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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU, 

REALIZADA NO DIA DEZASSETE DE 

FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E 

DOIS 

 

 

----------------Aos dezassete 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, ANA LEONOR CRUZEIRO DE OLIVEIRA BARATA, 

CARLOS MIGUEL LEITÃO LOUREIRO PIPA, MARA LISA MARTINS DE ALMEIDA, 

FERNANDA MARIA OLIVEIRA SOARES GILVAIA e PEDRO MIGUEL DA COSTA 

RIBEIRO, Vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

ABERTURA – Com a presença de todos os elementos do Executivo, foi, pelo Senhor Presidente, 

declarada aberta a reunião, quando eram nove horas e trinta minutos, passando a Câmara a ocupar-

se dos seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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, considerando que o PRR - 

Plano de Recuperação e Resiliência visa reforçar a robustez económica e social e territorial e que, o 

seu curto período de execução é 2026 e tendo em conta a criação do Gabinete da Cidade, cujo seu 

objetivo principal é a gestão alinhada dos recursos do PT 2030 e do PRR, questionou o Senhor 

Presidente, sobre quais as candidaturas já submetidas, bem como, aquelas que estão a ser 

equacionadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para mencionar o investimento do Funicular, 

concretizado pelo Senhor Presidente em 2009, referindo que, o mesmo custou cerca de 5,3 milhões 

de euros, com custos de manutenção anuais de 200 mil euros, em treze anos totaliza um 
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investimento de cerca 10 milhões de euros, com custos mensais de 60 mil euros, representando uma 

loucura em termos de custo benefício, questionou o Senhor Presidente se, em face dos valores 

exorbitantes não deveriam ser estudadas alternativas. Seguidamente, mencionou a parceria que 

existia entre o Município de Viseu e a empresa Tula Labs, relativa ao carro autónomo denominado 

Viriato que, chegou a ser apresentado como projeto alternativo ao Funicular com custos muitos 

inferiores aos atuais. Referiu ainda que, este projeto chegou a integrar um consórcio europeu de 

mobilidade, onde o Senhor Vice-Presidente, esteve na Holanda a formalizar o contrato, para acesso 

a fundos europeus, tendo proferido na altura, declarações sobre o projeto, destacando a sua 

importância para o ecossistema e qualidade de vida em Viseu, tendo por fim questionado o Senhor 

Presidente, se não seria importante retomar este projeto. Seguidamente, referiu a questão da água, 

destacando o facto de terem existido problemas no passado e que se as coisas continuarem iguais 

sem alternativas, garantidamente voltaremos a ter problemas e que não percebe porque se andam a 

estudar alternativas, quando existe uma solução bem estruturada e validada faltando apenas 

pareceres externos, designadamente da ERSAR, tendo questionado o porquê, agora, desta 

alternativa de aderir ás Águas do Douro e Paiva, quais as soluções e  vantagens da mesma, qual o 

modelo de governança se não acha que está a atrasar o processo se quer fazer uma PPP das Águas  

de Viseu. Por fim, referiu que, o passado está escrito e o passado tem uma história que não pode ser 

apagada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, sabendo que, a decisão de 

não avançar com o Viseu Arena é uma decisão política, como foi dito, tendo, no entanto, e 

considerando o facto de existem questões pertinentes sobre o ponto de vista da gestão financeira da 

autarquia, questionando o Senhor Presidente, sobre quais os gastos tidos com o projeto Viseu Arena 

e que, agora, vão ser deitados fora, quais os valores que vão ser pagos em indemnizações relativos 

aos concursos que já estavam abertos, quais são as mais valias do Centro de Artes e Espetáculos em 

relação ao Viseu Arena, nomeadamente, em termos de lotação, se o referido centro terá a mesma 

capacidade de atração de eventos que o Viseu Arena, considerando a mais valia que representa para 

o desenvolvimento turístico de Viseu, tendo por fim referido que, o financiamento do Viseu Arena 

iria ser efetuado através do IFFRU, questionando qual o valor de construção do Centro de Artes e 

Espetáculos e como será financiado.---------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para fazer uma intervenção relacionada com a 

mobilidade rodoviária, tendo referido o facto de, na última reunião de câmara ter sido aprovado por 

unanimidade o documento de alteração ao PDM que, não contemplou a circular externa, tendo 

questionado o Senhor Presidente, sobre a existência de algum acordo formalizado com as 

Infraestruturas de Portugal sobre o troço do IP5, se existem alterações ao pensamento consignado e 

se existem alterações relativamente à extensão (passagem superior) que liga á 229 que, por sua vez 

vai fazer a ligação à, eventual, bossa do camelo. Por fim, questionou o Senhor Presidente, sobre a 

229, mais concretamente, sobre a existência de avanços relativamente à questão da variante, ou seja, 

se está implementada documentalmente para que seja executada nos próximos anos através do 

PRR.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-------------------O Senhor Vice-Presidente, usou da palavra para falar de um assunto que considera 

transversal aos municípios e ás empresas e que, deveria ser uma preocupação assumida de uma 

forma generalizada pelo Estado Central e pelo país que é o problema da mão de obra nas várias 

dimensões, referindo que, o país precisa de uma injeção de pessoas com a máxima urgência,  sendo 
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um problema que tem que ser resolvido, não só ao nível do Estado Central, mas também do local e 

das empresas, sendo que, o crescimento da região e do país está refém desta falha que afeta a todos, 

de forma transversal  aos vários sectores. Referindo por fim que, quis trazer esta preocupação com 

vista a que, junto do Estado Central e das entidades competentes, posam ajudar a resolver o 

problema. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Intervenção da Senhora Vereadora Leonor Barata -----------------------------------------

---------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, estão abertos os vários eixos de 

apoio ás atividades culturais e que, não foram todos abertos ao mesmo tempo por uma questão de 

funcionalidade do concurso, destacando o esforço que foi feito para abrir o procedimento de 

candidaturas em tempo útil, não comprometendo assim a programação e a atividade regular das 

instituições, constituindo o refiro esforço um motivo de orgulho, cabendo aos artistas o esforço de 

dentro dos prazos estipulados, apresentarem as suas candidaturas. Por fim, referiu que, foram 

entregues os prémios dos presépios, destacando a qualidade das propostas artísticas dos presépios 

apresentados que são cada vez mais originais e com mais sentido de humor, estando a conseguir 

uma linguagem própria, bem como a importância das Juntas de Freguesia, participarem ativamente 

no crescimento das atividades culturais em todo o território. ----------------------------------------------- 

-------------------Intervenção da Senhora Vereadora Mara Almeida -----------------------------------------

---------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, no âmbito da obra a executar de 

requalificação da Praça D. Duarte, participou numa reunião na Associação Comercial, com os 

comerciantes e alguns habitantes daquela zona, e que entre alguns elogios e algumas preocupações 

reveladas, foi predominante a preocupação relativa à segurança, tendo sido esclarecidos que, não 

seria o Município a entidade responsável, mas sim a PSP, tendo ainda revelado que, pelos 

participantes foi dito que, foram já realizadas queixas que não tiveram os devidos 

desenvolvimentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir que, foi apresentado o PADAF - 

Programa ao Apoio ao Desporto e Atividade Física 2021-2022 e também que, conjuntamente com o 

Senhor Presidente, marcaram presença no primeiro dia de aulas da atividade sénior, destacando a 

importância do momento por representar o regresso a uma vida mais ativa e social dos 

participantes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Senhora Vereadora, Fernanda Gilvaia, o Gabinete da Cidade foi uma promessa de campanha que, 

irá ser cumprida, estando neste momento a iniciar funções, referindo ainda que, é do conhecimento 

geral aquilo que se quer com o referido Gabinete, que é fazer uma cidade mais acompanhada de 

acordo com as instruções da administração e acompanhar os grandes investimentos previstos, 

tendo-lhe sido associada a sociedade de reabilitação urbana, Viseu Novo SRU e que, dentro de 

pouco tempo e após o trabalho feito, será realizado o balanço daquilo que, foi a atividade do 

Gabinete da Cidade. Quanto à questão das candidaturas, referiu que, certamente deverá existir uma 

falha no âmbito do PRR, uma vez que, aparentemente todos se podem candidatar, dizendo à 

Senhora Vereadora que, ela certamente sabe que não é assim, tendo ainda referido que, a CIMVDL 

solicitou esclarecimentos sobre onde estavam as câmaras e as comunidades intermunicipais 

envolvidas no PRR, dando ainda conta, de ser muito fechado e com uma utilização conhecida de 

todos e que, não deve ser tudo atirado para o PRR, pois não é possível. Relativamente, às questões 

do Senhor Vereador Miguel Pipa, referiu que, costuma vir criticar aquilo que diz, pois traz uma 

série de assuntos que, dá como verdades e depois faz a crítica. No que concerne ao Funicular, 
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referiu que, foi dos investimentos mais baratos que tiveram na Câmara de Viseu, pois custou 5,3 

milhões de euros, mas não foi à Câmara, tendo sido um investimento Polis, tendo o município de 

