão / Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Mundão - Projeto Escola Ativa 

2020/2021 – Relatório Final ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2020/57173, deliberou aprovar o Relatório Final do Protocolo 

de Colaboração celebrado com o Agrupamento de Escolas do Mundão e a Associação de Pais e 
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Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Mundão, no âmbito do Projeto Escola 

Ativa 2020/2021 (que a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por reproduzido).--- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

147 - 01.07.03 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique / Associação 

de Pais da Escola Básica de Paradinha - Projeto Escola Ativa 2020/2021 – Relatório Final ----------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2020/57325, deliberou aprovar o Relatório Final do Protocolo 

de Colaboração celebrado com o Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique e a Associação de 

Pais da Escola Básica de Paradinha, no âmbito do Projeto Escola Ativa 2020/2021 (que a fim de 

fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por reproduzido).----------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

148 - 01.07.04 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique / Associação 

de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e JI Aquilino Ribeiro - Projeto Escola Ativa 

2020/2021 - Projeto Escola Ativa 2020/2021 – Relatório Final -------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2020/57257, deliberou aprovar o Relatório Final do Protocolo 

de Colaboração celebrado com o Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique e a Associação de 

Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e JI Aquilino Ribeiro, no âmbito do Projeto 

Escola Ativa 2020/2021 (que a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por 

reproduzido).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

-------------------CONTRATOS-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO---- 

149 - 01.08.01 - Município de Viseu / Associação Social Cultural, Recreativa e Desportiva da Casa 

do Benfica em Viseu – Relatório Final ------------------------------------------------------------------------- 

--------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/4048, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo para 2021, celebrado com a Associação Social Cultural, 

Recreativa e Desportiva da Casa do Benfica em Viseu, no âmbito da candidatura à Medida 17 (que 

a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por reproduzido). ----------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

150 - 01.08.02 - Município de Viseu / Associação Mover Viseu – Relatório Final ---------------------- 

--------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/104670, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo para 2021, celebrado com a Associação Mover Viseu, no 

âmbito da candidatura à Medida 16 (que a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui 

por reproduzido). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

151 - 01.08.03 - Município de Viseu / Centro Social de Prime – Relatório Final ------------------------ 

--------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/95235, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo para 2021, celebrado com o Centro Social de Prime, no 
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âmbito da candidatura à Medida 15 (que a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui 

por reproduzido). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

152 - 01.08.04 - Município de Viseu / Associação de Andebol de Viseu – Relatório Final ------------ 

--------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/89027, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo para 2021, celebrado com a Associação de Andebol de 

Viseu, no âmbito da candidatura à Medida 8 (que a fim de fazer parte integrante da presente ata, se 

dá aqui por reproduzido). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

153 - 01.08.05 - Município de Viseu / Centro Social, Cultural, Recreativo e Desportivo Leões da 

Beira – Relatório Final -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/8326, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo para 2021, celebrado com a Centro Social, Cultural, 

Recreativo e Desportivo Leões da Beira, no âmbito da candidatura à Medida 15 (que a fim de fazer 

parte integrante da presente ata, se dá aqui por reproduzido). ----------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

154 - 01.08.06 - Município de Viseu / Rogério Manuel de Almeida Martins ----------------------------- 

--------------------Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------As atribuições dos Municípios consagradas no artigo 23º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, entre outras, nos domínios dos tempos livres e desporto, da saúde e da promoção do 

desenvolvimento;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------As competências da Câmara Municipal previstas no artigo 33º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, podendo, no âmbito do apoio a atividades de interesse municipal, deliberar sobre 

as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com vista à 

prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, bem como à informação de defesa dos 

direitos dos cidadãos, podendo, igualmente, deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou de 

qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores 

do município, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas; 

-------------------O disposto nos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro – Lei de 

Bases da Atividade Física e do Desporto, e do Decreto-Lei 273/2009, de 01 de outubro – Regime 

Jurídico dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo.--------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, anexada ao registo n.º EDOC/2022/3118, a celebrar com Rogério 

Manuel de Almeida Martins, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um 

apoio financeiro no montante de 1.000,00 euros para a realização do programa desenvolvimento 

desportivo anexo ao referido contrato-programa.-------------------------------------------------------------- 

-------------------A fim de fazerem parte integrante da presente ata, dão-se aqui por reproduzidos os 

documentos a que supra se faz referência. --------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

-------------------ECOPISTA DO DÃO – PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2022 ---- 
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155 - 01.09.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tomou conhecimento das informações prestadas no 

histórico da distribuição n.º EDOC/2022/1435 deliberando, em conformidade com as mesmas, 

aprovar a transferência financeira até ao montante de 80.375,36 euros para a CIMVDL - 

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, referente à comparticipação do Município de Viseu 

no Plano de Atividades e Orçamento, para o ano de 2022, da Ecopista do Dão. ------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

-------------------DIREITO DE PREFERÊNCIA------------------------------------------------------------- 

156 - 01.10.01 - Rua do Arco n.º 31-37, Fração “F” - Freguesia de Viseu -------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 393.SRU/2021, de 30-12-2021, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2021/110835, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

previsto no artigo 58º da Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto (Regime Jurídico da Reabilitação Urbana) 

na venda da fração autónoma, designada pela letra “F”, que faz parte do Imóvel sito na Rua do Arco 

n.º 31-37, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Zona Especial de Proteção às 

muralhas e portas antigas da cidade e na Área de Reabilitação Urbana “Núcleo Histórico Central, 

Ribeira, Núcleo Histórico da Cava de Viriato, Núcleo Histórico do Bairro Municipal e Fontelo”, 

pertencente a Pedro Miguel Moreira Oliveira e Silva.-------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

157 - 01.10.02 - Rua Dr. Francisco Alexandre Lobo n.º 23, Fração “C” - Freguesia de Viseu --------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 392.SRU/2021, de 30-12-2021, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2021/110869, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

previsto no artigo 58º da Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto (Regime Jurídico da Reabilitação Urbana) 

na venda da fração autónoma, designada pela letra “C”, que faz parte do Imóvel sito na Rua Dr. 