Viseu, gasto 40% de 85% do investimento total, considerando a distribuição do capital da empresa 

onde participavam com o Estado, ou seja 40% para o Município e 60% para o Estado. Mencionou 

ainda que, quer colocar o Funicular, novamente em funcionamento, apesar de achar que ele nunca 

parou e que, aquilo que disse sobre o veículo autónomo estava morto na câmara, antes mesmo de 

chegar, tendo revelado que, o projeto tinha, já, sido deixado cair, não sendo responsável pela sua 

morte e que tem a plena convicção que, o Funicular vai funcionar e que, para as primeiras 

atividades do mesmo, estão a pensar que, faça a viagem desde o Campo de Viriato cheio de 

crianças, para o Adro da Sé, visitando os três museus existentes e regressando no comboio, que está 

a ser recuperado, às suas escolas, tendo reiterado que, é verdade que, querem repor o funicular mas 

que não são mentira as contas apresentadas pelo Senhor Vereador, tendo referido que, faz-lhe 

lembrar as história daquele Senhor que, foi a tribunal por causa dos ovos fritos e depois também fez 

as contas aos frangos, sendo que, cada um terá que, justificar a sua formação e fazer as contas como 

entender. Quanto à questão da Água, referiu que, é verdade que, o passado tem história e que o 

Senhor Vereador, deveria ter estado na reunião que decorreu ontem de manhã, onde as pessoas que, 

lá estiveram acolheram, por unanimidade a ponto levado pelo Senhor Presidente, aquilo que o 

Senhor Vereador diz é que é um erro, está a ser visto como a maior possibilidade, neste momento, 

pois efetivamente não foi encontrado nada relativamente á água, tendo ainda referido uma situação 

curiosa, de que,  ao contrário daquilo que foi dito pelos Senhores Vereadores do PS, o problema da 

barragem de Fagilde não está resolvido, estando agora, o Município de Viseu a firmar um  

protocolo com a APA – Agência Portuguesa do Ambiente, para em nome desta, efetuar um estudo 

suportado pela mesma, sendo certo que, em qualquer uma das hipóteses será necessário construir  a 

barragem mas não existe, ainda, decisão por parte da APA para construir a referida barragem 

existindo, apenas a promessa do Senhor Ministro do Ambiente, o que não é suficiente, revelando 

ainda, por fim, que aguardam que o Estado inicie os trabalhos na nova barragem considerando o 

facto de os mesmos serem autónomos relativamente a qualquer uma das hipóteses que venha a ser 

encontrada. Relativamente à questão colocada pela Senhora Vereadora, Marta Rodrigues, sobre o 

Viseu Arena, referiu que, existe um projeto feito do Centro de Artes e Espetáculos, que será 

reapreciado e atualizado, existem terrenos que foram disponibilizados para o efeito, existe a 

inclinação das pessoas que têm responsabilidades na área para o Centro de Artes, com uma 

vantagem notória que, é o facto de o Viseu Arena implicar que, o mesmo, ficasse à disposição da 

feira durante dois meses e meio por ano, ficando nesse período indisponível para a função para que 

seria criado, sendo algo que não quer. Referiu ainda que, pretendem aumentar o pavilhão multiusos, 

ou seja, realizar a parte da obra mais barata, para a qual já existe a trave mestra, passando os dois 

equipamentos a funcionar de uma forma complementar, visto que, distam apenas em pouco mais de 

150 metros, quanto à preocupação do financiamento, referiu que será encontrada a forma de 

financiar a construção do aludido centro e que, do ponto de vista urbanístico, foram já tomadas as 

posições necessárias para permitir a construção do Centro de Artes e Espetáculos no sitio onde o 

querem fazer. Relativamente, às questões do Senhor Vereador João Azevedo, sobre a mobilidade, 

referiu que, partilha da preocupação sobre a 229, dando a conhecer que, no passado, o IP5 esteve 

para ser todo municipalizado, tendo sido a administração central que não o quis fazer e que sabe 

porque não o fizeram, pois na altura lançaram um concurso que lhes ficou barato para a sua 

conservação e tendo resolvido esse problema deixou andar, tendo questionado os Senhores 

Vereadores do PS se estão satisfeitos sobre a qualidade do IP5, que é nacional, exortando os 

Senhores Vereadores a revindicarem a realização das obras. Referiu ainda que, aceitarão a 
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transferência para o domínio municipal, desde que, seja construído o nó da Boa Aldeia, 

considerando que, existe naquela zona atividade industrial com alguma dimensão que importa 

potencializar. Relativamente à 229, referiu que, já teve oportunidade de enaltecer a Câmara 

Municipal de Viseu, por ter realizado a rotunda, revelando que, não a teria feito, teria ao invés 

obrigado o Senhor Ministro das Obras Públicas e das Infraestruturas a fazê-la, pois a mesma 

encontra-se em troço nacional, realçando o grande esforço feito pela Câmara Municipal, em nome 

dos cidadãos, de cerca de 1 milhão de euros numa estrutura nacional que, deveria ser feita pelo 

Estado Central. Relativamente ao problema trazido pelo Senhor Vice-Presidente, que está na 

opinião pública, é o problema da demografia, onde todos estão preocupados, referindo que, 

existirão, com certeza municípios mais preocupados que, Viseu, considerando os resultados dos 

municípios, relativamente á evolução demográfica constantes dos últimos censos, onde só Viseu e 

Sernancelhe, escaparam a esta trajetória de perda de população, reiterando que não deixaram de 

levar este problema às reuniões da CIM e de outras entidades. Quanto aos assuntos trazidos pela 

Senhora Vereadora Leonor Barata, referiu que, o processo do financiamento à cultura foi feito em 

devido tempo, com critério esperando que, os agentes culturais fiquem satisfeitos com a situação e 

que possam fruir deste esforço financeiro digno de realce que, a câmara faz referindo que ficam 

sempre gratos pela atividade cultural, mas que representa um esforço feito por todos os viseenses 

através do município. Quanto á entrega dos prémios dos presépios, referiu que, acompanha o 

raciocínio feito, realçando a atitude dos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, aquando da 

referida entrega e em representação das suas populações, que foi reveladora na forma como se 

reviam nesta colaboração tida com a Câmara.  Relativamente ao problema trazido pela Senhora 

Vereadora Mara Almeida, associado à requalificação da Praça D. Duarte que, é o da segurança, 

informou os Senhores Vereadores que, realizou uma reunião com o Senhor Comandante da PSP de 

Viseu, onde para além da normal troca de cumprimentos, foi analisada a questão da segurança em 

Viseu, com especial enfoque para os dois locais problemáticos na Cidade, Zona Histórica e 

Jugueiros, tendo informado o Senhor Comandante que, mal o Governo esteja formado, irá a Lisboa 

para exigir uma coisa que é notória, que é a falta de efetivos da PSP em Viseu, esperando que esta 

revindicação seja promovida por todos, revelando ainda que, no passado existiam três carros para 

fazerem patrulha e, agora, apesar do alargamento da cidade existem apenas dois, sendo por isso uma 

realidade, que a falta de efetivos e meios afeta o trabalho da PSP. Por último, referiu que, o Senhor 

Vereador, Pedro Ribeiro, mencionou o PADAF, sendo este um documento que encontrou na câmara 

e que, considera bem feito, não tendo por problema, fazer uma rutura com aquilo que ache menos 

bem feito pela câmara anterior, mas também que, tem gosto em dar continuidade aquilo que, 

considera estar bem feito como é o caso do PADAF. Seguidamente, referiu que, já existia um plano 

de apoio às Associações e coletividades, mas que, este plano está mais descriminado e é mais vasto, 

tendo sido dado continuidade aquilo que, tinha sido decidido anteriormente. Relativamente à 

atividade sénior referiu que lhe agrada de sobremaneira que, os mesmos, tenham atividade e que, 

futuramente irão procurar, para além da continuidade da atividade física, promover atividade 

cultural, aproveitando as estruturas que temos, de modo a que, os seniores as conheçam. -------------- 

 

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

 

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

223 - 01.01.01 - A ata da Reunião Ordinária de 03-02-2022, 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 
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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 --------------------------------------- 

224 - 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 16 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 8181 / 100 mil habitantes, Internados 79, Enfermaria 78 e nos Cuidados Intensivos 1.---- 

-------------------Referiu ainda que, a verdade é que nos últimos dias se tem notado uma diminuição 

do número de casos confirmados. Tendo firme expetativa que essa diminuição venha a ser 

contínua.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------2) “Ferrovia” ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

aprovação por unanimidade do PDM que decorreu na última reunião de câmara de dia 3 de 

fevereiro voltou-se a falar sobre Ferrovia e sobre a localização física de uma área de possível 

localização da Estação de Viseu na futura (na expectativa que o Governo cumpra o compromisso) 

linha Aveiro – Viseu – Vilar Formoso. ------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A discussão gerada em torno dessa decisão, nos fóruns públicos, veio acompanhada 

de algumas inverdades que importa corrigir.------------------------------------------------------------------- 

-------------------As Ferrovias e as infraestruturas ferroviárias são responsabilidade do estado central 

e são propriedade do estado central; ---------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Linha do Vale do Vouga, na sua extensão entre Sernada e Viseu foi 

definitivamente encerrada por decisão governamental, a 1 de janeiro de 1990; -------------------------- 

-------------------A Linha do Dão foi definitivamente encerrada por decisão governamental a 28 de 

setembro de 1989; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Como esta informação facilmente se pode extrair de vários meios, estranhou a 

confusão que alguns fazem tentando associar estas decisões (que mais uma vez recordo, são do 

estado central) à sua presença sequer na Câmara de Viseu. Foram encerradas antes de ser Presidente 

de Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Ainda a propósito desta confusão que tentam fazer. Leu uma notícia do JN de 9 de 

fevereiro deste ano, que dava conta que a antiga estação ferroviária da Boavista vai ser demolida 

para que o Corte Inglês construa um novo centro comercial.------------------------------------------------ 

-------------------Mais uma vez, por despacho do Governo, nas pessoas do Secretário de Estado do 

Tesouro e do Secretário de Estado de Estado das Infraestruturas, o Estado decide sobre o seu 

património. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Referiu esta notícia para, também recordar, que a demolição da estação de Viseu, 

que ocorreu no início da década de 90 foi, obviamente uma decisão da responsabilidade da 

Administração Central.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------E, no caso de Viseu nem foi para que interesses privados se instalassem. Acabou 

por aí passar uma das mais estruturantes infraestruturas do Concelho, que é a Avenida Europa. ------ 

-------------------A única responsabilidade desta câmara em todo o processo das antigas linhas do 

Dão e do Vouga foi a da aquisição e preservação do canal ferroviário, que permitiu por exemplo, a 
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construção das ecopistas. Recordou que há troços em outros concelhos onde essa preservação não 

se verificou. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Se a decisão da administração central fosse de reativar esse canal para reposição da 

via férrea temos o canal ferroviário preparado, o que não aconteceria se não tivessem atuado 

atempadamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Todas as outras decisões, anteriores à minha presença nos destinos do Município 

são única e exclusivamente da administração central. -------------------------------------------------------- 

-------------------3) “Almargem” ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

semana passada uma carta para os proprietários do empreendimento de Almargem a exigir 

informação sobre o processo e, mais que isso, a exigir que num prazo razoavelmente curto possam 

apresentar projeto de conclusão do empreendimento. -------------------------------------------------------- 

-------------------Acompanharam de perto o Projeto de Complexo Turístico da Praia Fluvial do 

Almargem, para o qual até chegaram a reconhecer o interesse municipal, tendo criado manifestas 

expetativas na sua conclusão. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Desde há algum tempo que o empreendimento se encontra estagnado, com prejuízo 

social e ambiental evidente. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Após vários contactos, e na ausência de resposta, o Município viu-se obrigado a 

declarar a caducidade do processo de licenciamento que suportava a construção do referido 

empreendimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------Não poderão permitir que aquela zona fique assim pelo que, terão de apresentar 

projeto, tendo como objeto, a conclusão do empreendimento de acordo com o quadro legal e 

procedimental atualmente em vigor, sob pena de não fazendo, à luz dos princípios de preservação 

do interesse público e da precaução dos valores ambientais, a autarquia ser forçada a ponderar a 

aplicação de medida de tutela de reposição de legalidade urbanística ofendida, com todas as 

consequências legais daí emergentes. --------------------------------------------------------------------------- 

-------------------4) “Tomada de posse da Agência de Promoção Turística Centro de Portugal” -------- 

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

na tomada de posse dos novos órgãos sociais da Agência Regional de Promoção Turística Centro de 

Portugal (ARPTC) em cerimónia que decorreu, na passada semana, no Montebelo Viseu Congress 

Hotel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Pedro Machado foi reconduzido como Presidente desta instituição, que se destina à 

promoção externa do Centro de Portugal, por unanimidade, nas eleições para o triénio 2022-24 que 

decorreram no dia 7 de dezembro. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------5) “Consignações de obra” -------------------------------------------------------------------- 

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

também a semana passada as empreitadas do CRO – Centro de Recolha Oficial, que ficará sediado 

na freguesia de Rio de Loba, e da Requalificação da Rua Campo da Bola, na freguesia de Mundão. - 

-------------------O novo CRO | Canil e Gatil de Viseu, que ficará situado junto ao recinto da Feira do 

Gado, visa dar resposta ao elevado número de animais que existem no concelho e fazer face a 

situações que podem colocar em risco a segurança, higiene e saúde pública. Esta obra municipal 

tem um investimento superior a 390 mil euros. --------------------------------------------------------------- 

-------------------Por outro lado, pretende-se com a empreitada da Rua Campo da Bola, de um 

investimento superior a 320 mil euros, atuar ao nível do pavimento em betuminoso, prolongar a 

rede pública de abastecimento de água, executar, nos locais necessários, as valetas em betão para a 

drenagem das águas pluviais e implementar sinalização horizontal e vertical. --------------------------- 
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-------------------6) “Ministra da Justiça” ------------------------------------------------------------------------ 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que ainda no decurso 

da semana passada, a Senhora Ministra da Justiça visitou a prisão do Campo e pode constatar “in 

loco” o bom trabalho que ali se tem feito. ---------------------------------------------------------------------- 

-------------------Aproveitou o momento, para mais uma vez recordar a necessidade de acompanhar 

este trabalho valioso de reconstrução de um espaço com o necessário investimento da administração 

central. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A recuperação daquele complexo não pode resultar unicamente do trabalho dos 

presos porque a dimensão do investimento que ali é necessário fazer precisa de apoio do Estado e 

de Grande obra Pública complementar. ------------------------------------------------------------------------ 

-------------------É um excelente exemplo de como se pode fazer bem. Mas o Estado não se pode 

furtar ao restante investimento. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------7) “Assinatura de Contratos” ------------------------------------------------------------------ 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que assistiu à visita 

da Senhora Ministra da Coesão para assinatura de contratos do PAPN – Programa de Apoio à 

produção Nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Reforçou a importância das CIMs, no PT 2020, terem tido a oportunidade de gerir 

envelopes financeiros no apoio à economia, nomeadamente, no apoio à criação de empresas, na 

expansão da atividade de empresas já existentes e no apoio à criação dos postos de trabalho; --------- 

-------------------Solicitou à Senhora Ministra e à Senhora Presidente da CCDR, a necessidade de 

reforçar o aviso de concurso, de forma a poder apoiar todas as empresas que tiveram mérito na sua 

candidatura e que estão em condições de ser aprovadas. Estando a falar de um reforço de cerca de 

1,7 milhões de euros, que nos permitiria apoiar mais 24 empresas do setor da indústria. --------------- 

-------------------8) “Reunião no Ministério sobre o Lítio” --------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que no mesmo dia 

em que receberam a Senhora Ministra da Justiça o Senhor Ministro do Ambiente convidou os 

Municípios para explicar o processo de prospeção do Lítio. ------------------------------------------------ 

-------------------Esteve presente o Vereador Pedro Ribeiro que reforçou a posição que já 

anteriormente tínhamos referido. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Apesar de o Concelho de Viseu ser afetado com uma muito pequena franja 

territorial, serão contra a prospeção no Concelho. ------------------------------------------------------------ 

-------------------Agindo apenas no limite das suas competências. ------------------------------------------ 

-------------------9) “Fecho do IP3 para Obras de consolidação de taludes”-------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que o IP3 vai ficar 

cortado a partir de dia 2 de março, durante cerca de três semanas. ----------------------------------------- 

-------------------Foi informação que nos foi transmitida pelas Infraestruturas de Portugal. ------------- 

-------------------O corte em Penacova, distrito de Coimbra, junto à zona da Livraria do Mondego, 

surge "não para haver obra, mas apenas para consolidar os taludes". -------------------------------------- 

-------------------O IP3 é uma via importante que tem que ter uma solução por parte da administração 

central. Não deixaremos de nos bater por um perfil de autoestrada na ligação de duas capitais de 

distrito desta importância. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------10) “Abastecimento de Água”----------------------------------------------------------------- 

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

na passada terça-feira com os Municípios vizinhos definindo a atuação para os próximos tempos. --- 

-------------------Unanimemente decidiram iniciar um diálogo com as Águas de Portugal uma 

possível criação de uma parceria para estes territórios. Manterão como plano B a criação da 
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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 conhecimento que, mesmo que, as coisas corram muito bem, não teremos 

o sistema que ambicionamos em pleno, em menos de 04 anos.---------------------------------------------- 

-------------------11) “Limpeza de Grafittis”--------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que já se iniciaram 

trabalhos de limpeza de Grafitis. Querem melhorar o ambiente urbano e rural com a limpeza rápida 

e atempada desse ruído visual que são os grafitis. ------------------------------------------------------------ 

-------------------12) “Feira de São Mateus”--------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que a Feira de São 

Mateus deste ano irá decorrer desde o dia 04 de agosto até ao dia 21 de setembro.---------------------- 

 

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

225 - 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: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Instituto Politécnico de Viseu, relativas à utilização do Campo de Futebol da Quinta 

da Cruz, no dia 28 janeiro de 2022, para a realização de treinos para o campeonato Universitário - 

EDOC/2022/7329. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------DGESTE – Direção de Serviços da Região Centro - Coordenação Local do 

Desporto Escolar de Viseu, relativas à utilização do Pavilhão Desportivo Infante D. Henrique, no 

dia 7 de maio, para a realização da fase regional de Futsal no escalão de Juvenis - 

EDOC/2022/9817. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Viseu Royal Tennis Club, relativas à utilização das Instalações Desportivas de 

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

EDOC/2022/14554. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos”, relativas à utilização das Instalações 

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

diversas - EDOC/2022/14581. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Escola Profissional Mariana Seixas, relativas à utilização das Instalações 

Desportivas de Gestão Municipal, referentes ao ano letivo de 2018/2019 - EDOC/2022/14497. ------ 

-------------------Fundação Joaquim dos Santos, relativas à utilização das Instalações Desportivas de 