Francisco Alexandre Lobo n.º 23, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Zona 

Especial de Proteção à Casa dos Primes/Solar dos Condes de Prime e na Área de Reabilitação 

Urbana “Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da Cava de Viriato, Núcleo Histórico 

do Bairro Municipal e Fontelo”, pertencente a António Manuel Marques da Cunha e Moura.--------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

158 - 01.10.03 - Rua Dr. Francisco Alexandre Lobo n.º 25, Fração “D” - Freguesia de Viseu --------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 391.SRU/2021, de 30-12-2021, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2021/110870, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

previsto no artigo 58º da Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto (Regime Jurídico da Reabilitação Urbana) 

na venda da fração autónoma, designada pela letra “D”, que faz parte do Imóvel sito na Rua Dr. 

Francisco Alexandre Lobo n.º 25, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Zona 

Especial de Proteção à Casa dos Primes/Solar dos Condes de Prime e na Área de Reabilitação 

Urbana “Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da Cava de Viriato, Núcleo Histórico 

do Bairro Municipal e Fontelo”, pertencente a António Manuel Marques da Cunha e Moura.--------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

159 - 01.10.04 - Rua Soar de Cima n.º 53 - Freguesia de Viseu -------------------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 375.SRU/2021, de 15-12-2021, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2021/106079, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

previsto no artigo 58º da Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto (Regime Jurídico da Reabilitação Urbana) 

na venda do Imóvel sito na Rua Soar de Cima n.º 53, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos 
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limites da Área de Reabilitação Urbana “Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da 

Cava de Viriato, Núcleo Histórico do Bairro Municipal e Fontelo” e na área afeta ao  Património 

Arqueológico, pertencente a Sabores Estonteantes Lda..----------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

160 - 01.10.05 - Rua Augusto Hilário n.º 59-63 - Freguesia de Viseu ------------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 024.SRU/2022, de 27-01-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/10974, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

previsto no artigo 58º da Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto (Regime Jurídico da Reabilitação Urbana) 

na venda do Imóvel sito na Rua Augusto Hilário n.º 59-63, Freguesia de Viseu, encontrando-se 

dentro dos limites da Zona Especial de Proteção à Sé de Viseu, na Zona Especial de Proteção ao 

Edifício do Antigo Seminário atual Museu Grão Vasco, na Área de Reabilitação Urbana “Núcleo 

Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da Cava de Viriato, Núcleo Histórico do Bairro 

Municipal e Fontelo” e na área afeta ao Património Arqueológico, pertencente a Sílvia Duarte de 

Paiva Faustino.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

161 - 01.10.06 - Rua do Arrabalde n.º 41- 63, Fração “T” - Freguesia de Viseu ------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 023.SRU/2022, de 26-01-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/10999, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

previsto no artigo 58º da Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto (Regime Jurídico da Reabilitação Urbana) 

na venda da fração autónoma, designada pela letra “T”, que faz parte do Imóvel sito na Rua do 

Arrabalde n.º 41- 63, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Área de Reabilitação 

Urbana “Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da Cava de Viriato, Núcleo Histórico 

do Bairro Municipal e Fontelo”, pertencente a Andreia Lemos Vidal.------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

162 - 01.10.07 - Rua Emídio Navarro, Travessa S. Lázaro, Lote 12, Fração “E” - Freguesia de 

Viseu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 380.SRU/2021, de 17-12-2021, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2021/106955, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

previsto no artigo 58º da Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto (Regime Jurídico da Reabilitação Urbana) 

na venda da fração autónoma, designada pela letra “E”, que faz parte do Imóvel sito na Rua Emídio 

Navarro, Travessa S. Lázaro, Lote 12, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da 

Área de Reabilitação Urbana “Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da Cava de 

Viriato, Núcleo Histórico do Bairro Municipal e Fontelo”, pertencente a XYQ Portugal – 

Investimentos Imobiliários, Unipessoal, Lda..----------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

163 - 01.10.08 - Rua Serpa Pinto n.º 67D, Fração “B” - Freguesia de Viseu ----------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 016.SRU/2022, de 19-01-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/7502, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência previsto 

no artigo 58º da Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto (Regime Jurídico da Reabilitação Urbana) na  

venda da fração autónoma, designada pela letra “B”, que faz parte do Imóvel sito na Rua Serpa 

Pinto n.º 67D, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Área de Reabilitação 
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Urbana “Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da Cava de Viriato, Núcleo Histórico 

do Bairro Municipal e Fontelo”, pertencente a Detalhes Versáteis, Lda..---------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

-------------------APOIO À INSONORIZAÇÃO-------------------------------------------------------------- 
164 - 01.11.01 - Rua do Carmo n.º 28 --------------------------------------------------------------------------  