Gestão Municipal, nos meses de dezembro de 2021 e janeiro 2022, para a realização das atividades 

diversas - EDOC/2022/15103. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Escola Secundária Emídio Navarro, relativas à utilização das Instalações 

Desportivas de Gestão Municipal, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021 

e janeiro de 2022, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/15104. ---------------------- 

-------------------Colégio da Via Sacra, em 50% o pagamento das taxas/preços, relativas à utilização 

das Piscinas Municipais de Viseu, nos meses de novembro e dezembro de 2021, para a realização 

de uma atividade estruturante do seu Projeto Educativo, destinada ao desenvolvimento das crianças 

e adolescentes - EDOC/2022/14535. --------------------------------------------------------------------------- 

 

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

– ÁGUAS DE VISEU-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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226 - 01.04.01 - Execução de Ramais de Água e de Saneamento no Concelho – 2022 ----------------- 

-------------------Após análise do ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.2022/1167, de 

10-02-2022, anexo à distribuição n.º EDOC/2022/15651, a Câmara deliberou ratificar a deliberação 

tomada pelo respetivo Conselho de Administração, em 24-01-2022, que: -------------------------------- 

------------------- - aprovou as peças do procedimento, para a execução da empreitada em título; ------ 

------------------- - autorizou a abertura de um procedimento por concurso público, para execução da 

empreitada em epigrafe, nos termos do disposto na alínea b) do n.º1 do artigo 19.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, pelo preço base de 

334.444,19 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ------------------------------------------------- 

------------------- - nomeou o Júri do procedimento, que é o seguinte:--------------------------------------- 

-------------------Presidente: Eng.ª Ana Margarida Tavares Lopes Pais Loureiro; 1.º Vogal Efetivo: 

Sr. Arnaldo António Correia Gonçalves; Vidal; 2.º Vogal Efetivo: Eng.º José Alberto Andrade 

Duarte; 1.º Vogal Suplente: Dr. Eugénio Orlando de Sá Neves dos Santos; 2.º Vogal Suplente: 

Eng.º Nestor Nunes Vidal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Mais deliberou, autorizar a despesa inerente ao procedimento supra referido, tendo 

por base o disposto no artigo 18.º Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho. ------------------------------- 

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

 

227 - 01.04.02 - Tratamento das Águas Residuais Domésticas de Silgueiros e Oliveira de Barreiros 

– Estudo Prévio e Viabilidade Económica --------------------------------------------------------------------- 

-------------------No seguimento do ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.2022/1247, de 

10-02-2022, com a Distribuição n.º EDOC/2022/16153, a Câmara Municipal de Viseu tomou 

conhecimento da deliberação tomada pelo respetivo Conselho de Administração, em 07-02-2022, 

do Estudo Prévio e de Viabilidade Económica, referente ao Tratamento das Águas Residuais 

Domésticas de Silgueiros e Oliveira de Barreiros.------------------------------------------------------------- 

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

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

228 - 01.05.01 - Linhas de Apoio “REVITALIZAR” e “CRIAR” 2020 ----------------------------------- 

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

EDOC/2021/28772, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a prorrogação dos prazos dos 

projetos, "Academia da Broa" da linha Revitalizar até novembro de 2022 e “TRAPSTAR” da linha 

Criar, no âmbito do Viseu Cultura 2020, até dezembro de 2022.-------------------------------------------- 

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

 

-------------------AÇÃO SOCIAL, FAMÍLIA E SOLIDARIEDADE - VISEU SOLIDÁRIO------- 

229 - 01.06.01 - VISEU SOLIDÁRIO – Joaquim Rosindo de Amaral Baptista - Freguesia de Rio de 

Loba - Apoio no Âmbito da Saúde ------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Tendo por referência a informação do Gabinete de Ação Social, Solidariedade e 

Família, anexada à distribuição n.º EDOC/2022/11014, bem como dos demais documentos 

anexados, a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder um apoio 

complementar para despesas extraordinárias de saúde, a Joaquim Rosindo de Amaral Baptista, 

através da atribuição de uma comparticipação de 165,00 euros, para aquisição de medicação, nos 

termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º, do artigo 8.º e artigo 9.º do Regulamento 

Municipal Viseu Solidário.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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230 - 01.06.02 - VISEU SOLIDÁRIO – Fernanda Duarte Inácio - Freguesia de Viseu - Apoio no 

Âmbito da Saúde -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Tendo por referência a informação do Gabinete de Ação Social, Solidariedade e 

Família, anexada à distribuição n.º EDOC/2022/10901, bem como dos demais documentos 

anexados, a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder um apoio 

complementar para despesas extraordinárias de saúde, a Fernanda Duarte Inácio, através da 

atribuição de uma comparticipação de 82,00 euros, para tratamento dentário, nos termos do disposto 

na alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º, do artigo 8.º e artigo 9.º do Regulamento Municipal Viseu 

Solidário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

-------------------DESCENTRALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA 

AS AUTARQUIAS LOCAIS E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS-------------------- 

231 - 01.07.01 - Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto e Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto – 

Decreto-Lei nº 23/2022, de 14 de fevereiro -------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, em face dos elementos em anexo à distribuição n.º 

EDOC/2022/17173, tomou conhecimento da proposta de prorrogação de prazo até 1 de janeiro de 

2023, relativamente à transferência de competências referida em epígrafe (que, a fim de fazer parte 

integrante da presente ata, se dá aqui por reproduzida), apresentada no quadro legal definido pela 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto. ---------------------- 

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

deliberou concordar com a mesma e, no uso da competência prevista na subalínea ccc) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou remetê-la à Assembleia Municipal, em 

consonância com o artigo 2.º do Decreto-Lei 23/2022, de 14 de fevereiro. ------------------------------- 

-------------------Efetuada a discussão e votação, esta deliberação foi aprovada com os votos a favor 

da maioria dos membros presentes, constituída pelo Senhor Presidente, pelos Senhores Vereadores 

do Partido Social-Democrata e votos contra dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, tendo 

sido apresentada a seguinte declaração de voto, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

-------------------“As Autarquias Locais são uma das estruturas fundamentais para a gestão de 

Serviços Públicos numa lógica de proximidade; pelo que e tendo por base esta premissa, a 

transferência de competências no âmbito da Ação Social para as autarquias locais possibilita uma 

maior adequação dos serviços prestados à população, o que se traduz num melhor atendimento e 

uma resposta mais eficaz aos cidadãos, especialmente aos mais vulneráveis socialmente. ------------ 

-------------------Consideramos que o exercício das competências pelas autarquias locais no domínio 

da Ação Social é um dos fatores decisivos de intervenção em situações de vulnerabilidade e 

exclusão social em que se encontram pessoas e famílias, uma vez que permite uma resposta de 

proximidade adequada e célere com o desenvolvimento de uma Ação Social integrada. --------------- 

-------------------De facto, a atuação das autarquias neste domínio é um importante vetor no 

combate à exclusão social, mas também de coesão populacional e territorial, que permite criar 

sinergias positivas entre os recursos e as competências existentes na comunidade. --------------------- 

-------------------Tanto é verdade, que o próprio executivo do Município assume esta posição no 

espectro da Comunidade Intermunicipal, com a sua concordância na aceitação de transferência de 

competências no âmbito da Ação Social para a CIM Dão Lafões. Assume igualmente a mesma 

posição no que se refere à transferência de competências para as freguesias do concelho, isto 
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porque considera, “que a proximidade determina evidentes ganhos de qualidade, eficácia e 

eficiência”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Assim, considerando a posição antagónica do executivo Municipal, e tendo por 

referência que a atuação das autarquias locais no domínio da Ação Social é fator determinante 

para o combate à exclusão social, os Vereadores do PS votam contra a prorrogação do prazo da 

aceitação da transferência de competências.” ---------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO CARTÃO MUNICIPAL SÉNIOR ---- 

232 - 01.08.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/3422, deliberou aprovar as Normas de Funcionamento 

do Cartão Municipal Sénior (que, a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dão aqui por 

reproduzidas), que definem os critérios da sua atribuição e o procedimento tendente à sua concessão 

e destina-se a apoiar os idosos residentes no concelho de Viseu, economicamente mais 

carenciados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

233 - 01.09.01 - Delegação Geral nas Freguesias do Concelho – Freguesia de Repeses e São 

Salvador ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, em cumprimento do Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências, deliberou celebrar um protocolo com a Junta de Freguesia de Repeses 

e São Salvador, 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;-------------------------------- 

-------------------Placas Toponímicas.---------------------------------------------------------------------------- 

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

identificada 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 supra 

referida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

234 - 01.10.01 - Município de Viseu/ Freguesia de Repeses e São Salvador / 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. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------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 a Junta de 

Freguesia de Repeses e São Salvador, 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 o 

montante a transferir para a Junta 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. --------- 

 

235 - 01.10.02 - Município de Viseu / Freguesia de Silgueiros / Manutenção e Pequenas Reparações 

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

-------------------Após análise das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/97474, e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar um aditamento ao 

protocolo aprovado em reunião de Câmara de 18/02/2021, celebrado com a Freguesia de Silgueiros, 

com vista à execução da Reparação da Rede de Fontanários Públicos. ------------------------------------ 

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

aditamento ao aludido protocolo. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

236 - 01.10.03 - Município de Viseu / Freguesia de Povolide / Manutenção e Pequenas Reparações 

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

-------------------Após análise das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/109916, e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar um aditamento 

ao protocolo aprovado em reunião de Câmara de 18/02/2021, celebrado com a Freguesia de 

Povolide, com vista à execução da Reparação da Rede de Fontanários Públicos.---------------------- 

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

aditamento ao aludido protocolo. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

237 - 01.10.04 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique / Associação 

de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas do Ex-Agrupamento de Silgueiros - 

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/2020/57261, 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 dos Alunos das Escolas do Ex-Agrupamento de Silgueiros, 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.---------- 
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238 - 01.10.05 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Grão Vasco / Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola Básica de Massorim - 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/2021/19868, deliberou aprovar o Relatório Final do Protocolo 

de Colaboração celebrado com o Agrupamento de Escolas Grão Vasco e a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola Básica de Massorim, 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.---------- 

 

239 - 01.10.06 - Município de Viseu / Fundação Visabeira – Creche e Jardim de Infância 

“Infantinhos Quinta do Bosque” - 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/2020/60150, deliberou aprovar o Relatório Final do Protocolo 

de Colaboração celebrado com a Fundação Visabeira – Creche e Jardim de Infância “Infantinhos 

Quinta do Bosque”, 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.---------- 

 

240 - 01.10.07 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas do Viso / Associação de Pais e 

Encarregados de Educação dos Alunos da Escola do 1º Ciclo e JI da Póvoa de Sobrinhos - 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/2020/57179, deliberou aprovar o Relatório Final do Protocolo 

de Colaboração celebrado com o Agrupamento de Escolas do Viso e a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação dos Alunos da Escola do 1º Ciclo e JI da Póvoa de Sobrinhos, 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.---------- 

 

241 - 01.10.08 - Município de Viseu / Agrupamentos de Escolas do Concelho de Viseu e 

Associações de Pais – Ano Letivo 2021/2022 – CAF - Componente de Apoio à Família -------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, em face das informações prestadas na distribuição 

n.º EDOC/2022/10224, deliberou aprovar o montante de 81.200,00 euros, referente à Componente 

de Apoio à Família, a ser materializado, através do estabelecimento de acordos de colaboração, com 

os agrupamentos e associações mencionadas no mapa, em anexo à distribuição supra referenciada, 

com vista a promover e implementar medidas de apoio à família que garantam uma escola a tempo 

inteiro, através de atividades destinadas a assegurar o acompanhamento dos alunos do 1.º ciclo do 

ensino básico antes e ou depois das componentes do currículo e das atividades de enriquecimento 

curricular, bem como durante os períodos de interrupção letivo de 2021/2022.--------------------------- 

--------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dão-se por reproduzidas as minutas dos 

acordos de colaboração em questão bem como da lista das instituições e associações, supra 

mencionada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

-------------------CONTRATOS-PROGRAMA--------------------------------------------------------------- 
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242 - 01.11.01 - Pagamento do Projeto para os Passeios na Avenida do Campo de Futebol - 

Freguesia de Ranhados -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2019/59456, deliberou retificar o Contrato-Programa, 

celebrado com a Freguesia de Ranhados, aprovado na reunião de 18-02-2021, alterando o nome da 

obra, em vez de “Pagamento de projeto para Passeios na Avenida da Regada” passou a constar 

“Pagamento do Projeto para os Passeios na Avenida do Campo de Futebol”. -------------------------- 

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

 

243 - 01.11.02 - Pagamento de Projeto para Rearborização e Criação de Zonas de sombra nos 

Espaços Verdes Públicos – Freguesia de Viseu --------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/11123, deliberou celebrar um Contrato-Programa de 

Cooperação Financeira e Técnica, com a Freguesia de Viseu, com vista ao pagamento do projeto 

necessário à execução da obra identificada em epígrafe, estabelecendo-se que a comparticipação 

municipal será de cem por cento nos respetivos encargos, no montante de 5.000,00 euros, acrescido 

de IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

244 - 01.12.01 - Município de Viseu / Real Clube de Tiro de Viseu – Relatório Final ------------------ 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/97125, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo para 2021, celebrado com o Real Clube de Tiro 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.---------- 

 

245 - 01.12.02 - Município de Viseu / Lusitano Futebol Clube de Vildemoinhos – Relatório Final -- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/11253, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo para 2021, celebrado com o Lusitano Futebol Clube de 

Vildemoinhos, no âmbito da candidatura à Medida 14 (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.---------- 

 

246 - 01.12.03 - Município de Viseu / Dínamo Clube da Estação – Relatório Final --------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/11517, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo para 2021, celebrado com o Dínamo Clube da Estação, 

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.---------- 

 

247 - 01.12.04 - Município de Viseu / Invictus Viseu – Associação Desportiva, Recreativa e 

Cultural – Relatório Final ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/6621, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo para 2021, celebrado com a Invictus Viseu – Associação 

Desportiva, Recreativa e Cultural, no âmbito da candidatura à Medida 9 (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.---------- 

 

-------------------NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO “MARCHA VISEU 2022”- 

248 - 01.13.01 - O concurso Marcha Viseu 2022 é uma iniciativa da Câmara Municipal de Viseu, 

no âmbito da sua programação cultural, destinando-se a apurar a composição apresentada a 

concurso que reúna atributos de qualidade, tanto literários como musicais e que será obrigatória 

para todos os participantes no Desfile/Concurso das Marchas dos Santos Populares. -------------------

--------------------Assim, com vista à definição da forma como irá decorrer o concurso em questão, a 

Câmara deliberou aprovar as respetivas Normas de Participação, cujo texto se dá por reproduzido – 

EDOC/2022/14104 – bem como a atribuição de prémio proposta. ----------------------------------------- 

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

 

-------------------VISEU NOVO, S.R.U. – SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA DE 

VISEU--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

249 - 01.14.01 - Relatório de Execução Orçamental - 3.º Trimestre de 2021------------------------------ 

---------------Tendo em conta os documentos apresentados pela Viseu Novo em anexo á distribuição 

EDOC/2022/9219, a Câmara Municipal de Viseu, tomou conhecimento do Relatório Trimestral de 

Execução Orçamental, referente ao 3.º Trimestre de 2021, em cumprimento do preceituado na 

alínea e) do n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto.---------------------------------------- 

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

 

250 - 01.14.02 - Solar dos Condes de Prime - Conservatório Regional de Música Dr. Azeredo 

Perdigão: Restauro e Substituição de Caixilharia ------------------------------------------------------------- 

-------------------Tendo em conta os documentos apresentados pela Viseu Novo em anexo á 

distribuição EDOC/2019/45491, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou revogar a deliberação n.º 

1970 de 16-09-2021, onde aprovou a adjudicação ao concorrente “Isojofer Isolamentos Lda.” de 

acordo com o disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 162.º do CPA. ----------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou aprovar a adjudicação do Solar dos Condes de Prime - 

Conservatório Regional de Música Dr. Azeredo Perdigão: Restauro e Substituição de Caixilharia, 

ao concorrente “Refletesboço, Lda.”, pelo valor de 59.750,00 euros, acrescido de IVA. --------------- 

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

 

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

251 - 01.15.01 - Rua Silva Gaio n.º 77, Fração “A” - Freguesia de Viseu --------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 323.SRU/2021, de 26-10-2021, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2021/88313, 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 “A”, que faz parte do Imóvel sito na Rua Silva 

Gaio n.º 77, 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, da Zona Especial de Proteção às Muralhas e portas antigas da cidade e na Área de 
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Reabilitação Urbana “Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da Cava de Viriato, 

Núcleo Histórico do Bairro Municipal e Fontelo”, pertencente a Francisco Silva. ----------------------- 

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

 

252 - 01.15.02 - Rua Serpa Pinto n.º 204, Fração “C” - Freguesia de Viseu ------------------------------ 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 324.SRU/2021, de 26-10-2021, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2021/88481, 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 Serpa 

Pinto n.º 204, 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 Ricardo Manuel Salvador Borges.----------------------- 

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

 

253 - 01.15.03 - Av. António José de Almeida n.º 48, Fração “I” - Freguesia de Viseu ---------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 325.SRU/2021, de 26-10-2021, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2021/88490, 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 “I”, que faz parte do Imóvel sito na Av. António 

José de Almeida n.º 48, 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 Habifactus – SMI, Lda..-------------- 

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

 

254 - 01.15.04 - Rua João de Mendes n.º 77, Fração “B” - Freguesia de Viseu -------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 027.SRU/2022, de 02-02-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/12416, 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 João de 

Mendes n.º 77, Freguesia de Viseu, encontrando-se fora dos limites da Zona Especial de Proteção à 

Sé de Viseu, mas dentro da Área de Reabilitação Urbana “Núcleo Histórico Central, Ribeira, 

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

a João Filipe Rodrigues Martins.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

255 - 01.15.05 - Rua Augusta Cruz n.º 30-32, Fração “B” - Freguesia de Viseu ------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 029.SRU/2022, de 02-02-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/12498, 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 

Augusta Cruz n.º 30-32, 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 Castelo de Ofertas, Unipessoal, Lda..----------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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256 - 01.15.06 - Rua Augusta Cruz n.º 30-32, Fração “C” - Freguesia de Viseu ------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 028.SRU/2022, de 02-02-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/12491, 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 

Augusta Cruz n.º 30-32, 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 Castelo de Ofertas, Unipessoal, Lda..----------------------------------------- 

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

 

257 - 01.15.07 - Rua do Comércio n.º 58-84, Fração “F” - Freguesia de Viseu -------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 030.SRU/2022, de 07-02-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/13820, 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 