-------------------Tendo em conta as informações constantes do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2020/67861 em especial a informação n.º 002.SRU/2022, de 05-01-2022, a Câmara 

Municipal de Viseu, deliberou aprovar o cabimento e compromisso no valor de 800,00 euros, 

referente ao apoio supra.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

-------------------REVITALIZAR A RUA DIREITA-------------------------------------------------------- 

165 - 01.12.01 - Elisabete Martins Lopes da Silva dos Santos----------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/78676, deliberou aprovar a atribuição de um incentivo 

financeiro no valor de 2.876,73 euros, ao exercício de atividades económicas, referente à requerente 

Elisabete Martins Lopes da Silva dos Santos, no âmbito do Programa “Revitalizar a Rua Direita”.--- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

166 - 01.12.02 - Edimeia de Moura Gonçalves ---------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/96344, deliberou aprovar a atribuição de um incentivo 

financeiro no valor de 8.500,00 euros, ao exercício de atividades económicas, referente ao 

requerente Edimeia de Moura Gonçalves, no âmbito do Programa “Revitalizar a Rua Direita”.------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

167 - 01.12.03 - Ourivesaria Oliveira, Lda. -------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/100172, deliberou aprovar a atribuição de um incentivo 

financeiro no valor de 3.413,00 euros, ao exercício de atividades económicas, referente ao 

requerente Ourivesaria Oliveira, Lda., no âmbito do Programa “Revitalizar a Rua Direita”.----------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

168 - 01.12.04 - Ourivesaria Lifon, Lda. ----------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/106999, deliberou aprovar a atribuição de um incentivo 

financeiro no valor de 6.499,40 euros, ao exercício de atividades económicas, referente ao 

requerente Ourivesaria Lifon, Lda., no âmbito do Programa “Revitalizar a Rua Direita”.-------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

169 - 01.12.05 - Olinda Gomes Ferreira Unipessoal, Lda. --------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/390, deliberou aprovar a atribuição de um incentivo 

financeiro no valor de 4.952,66 euros, ao exercício de atividades económicas, referente ao 
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requerente Olinda Gomes Ferreira Unipessoal, Lda., no âmbito do Programa “Revitalizar a Rua 

Direita”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

170 - 01.12.06 - Telmo Eduardo do Vale Miguinhas Afonso ----------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/726, deliberou aprovar a atribuição de um incentivo 

financeiro no valor de 8.040,65 euros, ao exercício de atividades económicas, referente ao 

requerente Telmo Eduardo do Vale Miguinhas Afonso, no âmbito do Programa “Revitalizar a Rua 

Direita”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

171 - 01.12.07 - Willians Gonçalves dos Santos -------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/4601, deliberou aprovar a atribuição de um incentivo 

financeiro no valor de 6.722,00 euros, ao exercício de atividades económicas, referente ao 

requerente Willians Gonçalves dos Santos, no âmbito do Programa “Revitalizar a Rua Direita”.------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

-------------------FUNDO AMBIENTAL - SELEÇÃO DAS DUAS VIATURAS ELÉTRICAS 

DE PASSAGEIROS – Parte 2---------------------------------------------------------------------------------- 
172 - 01.13.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 17-01-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/62076, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a adjudicação à 

empresa Ambienti D´Interni Unipessoal, Lda., pelo valor de 46.850,00 euros, acrescido de IVA, 

bem como, a Minuta e Gestor do Contrato, do procedimento referido em epígrafe.---------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

-------------------REDUÇÃO DE TAXAS --------------------------------------------------------------------- 
173 - 01.14.01 - Associação Portuguesa de Aviação Ultraleve --------------------------------------------- 

 ------------------Em face do requerimento apresentado pela entidade acima referida, com a 

distribuição n.º EDOC/2021/97515, bem como das informações, constantes do histórico do referido 

registo, a Câmara Municipal de Viseu, ao abrigo das disposições contidas nos artigos 20.º e 21º do 

Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas do Município de Viseu, deliberou 

autorizar a redução em 80% o valor das taxas referentes a voos de Instrução ou de treino, bem 

como, de lazer.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

02-DMAG 

 

 

-------------------DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO 

EXISTENTES EM 31/12/2021 – LPCA---------------------------------------------------------------------- 
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174 - 02.01.01 - Tendo em conta as informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/7544, a Câmara tomou conhecimento da declaração de recebimentos em atraso em 

31/12/2021 e da inexistência de pagamentos em atraso por parte do Município de Viseu, para 

efeitos do disposto no artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação. --------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

-------------------MAPA DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL 2021 ----------------------------------- 

175 - 02.02.01 - Tendo em conta as informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/3333, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar o Mapa de Demonstração do 

Desempenho Orçamental do ano de 2021.---------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

-------------------MAPA DE FLUXOS DE CAIXA E DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL 

2021 SMASV ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

176 - 02.03.01 - A Câmara Municipal de Viseu, em face do ofício dos Serviços Municipalizados n.º 

SMAS.S.2022/840, de 27-01-2022, com a distribuição n.º EDOC/2022/10311 e documentos em 

anexo (que, a fim de fazerem parte integrante da presente ata, se dão aqui por reproduzidos), tomou 

conhecimento da, proposta de aprovação do mapa de “Fluxos de Caixa” e “Resumo Diário de 