Comércio n.º 58-84, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Zona Geral de 

Proteção da “Casa da Rua D. Duarte”, da Zona Geral de Proteção da “Casa de Treixedo/Solar 

Visconde de Treixedo”, 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 XYQ PORTUGAL – Investimentos Imobiliários, 

Unipessoal, Lda.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

02-DMAG 

 

 

-------------------INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO 1.º SEMESTRE DE 

2021 – ARTIGO 77.º DA LEI 73/2013 DE 03 DE SETEMBO------------------------------------------- 

258 - 02.01.01 - A Câmara Municipal de Viseu, através dos documentos em anexo à distribuição n.º 

EDOC/2022/9995, tomou conhecimento da informação económica e financeira do 1.º Semestre de 

2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------CONSOLIDAÇÃO DAS MOBILIDADES INTERNAS INTERCARREIRAS -- 

259 - 02.02.01 - A Câmara Municipal de Viseu, em face das informações e anexos constantes da 

distribuição n.º EDOC/2021/81297, em especial a informação apresentada pela Divisão de Gestão e 

Promoção dos Recursos Humanos, tomou conhecimento da proposta de Consolidação das 

Mobilidades Internas Intercarreiras (que, a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui 

por reproduzida).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Após análise e discussão, a Câmara Municipal de Viseu, com fundamento no 

disposto do n.º 5 do artigo 99.º-A do Anexo I, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, deliberou, 

concordando com a referida proposta, consolidar as aludidas Mobilidades.------------------------------- 

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

 

-------------------PEDIDO DE EMPRÉSTIMO DA LINHA BEI PT 2020 – AUTARQUIAS – 

REABILITAÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO DO ORFEÃO – PARU/PEDU ------------------------ 

260 - 02.03.01 - A Câmara Municipal de Viseu, em face da informação prestada pela Divisão 

Financeira e de Contratação n.º EDOC/2021/16070 (documentos esses que, a fim de fazerem parte 

integrante da presente ata, se dão aqui por reproduzidos), deliberou aprovar os termos da Minuta de 

Contrato, apresentada pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, condicionada à 

aprovação da respetiva contratação pela Assembleia Municipal.-------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, propor à Assembleia Municipal a contratação do empréstimo para o 

financiamento do projeto de Reabilitação do Antigo Edifício do Orfeão, num montante de 

559.617,73 euros, dentro dos parâmetros acima referidos e de acordo com a informação apresentada 

pelos Serviços Financeiros, no uso da competência prevista na subalínea ccc) do n.º1 do artigo 33.º 

e para efeitos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Deliberou por fim, propor nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do 

n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e no artigo 12.º do Decreto-Lei nº 127/2012, 

de 21 de junho, na sua atual redação, que a Assembleia Municipal conceda autorização para 

assunção dos compromissos plurianuais de acordo com a informação prestada pela Divisão 

Financeira e de Contratação (documento esses que, a fim de fazerem parte integrante da presente 

ata, se dão aqui por reproduzidos).------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 

 

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DA EM593 DESDE O CRUZAMENTO COM EN231 E 

O CRUZAMENTO COM A VARIANTE AO PIC ------------------------------------------------------- 

261 - 03.01.01 - Em face da informação da Divisão de Suporte Técnico e Administrativo nº 01-

2022/JG de 27-01-2022 (que, a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por 

reproduzida), em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/10376 e demais informações prestadas no 

histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou retificar a deliberação n.º 

1406 aprovada na reunião de câmara de 08 de junho de 2021, relativamente à morada dos 

proprietários das parcelas 7.2 e 7.3..----------------------------------------------------------------------------- 

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

 

262 - 03.01.02 - Em face da informação da Divisão de Suporte Técnico e Administrativo nº 02-

2022/JG de 01-02-2022 (que, a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por 
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reproduzida), em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/12111 e demais informações prestadas no 

histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a proposta de  

acordo de cedência de terreno necessário para a Requalificação da EM593 desde o cruzamento com 

EN231 e o cruzamento com a variante ao PIC – Parcela 14.1, no valor de 773,00 euros. -------------- 

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

 

263 - 03.01.03 - Em face da informação da Divisão de Suporte Técnico e Administrativo nº 04-

2022/JG de 03-02-2022 (que, a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por 

reproduzida), em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/13268 e demais informações prestadas no 

histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a proposta de  

acordo de cedência de terreno necessário para a Requalificação da EM593 desde o cruzamento com 

EN231 e o cruzamento com a variante ao PIC - Parcelas 9 e 19, no valor de 13.909,00 euros. -------- 

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

 

-------------------ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE LORDOSA-------------------- 

264 - 03.02.01 - Em face da informação da Divisão de Suporte Técnico e Administrativo nº 03-

2022/JG de 01-02-2022 (que, a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por 

reproduzida), em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/12546 e demais informações prestadas no 

histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a proposta de  

acordo de cedência de terreno necessário para a Área de Acolhimento Empresarial de Lordosa - 

Parcelas 118, 210, 108A, 123, 239, no valor de 107.867,55 euros. ----------------------------------------- 

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

 

-------------------CIM - LINHA INTERMUNICIPAL – PARAGEM------------------------------------ 

265 - 03.03.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/68187, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a criação de duas paragens de 

TP com a sinalização vertical proposta (H20a) na Rua Principal em Cavernães, para servir os 

passageiros da rede de transportes intermunicipal (carreira número 7 Viseu Sátão (estação), 

conforme parecer favorável da AT CIM Dão Lafões.--------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------CIM - TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DO DESPACHO N.º 3515-A/2021, 

DE 1 DE ABRIL - REFORÇO EXTRAORDINÁRIO DOS NÍVEIS DE OFERTA NO TP------ 

266 - 03.04.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 10-02-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/28525, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a informação a 

remeter à CIM Dão Lafões para ser submetida na plataforma do Fundo Ambiental na sequência do 

Despacho n.º 3515-A/2021, de 1 de abril, no seu ponto 4, conforme etapas 111 e 112.----------------- 

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

 

267 - 03.04.02 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/28525, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o pagamento de 

compensações, ao operador Berrelhas, através das verbas provenientes do despacho 3515-A/2021 e 

Despacho 7495-B/2021 que servem única e exclusivamente para esse efeito, pela manutenção dos 

níveis de oferta durante a pandemia, posteriormente pagamento pela Divisão Financeira e de 

Contratação solicitando as respetivas faturas, conforme etapa 123.----------------------------------------- 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 17 de fevereiro de 2022 
 

 

98 

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

 

-------------------ABATE DE ÁRVORES REMOÇÃO DE CEPOS E ENCERRAMENTO DE 

CALDEIRAS------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

268 - 03.05.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos nº 

03/2022-PAR de 03-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2021/85156 e demais informações 

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

Revisão de Preços (cálculo definitivo) com valor de 1.530,44 euros, acrescido de IVA. --------------- 

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

 

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

INFRAESTRUTURAS / MUROS - 2017/2018 ------------------------------------------------------------- 

269 - 03.06.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos nº 

02/2022-PAR de 03-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2021/85149 e demais informações 

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

Revisão de Preços (cálculo definitivo) com valor de 1.804,12 euros, acrescido de IVA. --------------- 

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

 

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

VALETAS 2016--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

270 - 03.07.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos nº 

07/2022-PAR de 10-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2019/4888 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 4.513,12 euros, acrescido de IVA, 

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

escrita do interessado (adjudicatário)", e bem como, para correção dos "defeitos nos trabalhos 

executados em Fonte Arcada, Reta em Várzea | Torredeita \ EN 337, até 26.01.2022, para posterior 

realização de vistoria para efeitos de receção provisória".---------------------------------------------------- 

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

 

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

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

271 - 03.08.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 08-02-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/102856, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos 

apresentados do que resulta um acréscimo de custo da empreitada no valor de 7.997,00 euros, 

acrescido de IVA (1,46% do preço contratual), trabalhos que legalmente se enquadram nos termos 

seguintes: trabalhos complementares, de acordo com o n.º 1 do artigo 370.º do CCP, no valor de 

7.997,00 euros, acrescido de IVA (1,46% do preço contratual), prazo de execução dos trabalhos 

avaliado em 60 dias, sendo que a prestação de caução deve incidir sobre o valor de 7.997,00 euros, 

acrescido de IVA, com publicitação no portal dos contratos públicos nos termos do artigo 315.º do 

CCP, bem como, da respetiva minuta do Contrato Adicional.----------------------------------------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DAS PISTAS DE ATLETISMO, RENOVAÇÃO DO 

RELVADO E DA REDE DE REGA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO FONTELO--------------- 
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272 - 03.09.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 01-02-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/110528, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a notificação ao 

Empreiteiro de acordo com: "na presente data o atraso da obra por facto imputável ao empreiteiro é 

de 5 dias, tendo em conta a data fixada para a conclusão da obra (31/12/2021), a que corresponde o 

montante diário de 1.443,57 euros, perfazendo o valor de 7.217,85 euros", e indeferimento do 

"pedido de prorrogação legal do prazo de execução da obra “por um período não superior a 57 dias” 

e reposição do equilíbrio financeiro do contrato".------------------------------------------------------------- 

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

 

273 - 03.09.02 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 08-02-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/9643, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos 

apresentados do que resulta um acréscimo de custo da empreitada no valor de 8.827,24 euros, 

acrescido de IVA (0,61% do preço contratual), trabalhos que legalmente se enquadram nos termos 

seguintes: trabalhos complementares, de acordo com o n.º 1 do artigo 370.º do CCP, no valor de 

8.827,24 euros, acrescido de IVA (0,61% do preço contratual), prazo de execução dos trabalhos 

avaliado em 30 dias, sendo que a prestação de caução deve incidir sobre o valor de 8.827,24 euros, 

acrescido de IVA, com publicitação no portal dos contratos públicos nos termos do artigo 315.º do 

CCP, bem como, da respetiva minuta do Contrato Adicional.----------------------------------------------- 

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

 

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

274 - 03.10.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 010/2022AP de 25-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/8898 e demais informações 

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

Auto de Levantamento de Suspensão Parcial de Trabalho realizado em 24-01-2021. ------------------- 

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

 

275 - 03.10.02 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 10-02-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/11094, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, o Projeto de 

Alterações, tendo em conta que "a escavação prevista realizar em toda a área do interior do cofre se 

torna de realização inviável pondo em risco toda a estrutura da ponte, mesmo com o cimbre 

colocado sob os dois arcos", "Os trabalhos agora propostos são de natureza idêntica aos já previstos 

na obra, sendo as quantidades inferiores, resultando numa menor valia na empreitada" e dos 

trabalhos apresentados do que resulta um decréscimo de custo da empreitada no valor de 45.783,69 

euros, acrescidos de IVA ((-)19,50% do preço contratual), trabalhos que legalmente se enquadram 

nos termos seguintes: dedução de trabalhos previstos no contrato no valor de 45.783,69 euros, 

acrescidos de IVA ((-)19,50% do preço contratual), qualificáveis como trabalhos a menos - artigo 

379.º do CCP, com publicitação no portal dos contratos públicos nos termos do artigo 315.º do 

CCP, bem como, da respetiva minuta do Contrato. ----------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------LIGAÇÃO DOS ARRUAMENTOS COMPLEMENTARES DA AVENIDA 

DA EUROPA À PERIMETRAL DO PARQUE URBANO DA AGUIEIRA------------------------- 
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276 - 03.11.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 1/2022-CC de 25-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2019/46331 e demais informações 

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

Auto de Receção Definitiva realizado em 10-01-2022 e extinção da caução prestada.------------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE MOBILIDADE 

DE VISEU---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

277 - 03.12.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 10/2022-CF de 27-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/10337 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, "IMPER-

PRO – Impermeabilizações Unipessoal, Lda.”, para realização de impermeabilização.----------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO APEADEIRO DE TORREDEITA 

A ESPAÇO MUSEOLÓGICO E INFRAESTRUTURAS DE APOIO-------------------------------- 

278 - 03.13.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 004/2022-AJOS de 28-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/1607 e demais 

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

aprovar o Auto de Levantamento de Suspensão de Trabalhos realizado em 03-01-2022, uma vez 

que foi celebrado o Contrato de Trabalhos Complementares e da intenção do Dono de Obra da 

aplicação de sanção contratual, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 403.º do CCP, no valor de 

diário de 146,36 euros a partir de 26/01/2022, tendo em conta a data fixada para conclusão da obra 

de 25/01/2022, e consequente audiência escrita do interessado (adjudicatário).-------------------------- 

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

 

-------------------MUV - REQUALIFICAÇÃO DO DESENHO URBANO EM PARAGENS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO------------------------------------------------------------------------------------- 

279 - 03.14.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 218/2021-BE de 30-12-2021, em anexo à distribuição n.º EDOC/2018/11142 e demais 

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

aprovar que seja proferida decisão final de aplicação da sanção contratual pelo motivo de atraso na 

conclusão da execução da obra por facto imputável ao Empreiteiro (nos termos do n.º 1, artigo 403.º 

do CCP), no valor total de 25.025,82 euros (8,54 % do preço contratual), como a seguir se 

discrimina: A importância de 8.409,87 euros, correspondente a 147 dias de atraso (de 02.02.2018 a 

28/06/2018), no montante diário de 57,21 euros, de atraso na conclusão da execução dos trabalhos 

por facto imputável ao Empreiteiro, levando em conta que não dependiam da revisão do projeto de 

execução, e/ou do desenvolvimento do contrato adicional ao contrato de empreitada, que deveriam 

ficar concluídos até ao dia 01.02.2018, e que se prolongaram até ao dia 28.06.2018, e a importância 

de 16.615,95 euros, correspondente a 195 dias de atraso (de 06.11.2018 a 20.05.2019), no montante 

diário de 85,21 euros, de atraso na conclusão da execução dos trabalhos por facto imputável ao 

Empreiteiro, após o levantamento da suspensão parcial dos trabalhos de 01.10.2018, e que deveriam 

ficar concluídos até ao dia 06.11.2018, e que se prolongaram até ao dia 20.05.2019.-------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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-------------------DEMOLIÇÃO / CONTENÇÃO DE FACHADAS TRAVESSA SÃO 

DOMINGOS / RUA D. DUARTE / RUA DO COMÉRCIO--------------------------------------------- 

280 - 03.15.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/10553, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o Auto de Levantamento de 

Suspensão de Trabalhos realizado em 24-01-2022, uma vez que foi celebrado o Contrato de 

Trabalhos Complementares. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------CONSTRUÇÃO DE UM CRO | CANIL E GATIL - 2.º PROCEDIMENTO----- 

281 - 03.16.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 01-02-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/104892, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, o Plano de 

Segurança e Saúde e das Declarações da Nomeação da Coordenação de Segurança em Obra e de 

Aceitação de Aceitação de Nomeação como Coordenador de Segurança em Obra, envio à 

Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) a comunicação prévia da abertura do estaleiro, 

bem como, o envio do PSS aprovado e de cópia da comunicação prévia de abertura do estaleiro à 

ACT ao Empreiteiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA DOS ATUAIS E FUTUROS PARQUES 

DE ESTACIONAMENTO E DOS LUGARES PÚBLICOS DE ESTACIONAMENTO 

PAGOS NA VIA PÚBLICA------------------------------------------------------------------------------------ 

282 - 03.17.01 -  Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/1472, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o 6º Relatório Trimestral de 

outubro, novembro e dezembro de 2021 da Concessão supra e emissão da respetiva fatura à 

Semovepark, conforme etapa 9.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES--------------------------------------------------- 

283 - 03.18.01 -  Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/9263, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar para integração de Espaços 

Verdes, o Lote M PAQ.315/2021.------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 

 

 

-------------------LOTEAMENTO------------------------------------------------------------------------------- 

284 - 04.01.01 - Visituris - Empreendimentos Viseenses de Turismo, SA. - EDOC/2021/102635 ---- 
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-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou acionar, legalmente a caução prestada, 

pelo promotor, nos termos e para os efeitos previstos, sobre a matéria, no artigo 84.º do RJUE, no 

âmbito da operação urbanística, em apreciação, tendo em vista o reembolso das despesas realizadas, 

pela Câmara Municipal, com a execução substitutiva das respetivas obras de urbanização, nos 

termos do Auto de vistoria  elaborado, sobre a matéria em 14 de janeiro de 2022, sendo para o 

efeito, desenvolvidos todos os procedimentos previstos no referido auto, nomeadamente, a 

caducidade do respetivo ato de aprovação do loteamento. --------------------------------------------------- 

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

 

-------------------CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO MUNICIPAL--------------- 

285 - 04.02.01 - Aida dos Santos Pereira - Cabeça de Casal da Herança de José dos Santos Pereira – 

EDOC/2022/4912 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 49/2022 RS elaborada, 

sobre a matéria, em 21 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. --------- 

 

286 - 04.02.02 - Piedade Ângelo – EDOC/2021/98332 ------------------------------------------------------ 

-------------------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 elaborada, sobre a matéria, em 

24 de janeiro de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

287 - 04.02.03 - Manuel Pais Simões – EDOC/2021/100600 ----------------------------------------------- 

-------------------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 elaborada, sobre a matéria, em 

02 de fevereiro de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

288 - 04.02.04 - Maria da Glória de Almeida Aparício Costa – EDOC/2021/75371 -------------------- 

-------------------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 do Auto de Vistoria elaborado, sobre a matéria, em 

11 de janeiro de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

289 - 04.02.05 - Luís Miguel Pereira da Silva – EDOC/2022/3313 ---------------------------------------- 

-------------------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 020/2022 RR 

elaborada, sobre a matéria, em 25 de janeiro de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. ----------------------------------------------------------------------- 
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-------------------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. --------- 

 

290 - 04.02.06 - Pedro Miguel Coelho Mesquita – EDOC/2022/2393 ------------------------------------- 

-------------------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 51/2022 RS 

elaborada, sobre a matéria, em 21 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. ---------------------------------------------------------------- 

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

 

291 - 04.02.07 - Mara Amália dos Santos Almeida Aguiar – EDOC/2022/4830 ------------------------- 

-------------------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 55/2022 RS 

elaborada, sobre a matéria, em 24 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. --------- 

 

292 - 04.02.08 - José Fernandes de Figueiredo – EDOC/2022/7576 --------------------------------------- 

-------------------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 elaborada, sobre a 

matéria, em 31 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. --------- 

 

293 - 04.02.09 - António Gil da Silva Ribeiro – EDOC/2021/105747 ------------------------------------- 

-------------------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 70/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 02 de fevereiro 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. ---------------------------------------------------------------- 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