Tesouraria” referentes aos Serviços Municipalizados de Viseu.--------------------------------------------- 

--------------------Após análise e discussão da referida proposta, a Câmara Municipal de Viseu, 

deliberou, no uso da competência prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, aprovar o mapa de Fluxos de Caixa e Resumo Diário de Tesouraria. ------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

-------------------GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU – ÁGUAS DE VISEU 

PARA 2022 – REVISÃO N.º 1--------------------------------------------------------------------------------- 

177 - 02.04.01 - A Câmara Municipal de Viseu, em face do ofício dos Serviços Municipalizados, 

com a distribuição n.º EDOC/2022/10308 e documentos em anexo (que, a fim de fazerem parte 

integrante da presente ata, se dão aqui por reproduzidos), tomou conhecimento da, primeira, 

proposta de Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento dos SMAS.------------------------------ 

--------------------Após análise e discussão, a Câmara Municipal de Viseu, concordando com a 

proposta de revisão, supra referenciada, deliberou, no uso da competência prevista na alínea c) do 

n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, remeter os documentos em apreço à 

Assembleia Municipal, para aprovação, nos termos e para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 

do artigo 25.º do mesmo normativo legal. ---------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

APOIO TÉCNICO - As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio 

técnico do Diretor da Direção Municipal de Administração Geral, Adelino Fernando de Almeida 

Costa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

03-DMOPAS 
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-------------------TRÂNSITO------------------------------------------------------------------------------------- 

178 - 03.01.01 - Sinalização Vertical --------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/109617, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a proposta de criação de um 

lugar de cargas e descargas na Rua Alexandre Barbosa Campos, com adicional "CARGAS E 

DESCARGAS Dias úteis - 09:00h às 19:00h Sábados - 09:00h às 14:00h", na freguesia de Viseu 

conforme etapa 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

179 - 03.01.02 - Sinalização Vertical --------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/6699, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a sinalização vertical, sinal B1 

(cedência de prioridade) na Rua do Casal em Lourosa de Baixo e no Largo de S. João com a EM 

593 em S. João de Lourosa, Freguesia de S. João de Lourosa, conforme etapa 6.------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

180 - 03.01.03 - Sinalização Vertical --------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/4778, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a sinalização vertical, sinal B2 

(Paragem Obrigatória) na Rua do Matadouro, no Caçador, Freguesia de Rio de Loba, conforme 

etapa 9.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA-2021---- 

181 - 03.02.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/28067, a Câmara Municipal de Viseu deliberou revogar a decisão de contratar, de 

acordo com o previsto no artigo 80.º do CCP, por não terem sido apresentadas propostas no 

procedimento de concurso.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

-------------------ALARGAMENTO DE TROÇO DA EN229 ROTUNDA DO MATADOURO--- 

182 - 03.03.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 003/2022AP de 12-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/3466 e demais informações 

prestadas no histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou não haver 

razões para ser proferida decisão de oposição ao Subempreiteiro apresentado, “ROADSIGN – 

Serviços, S.A.”, para trabalhos de sinalização vertical e horizontal.---------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CEB DE 

PARADINHA------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

183 - 03.04.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 01/2022MA de 17-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2021/86829 e demais 

informações prestadas no histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou 

não haver razões para ser proferida decisão de oposição aos Subempreiteiros apresentados, 
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"Avipina, Unipessoal, Lda.”, para os trabalhos referentes a carpintarias e “COMEV, Construções 

Metalúrgicas de Viseu, Lda.” para os trabalhos referentes a serralharias. --------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

-------------------MERCADO DE PRODUTORES----------------------------------------------------------- 

184 - 03.05.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 04/2022-CF de 11-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/3253 e demais informações 

prestadas no histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou não haver 

razões para ser proferida decisão de oposição aos Subempreiteiros apresentados, "MOVADEL – 

MOVÉIS ALUMINIO E DECORAÇÃO, LDA.” para realização de trabalhos de serralharia e 

aplicação de vãos exteriores de alumínio.----------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

-------------------REABILITAÇÃO DA PONTE DE PRIME---------------------------------------------- 

185 - 03.06.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 001/2022-AP de 06-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/911 e demais informações 

prestadas no histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o 

Auto de Suspensão de Trabalho realizado em 29-11-2021, por se encontrar em curso a autorização 

para o corte total de trânsito na ponte, sem o qual o empreiteiro não poderá executar os trabalhos em 

falta na reabilitação da ponte.------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------- 

 

-------------------RUAS A4, B1 E B2 DO PP1 DO PROLONGAMENTO DA AV. ANTÓNIO 

JOSÉ DE ALMEIDA-------------------------------------------------------------------------------------------- 

186 - 03.07.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 03/2022-CF de 05-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/864 e demais informações 

prestadas no histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a 

Conta Final da Empreitada no valor de 996.187,05 euros, acrescido de IVA.----------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE PAVIMENTAÇÃO EM BETÃO 

BETUMINOSO - ANO 2016 - LOTE 2---------------------------------------------------------------------- 

187 - 03.08.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos nº 

04/2022/PAR de 07-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2020/1074 e demais informações 

prestadas no histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a 

notificação ao Empreiteiro da intenção de aplicação da multa de 4.839,17 euros, acrescido de IVA, 

por atraso na conclusão dos trabalhos da responsabilidade do empreiteiro, e consequente audiência 

escrita do interessado (adjudicatário).--------------------------------------------------------------------------- 

------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------- 

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - 

2016/2018 - LOTE 2---------------------------------------------------------------------------------------------- 

188 - 03.09.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos nº 

06/2022/PAR de 07-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2019/43736 e demais informações 

prestadas no histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a 

notificação ao Empreiteiro da intenção de aplicação da multa de 841,30 euros, acrescido de IVA, 
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por atraso na conclusão dos trabalhos da responsabilidade do empreiteiro, e consequente audiência 

escrita do interessado (adjudicatário).--------------------------------------------------------------------------- 

------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------- 

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE CONSERVAÇÃO/RECONSTRUÇÃO E 

CONSTRUÇÃO DE MUROS – 2019------------------------------------------------------------------------- 

189 - 03.10.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 18-01-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/60243, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a notificação ao 

Empreiteiro, de intenção de aplicação da multa diária de 151,03 euros/dia (302.060,00 euros x 1‰/ 

2 = 151,03 euros) por atraso na execução dos trabalhos da responsabilidade do Empreiteiro, desde 

23-09-2020 até à sua conclusão e consequente audiência escrita do interessado (adjudicatário), e 

bem como, para nos termos e com fundamento no artigo 325.º do Código dos Contratos Públicos, 

retomar a execução dos trabalhos e apresentar o plano de trabalhos / plano de mão de obra e plano 

de equipamento devidamente ajustados, no dia 24 de janeiro de 2022, em cumprimento do que é 

exigido no caderno de encargos.--------------------------------------------------------------------------------- 

------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------- 

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

VALETAS---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

190 - 03.11.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 001/2022-CCC de 14-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2021/85152 e demais 

informações prestadas no histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou 

aprovar o Auto de Receção Definitiva realizado em 07-01-2022 e extinção da caução prestada.------ 

------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------- 

 

-------------------ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE LORDOSA - 1.ª FASE------ 

191 - 03.12.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 01/2022-LC de 17-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/6577 e demais informações 

prestadas no histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a 

Ata de Retardamento da Consignação da Obra realizada em 17-01-2022, por motivo de aguardar a 

emissão de Visto do Tribunal de Contas.----------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

-------------------REABILITAÇÃO DA ESCOLA DA RIBEIRA----------------------------------------- 

192 - 03.13.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 011/2022-CCC de 12-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2021/91110 e demais 

informações prestadas no histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou 

aprovar a Ata de Segundo Retardamento da Consignação da Obra realizada em 10-01-2022 e que a 

fim de fazer parte integrante da presente ata se dá aqui por reproduzida.---------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO MUNICIPAL DE VISEU (EDIFÍCIOS) - 

LOTE 2 - GRUPOS B E C-------------------------------------------------------------------------------------- 

193 - 03.14.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 013/2022-CCC de 13-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/4054 e demais 
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informações prestadas no histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou 

não haver razões para ser proferida decisão de oposição ao Subempreiteiro apresentado, "VMTF - 

Valeriano Marques Teixeira de Figueiredo, Unipessoal Lda.” para as instalações e equipamentos de 

eletricidade, ITED, águas, esgotos e aquecimento do Lote 2 (Grupo B).----------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

-------------------CIMVDL - CARREIRA VISEU - CORVOS _ ATIVAÇÃO HORÁRIO 16:30-- 

194 - 03.15.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/106409, a Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento de que na sequência da 

deliberação de Câmara de 06/01/2022 a AT CIM Dão Lafões, comunica que o horário das 16H30 

na carreira Municipal "Corvos-Viseu" que se encontrava cancelado devido à pandemia da COVID-

19, foi ativado a partir de 17 de janeiro de 2022.-------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE CONSERVAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS / MUROS - 2017/2018-------------------------------------------------------------- 

195 - 03.16.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos nº 

14/2022/PAR de 14-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2021/69295 e demais informações 

prestadas no histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o 

Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução no final do primeiro ano após Receção 

Provisória da Obra (com observância do artigo 295.º do CCP), com comunicação ao Empreiteiro da 

autorização da liberação da caução respeitante, 30% do valor da caução.--------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

-------------------ARBORIZAÇÃO URBANA----------------------------------------------------------------- 

196 - 03.17.01 -  Em face da informação da Divisão de Ambiente, Higiene Urbana e Espaços 

Verdes de 16-12-2021 (que a fim de fazer parte da presente ata, se dá aqui por reproduzida), em 

anexo à distribuição n.º EDOC/2021/106942 e demais informações prestadas no histórico da 

referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a proposta de estratégia de 

atuação no patrimônio arbóreo, aquando de Operações Urbanísticas e Ocupação de Via Pública.----- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

APOIO TÉCNICO – As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio 

técnico do Diretor da Direção Municipal de Obras Públicas, Ambiente e Sustentabilidade, Henrique 

Custódio de Oliveira Domingos. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  

04-DMOTDE 

 

 

-------------------CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO MUNICIPAL--------------- 

197 - 04.01.01 - Cabeça de Casal de Herança de Lucinda Santos Ourô – EDOC/2021/105645 ------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão de certidão 

comprovativa de que a edificação, em causa, à data da sua construção, estava isenta de 
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licenciamento municipal, nos precisos termos da informação técnica n.º 034/2022 LR elaborada, 

sobre a matéria, em 17 de janeiro de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

198 - 04.01.02 - Teresa Maria Jesus Lopes da Silva Pereira da Silva – EDOC/2021/102188 ---------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão de certidão 

comprovativa de que a edificação, em causa, à data da sua construção, estava isenta de 

licenciamento municipal, nos precisos termos da informação técnica n.º 035/2022 LR elaborada, 

sobre a matéria, em 17 de janeiro de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

199 - 04.01.03 - Clara Rodrigues do Vale – EDOC/2021/106615 ------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão de certidão 

comprovativa de que a edificação, em causa, à data da sua construção, estava isenta de 

licenciamento municipal, nos precisos termos da informação técnica n.º 038/2022 LR elaborada, 

sobre a matéria, em 18 de janeiro de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

200 - 04.01.04 - Abílio da Cunha Marques – EDOC/2022/820 --------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão de certidão 

comprovativa de que a edificação, em causa, à data da sua construção, estava isenta de 

licenciamento municipal, nos precisos termos da informação técnica n.º 039/2022 LR elaborada, 

sobre a matéria, em 18 de janeiro de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

201 - 04.01.05 - Fernando António da Silva Cardoso – EDOC/2022/1228 ------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão de certidão 

comprovativa de que a edificação, em causa, à data da sua construção, estava isenta de 

licenciamento municipal, nos precisos termos da informação técnica n.º 040/2022 LR elaborada, 

sobre a matéria, em 18 de janeiro de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

202 - 04.01.06 - Teresa Maria Jesus Lopes da Silva Pereira da Silva – EDOC/2021/102205 ---------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de não autorizar a 

emissão de certidão comprovativa de que a edificação, em causa, à data da sua construção, estava 

isenta de licenciamento municipal, nos precisos termos da informação técnica n.º 036/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 17 de janeiro de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. ----------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, notificar o interessado de tal sentido de decisão, sendo-lhe 

concedido o direito de audiência prévia, podendo o mesmo, no prazo de 10 dias úteis, e por escrito, 

vir dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------- 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

203 - 04.01.07 - Medibest - Medicina e Bem-Estar, Lda. – EDOC/2021/85987 ------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de não autorizar a 

emissão de certidão comprovativa de que a edificação, em causa, à data da sua construção, estava 

isenta de licenciamento municipal, nos precisos termos do Auto de Vistoria elaborado, sobre a 

matéria, em 29 de outubro de 2021 e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos 

efeitos legais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, notificar o interessado de tal sentido de decisão, sendo-lhe 

concedido o direito de audiência prévia, podendo o mesmo, no prazo de 10 dias úteis, e por escrito, 

vir dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

204 - 04.01.08 - José António Soares de Carvalho – EDOC/2021/96166 --------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, manifestar a intenção de não autorizar a emissão de 

certidão comprovativa de que a edificação, em causa, à data da sua construção, estava isenta de 

licenciamento municipal, nos precisos termos do Auto de Vistoria elaborado, sobre a matéria, em 

11 de janeiro de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos efeitos 

legais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, notificar o interessado de tal sentido de decisão, sendo-lhe 

concedido o direito de audiência prévia, podendo o mesmo, no prazo de 10 dias úteis, e por escrito, 

vir dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

--------------------CERTIDÃO DE DESTAQUE – ARTIGO 6.º DO REGIME JURÍDICO DA 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------- 

205 - 04.02.01 - José Carlos Ferreira Augusto – EDOC/2021/110713 ------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 18/2022 RS elaborada, sobre a matéria em 11 de 

janeiro de 2022, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do RJUE. ------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

206 - 04.02.02 - João Carlos da Silva Rodrigues – EDOC/2021/83357 ----------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou não autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica elaborada, sobre a matéria em 17 de janeiro de 2022, 

nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do RJUE. -------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

207 - 04.02.03 - Marilene Gonçalves Mesquita – EDOC/2021/95514 ------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de não autorizar a 

emissão da certidão de destaque, de acordo com a informação técnica n.º 44/2022 RS elaborada, 

sobre a matéria em 19 de janeiro de 2022, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do 

RJUE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, notificar o interessado para, querendo, vir ao processo e por escrito, 

no prazo de 10 dias úteis, dizer o que se lhe oferecer, sobre o assunto, nos termos e para os efeitos 

do artigo 121.º do CPA - Audiência dos Interessados. ------------------------------------------------------- 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

208 - 04.02.04 - Benilde de Jesus Ferreira Coelho – EDOC/2021/88538 --------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de não autorizar a 

emissão da certidão de destaque, de acordo com a informação técnica n.º 28/2022 FB elaborada, 

sobre a matéria em 13 de janeiro de 2022, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do 

RJUE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, notificar o interessado para, querendo, vir ao processo e por escrito, 

no prazo de 10 dias úteis, dizer o que se lhe oferecer, sobre o assunto, nos termos e para os efeitos 

do artigo 121.º do CPA - Audiência dos Interessados. ------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

--------------------DECLARAÇÕES DE CADUCIDADE--------------------------------------------------- 

209 - 04.03.01 - Associação Social Cultural e Espiritualista – EDOC/2021/111025--------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de declarar a 

caducidade do ato de licenciamento em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em 

apreciação, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 71.º do RJUE e de acordo com a informação 

técnica n.º 21/2022 RS produzida, sobre a matéria em 11 de janeiro de 2022. --------------------------- 

-------------------Mais deliberou, notificar o interessado de tal sentido de decisão, sendo-lhe 

concedido o direito de audiência prévia, podendo o mesmo, no prazo de 10 dias úteis, e por escrito, 

vir dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

210 - 04.03.02 - Bruno Joel Pinto Correia – EDOC/2021/106109------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de declarar a 

caducidade do ato de licenciamento em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em 

apreciação, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 71.º do RJUE e de acordo com a informação 

técnica n.º 27/2022 FB produzida, sobre a matéria em 13 de janeiro de 2022. --------------------------- 

-------------------Mais deliberou, notificar o interessado de tal sentido de decisão, sendo-lhe 

concedido o direito de audiência prévia, podendo o mesmo, no prazo de 10 dias úteis, e por escrito, 

vir dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

211 - 04.03.03 - Carlos Manuel da Costa Oliveira – EDOC/2021/109981--------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou não declarar a caducidade do ato de gestão 

urbanística em apreciação, com base nas razões técnicas constantes da informação técnica 

elaborada, sobre a matéria, aos 11 de janeiro de 2022, devendo o interessado dinamizar o 

procedimento tendente à emissão do respetivo título urbanístico. ------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

212 - 04.03.04 - Sara Maria Rodrigues Maltez – EDOC/2021/107244------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou não declarar a caducidade do ato de gestão 

urbanística em apreciação, (deferimento do pedido de legalização) concedendo, ao invés, com base 

nas razões técnicas e de interesse público constantes da informação técnica n.º 09A/2022 FB 

elaborada, sobre a matéria, aos 17 de janeiro de 2022, um prazo excecional e improrrogável de 30 
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dias, a favor da interessada, para requerer a emissão do alvará de autorização de utilização de 

legalização das obras executadas.-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

213 - 04.03.05 - António Manuel Batista Pereira – EDOC/2022/1178------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou declarar a caducidade dos efeitos do ato 

do licenciamento, em apreciação, nos precisos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do 

artigo 71.º do RJUE de acordo com a informação técnica n.º 35/2022 RS, produzida, sobre a 

matéria, em 17 de janeiro de 2022. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Mais deliberou, notificar o interessado com menção expressa, quanto à 

possibilidade do interessado solicitar, nos termos do artigo 72.º do RJUE, a renovação do ato do 

licenciamento, em apreciação.------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

-------------------OUTRAS CONSTRUÇÕES----------------------------------------------------------------- 

214 - 04.04.01 - Adelino Marques Ferreira dos Santos - Legalização de anexo para Arrumos – 

EDOC/2021/111044 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 030/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 13 de janeiro de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. ----------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

215 - 04.04.02 - Lucília da Conceição Cardoso – Legalização de Muro – EDOC/2018/7156 ---------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 143 a/2022 RR 

elaborada, sobre a matéria, em 10 de janeiro de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. ----------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

216 - 04.04.03 - Fausto de Jesus Cartaxo de Matos - Legalização de Habitação Unifamiliar – 

EDOC/2021/110627 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de indeferir do ato 

de legalização em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em apreciação, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 24.º do RJUE e de acordo com a informação técnica n.º 026/2022 LR 

produzida, sobre a matéria em 12 de janeiro de 2022. -------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, notificar o interessado de tal sentido de decisão, sendo-lhe 

concedido o direito de audiência prévia, podendo o mesmo, no prazo de 10 dias úteis, e por escrito, 

vir dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

217 - 04.04.04 - Ana Cristina Ramalhete Nogueira Maia Correia - Legalização de alterações de 

fração habitacional - EDOC/2021/97379 ----------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de indeferir do ato 

de legalização em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em apreciação, nos termos do 
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disposto no n.º 1 do artigo 24.º do RJUE, e de acordo com a informação técnica n.º 710/2021 

produzida, sobre a matéria em 15 de dezembro de 2021. ---------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, notificar o interessado de tal sentido de decisão, sendo-lhe 

concedido o direito de audiência prévia, podendo o mesmo, no prazo de 10 dias úteis, e por escrito, 

vir dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

218 - 04.04.05 - Maria de Lurdes Almeida Pimentel da Costa - Cabeça de Casal da Herança de 

Piedade Soares de Almeida Pimentel – Legalização da ampliação e alteração de Moradia e de 

construção de Anexo, sujeito à execução de Obras de Execução - EDOC/2021/111060 ---------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou indeferir o pedido de licenciamento da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 24/2022 RS 

elaborada, sobre a matéria, em 12 de janeiro de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. ----------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, notificar o interessado com a menção expressa de que o interessado 

dispõe do prazo de 30 dias úteis para dinamizar e ou requerer o procedimento de legalização da 

correspondente operação urbanística, tudo nos termos do artigo 102.º A do RJUE e do artigo 80.º do 

RMUE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

219 - 04.04.06 - António Crisóstomo Jesus Fernandes – Legalização de um Edifício Multifamiliar - 

EDOC/2021/92514 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou indeferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica elaborada, sobre a 

matéria, em 21 de janeiro de 2022. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

220 - 04.04.07 - Maria do Carmo Oliveira Machado Costa – Legalização de alteração de Moradia 

Unifamiliar, de Construção de Anexo e de Muro de vedação, com execução de outras obras - 

EDOC/2021/110879 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou indeferir o pedido de licenciamento da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 27/2022 RS 

elaborada, sobre a matéria, em 13 de janeiro de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. ----------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, notificar o interessado com a menção expressa de que o interessado 

dispõe do prazo de 30 dias úteis para dinamizar e ou requerer o procedimento de legalização da 

correspondente operação urbanística, tudo nos termos do artigo 102.º A do RJUE e do artigo 80.º do 

RMUE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

221 - 04.04.08 - Câmara Municipal de Viseu – Redução de Servidão - EDOC/2022/7497 ------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou concordar com o teor integral da 

informação técnica da Divisão de Planeamento Territorial de 26 de janeiro de 2022, produzida, 

sobre a matéria, em apreciação, consubstanciada na aprovação, com as devidas correções da 

redução da servidão, em causa, devendo, subsequentemente, o presente procedimento ser 
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encaminhado para as Infraestruturas de Portugal, para efeitos do disposto no artigo 32.º do Estatuto 

das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril. ------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

-------------------PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VISEU------------------------------------------- 

222 - 04.05.01 - Em face dos elementos anexos à distribuição n.º EDOC/2022/11448, a Câmara 

Municipal de Viseu, tomou conhecimento da proposta técnica de alteração do Plano Diretor 

Municipal de Viseu, com todos os elementos que a compõem (cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais), os quais integram a presente proposta, sob 

a forma de anexo, tudo, nos termos e para os efeitos do disposto nos n.os 3 a 5 do artigo 86.º do 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e ulteriores alterações. ------------------------------------------- 

-------------------Após análise da mesma, a câmara deliberou aprová-la, bem como, remeter a 

referida proposta, para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, para 

que esta entidade, convoque a respetiva conferência procedimental a que se refere o artigo 86.º do 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio e ulteriores alterações.--------------------------------------------- 

-------------------Efetuada a discussão e votação, esta deliberação foi aprovada por unanimidade 

tendo os Senhores Vereadores do Partido Socialista, apresentado a seguinte declaração de voto: ----- 

-------------------“Após termos rececionado a documentação respeitante à alteração do PDM de 

Viseu, tratando-se da discussão e análise de um dos documentos mais importantes e principais do 

plano de ordenamento do território, definidor de regras únicas para o seu desenvolvimento em 

todas as suas áreas cumpre, antes de mais, referir que é nosso entendimento que nos deveria ter 

sido concedido mais tempo de análise e reflexão já que recebemos o expediente sobre essa matéria 

apenas 48h antes do início da reunião na qual o mesmo foi discutido.------------------------------------ 

-------------------Contudo, de forma responsável, fizemos a nossa avaliação, a possível, devido ao 

referido constrangimento e, após a apresentação feita, na própria reunião, pelos consultores e 

pelos serviços municipais, temos a declarar o seguinte:----------------------------------------------------- 

-------------------Em primeiro lugar, felicitar os Serviços Municipais e a Equipa de Consultoria pelo 

serviço prestado, já que a apresentação decorreu de forma muito objetiva e escorreita;--------------- 

-------------------Em segundo lugar, sendo uma alteração do PDM que é obrigatória pela imposição 

da Lei de Bases 31/2014, a qual tem que ser aprovada até ao final do ano de 2022, com a 

obrigatória discussão pública, realçamos três questões fundamentais:------------------------------------ 

-------------------1- As UOPG, que foram durante muitos anos castradoras e limitadoras do 

desenvolvimento e investimento no Concelho porquanto a CMV não priorizou a execução das 

mesmas, com a alteração proposta, essa limitação irá deixar de existir.---------------------------------- 

-------------------2- O corredor ferroviário desenhado no novo documento fica a Sul da cidade de 

Viseu, beijando a Zona Urbana, com a inscrição de uma plataforma ferroviária intermodal que vai 

servir os Visienses, aliás, ambição e opção que vai de encontro ao que defendemos como nossa 

pretensão nos últimos meses;------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------3- Durante anos foi apresentado e divulgado que Viseu iria ter uma Circular 

Externa de mais de 60Km para aproximar o Centro Urbano das Freguesias, e estas do Centro 

Urbano. Esta pretensão foi sempre defendida e apresentada pelo atual Presidente da Camara. Hoje 

o mito da Circular Externa acaba de perecer. Ficou provado, num momento de contraciclo, que 

aquela alegada pretensão, não passava de uma alegoria já que a Circular Externa não consta do 

PDM.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------De forma muito objetiva e analisada a proposta apresentada pelos promotores do 

PDM, os Vereadores do PS votam a favor desta proposta.”------------------------------------------------- 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 03 de fevereiro de 2022 
 

 

77 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

APOIO TÉCNICO - As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio 

técnico do Diretor da Direção Municipal de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Económico, Marcelo Caetano Martins Delgado. -------------------------------------------------------------- 

 

REUNIÃO PÚBLICA - Não se registaram intervenções do público. ------------------------------------ 

 

 FORMA DE VOTAÇÃO - As deliberações constantes desta ata foram aprovadas por 

unanimidade de votos dos membros presentes, com excepção daquelas onde se faz menção expressa 

do contrário.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ENCERRAMENTO - E não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a reunião, 

quando eram onze horas e quarenta e cinco minutos, dela se lavrando esta ata. E eu, Rui Alexandre 

Mendes Duarte, a redigi e subscrevi. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

O Presidente 

 

 

 _______________________  

 

O Chefe de Divisão 

 

 

_________________________ 

 