294 - 04.02.10 - José Lopes de Almeida Santos – EDOC/2022/6159 -------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou com caráter definitivo, 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 teor da informação técnica elaborada, 

sobre a matéria, em 20 de janeiro de 2022. -------------------------------------------------------------------- 

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

 

--------------------CERTIDÃO DE DESTAQUE – ARTIGO 6.º DO REGIME JURÍDICO DA 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------- 

295 - 04.03.01 - Virgílio Marques Rodrigues – EDOC/2021/107254 -------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 29/2022 AC elaborada, sobre a matéria em 20 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. --------- 

 

296 - 04.03.02 - Piedade Gonçalves Batista – EDOC/2022/8112 ------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 61/2022 FB elaborada, sobre a matéria em 25 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. --------- 

 

297 - 04.03.03 - Agostinho Coelho Rodrigues – EDOC/2021/89670 -------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou com caráter definitivo, não autorizar a 

emissão de certidão de destaque nos precisos termos do teor da informação técnica elaborada, sobre 

a matéria, em 25 de janeiro 2022.--------------------------------------------------------------------------------  

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

 

298 - 04.03.04 - Afonso dos Santos Correia – EDOC/2022/7177 ------------------------------------------ 

-------------------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 24/2022 PN elaborada, 

sobre a matéria em 25 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. --------- 

 

299 - 04.03.05 - Fernando Manuel Gonçalves Silva Santos – EDOC/2022/2783 ------------------------ 

-------------------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 57/2022 RS elaborada, 

sobre a matéria em 25 de janeiro de 2022, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do 

RJUE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------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. --------- 

 

300 - 04.03.06 - Augusto de Figueiredo – EDOC/2022/8251 ----------------------------------------------- 

-------------------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 27/2022 FB elaborada, 

sobre a matéria em 31 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--------------------------------------------------- 

301 - 04.04.01 - Ricardo Manuel Cardoso Figueiredo – EDOC/2021/80920------------------------------ 

-------------------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 produzida, sobre a matéria em 26 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. --------- 

 

302 - 04.04.02 - Francisco dos Santos Duarte – EDOC/2022/5526----------------------------------------- 

-------------------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 produzida, sobre a matéria em 03 de fevereiro 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. --------- 

 

303 - 04.04.03 - José Augusto Santos Sena – EDOC/2021/95039------------------------------------------ 

-------------------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 produzida, sobre a matéria em 04 de fevereiro 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. --------- 
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304 - 04.04.04 - Maria do Carmo de Jesus Duarte Costa – EDOC/2022/652------------------------------ 

-------------------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 74/2022 FB produzida, sobre a matéria em 31 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. --------- 

 

305 - 04.04.05 - Francisca Daniela Oliveira Farias – EDOC/2021/72746--------------------------------- 

-------------------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 104/2022 FB produzida, sobre a matéria em 07 de fevereiro 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. --------- 

 

306 - 04.04.06 - Joaquim Manuel da Silva Oliveira – EDOC/2019/29409--------------------------------- 

-------------------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 83/2022 FB produzida, sobre a matéria em 02 de fevereiro 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. --------- 

 

307 - 04.04.07 - Frederico Jorge Almeida Rodrigues – EDOC/2019/77874------------------------------- 

-------------------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 produzida, sobre a matéria em 24 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. --------- 

 

308 - 04.04.08 - Manuel Pereira Lopes – EDOC/2021/106005---------------------------------------------- 

-------------------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 9/2022 RS, produzida sobre a matéria, 

em 06 de janeiro de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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309 - 04.04.09 - Deletania Unipessoal, Lda. – EDOC/2022/7426------------------------------------------- 

-------------------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, produzida sobre a matéria, em 25 de 

janeiro de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

310 - 04.04.10 - José António da Cruz Lopes – EDOC/2018/29333---------------------------------------- 

-------------------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, produzida sobre a matéria, em 27 de 

janeiro de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

311 - 04.04.11 - Manuel dos Remédios Santos – EDOC/2018/70191-------------------------------------- 

-------------------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, produzida sobre a matéria, em 26 de 

janeiro de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

312 - 04.04.12 - Rui Manuel dos Santos Melo – EDOC/2019/67248--------------------------------------- 

-------------------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, produzida sobre a matéria, em 28 de 

janeiro de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

313 - 04.04.13 - Associação Cultural Recreativa e Social de Teivas – EDOC/2018/62010------------- 

-------------------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, produzida sobre a matéria, em 28 de 

janeiro de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

314 - 04.04.14 - Rui Pedro Soares Mota Siciliani de Oliveira – EDOC/2018/29614--------------------- 

-------------------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, produzida sobre a matéria, em 04 de 

fevereiro de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

315 - 04.04.15 - José Rosa da Costa – EDOC/2018/73165--------------------------------------------------- 

-------------------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 
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artigo 71.º do RJUE de acordo com a informação técnica, produzida sobre a matéria, em 28 de 

janeiro de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

316 - 04.04.16 - Jorge Cardoso Abrantes – EDOC/2022/4347---------------------------------------------- 

-------------------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 76/2022 FB, produzida sobre a 

matéria, em 31 de janeiro de 2022. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

-------------------OUTRAS CONSTRUÇÕES----------------------------------------------------------------- 

317 - 04.05.01 - Maria da Conceição Lopes Poceiro de Azevedo - Legalização de alterações de 

Habitação Unifamiliar – EDOC/2022/3455 -------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 48/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 20 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. --------- 

 

318 - 04.05.02 - Maria dos Anjos Cândida da Rocha – Licença Especial de Legalização de 

Habitação Unifamiliar e Anexo – EDOC/2022/1757 --------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 043/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 19 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. --------- 

 

319 - 04.05.03 - Silvério da Conceição Rodrigues e José da Conceição Rodrigues - Legalização de 

alterações em Moradia Unifamiliar (sem realização de obras) – EDOC/2021/109599 ------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 49/2022 MH 

elaborada, sobre a matéria, em 24 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. --------- 

 

320 - 04.05.04 - Fernando António Ferreira da Varanda - Licença Especial de legalização de 

Habitação Unifamiliar - EDOC/2022/2710 -------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 057/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 26 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. --------- 

 

321 - 04.05.05 - Emerson Paffetti – Legalização de Muro de Vedação - EDOC/2022/9763 ----------- 
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-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica elaborada, sobre a 

matéria, em 28 de janeiro de 2022. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

322 - 04.05.06 - Fernanda da Silva Matos Gomes – Legalização de Moradia Unifamiliar e alteração 

da Cobertura - EDOC/2022/11187 ------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 68/2022 MH 

elaborada, sobre a matéria, em 31 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. --------- 

 

323 - 04.05.07 - Lúcia dos Santos Cruz – Licença Especial de legalização de Habitação e anexos de 

Arrumos - EDOC/2022/1705 ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 067/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 01 de fevereiro 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. --------- 

 

324 - 04.05.08 - Carlos Fernando Magalhães Ribeiro – Legalização de alterações de Habitação 

Unifamiliar e legalização de Anexo - EDOC/2022/10407 --------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 071/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 02 de fevereiro 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. --------- 

 

325 - 04.05.09 - Amélia Bulhões de Almeida e Outros – Legalização de alterações em Edifício para 

Habitação e Armazém - EDOC/2022/12274 ------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 76/2022 MH 

elaborada, sobre a matéria, em 02 de fevereiro 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. --------- 

 

326 - 04.05.10 - João Bustorff Ferreira – Legalização de alterações em Moradia Unifamiliar e Muro 

de Vedação - EDOC/2021/102383 ------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------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 55/2022 

produzida, sobre a matéria em 25 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. ---------------------------------------------------------------- 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

327 - 04.05.11 - Maria Eulália F. Rodrigues Parente, Cabeça de Casal da Herança de Joaquim Maio 

Parente – Legalização de alterações em Moradia Unifamiliar Anexo (sem realização de obras) - 

EDOC/2022/5469 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 53/2022 

produzida, sobre a matéria em 26 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. --------- 

 

328 - 04.05.12 - Maria de Lurdes Santos Rodrigues – Legalização de Anexo (Arrecadação e 

Alpendre) - EDOC/2022/5088 ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 69/2022 MH 

produzida, sobre a matéria em 31 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. --------- 

 

329 - 04.05.13 - Elisabete Maria Lopes de Sousa Pinget – Legalização de Anexo - 

EDOC/2022/7664 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 87/2022 FB 

produzida, sobre a matéria em 07 de fevereiro 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. --------- 

 

330 - 04.05.14 - Armando Pereira da Silva – Legalização de alterações em Moradia Unifamiliar - 

EDOC/2021/107782 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 39/2022 PN 

produzida, sobre a matéria em 08 de fevereiro 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. --------- 
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331 - 04.05.15 - Visecar - Oficina de Reparações Automóveis, Lda. – Legalização de alterações 

efetuadas a Edifício destinado a Oficina de Reparação de Automóveis - EDOC/2022/7614 ----------- 

-------------------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 73/2022 MH 

produzida, sobre a matéria em 01 de fevereiro 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. --------- 

 

332 - 04.05.16 - Cristina Adelaide Gomes de Almeida – Legalização de Moradia Unifamiliar e 

Anexo - EDOC/2021/87993 ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou indeferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 72/2022 FB 

elaborada, sobre a matéria, em 28 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. --------- 

 

333 - 04.05.17 - Mariana Loureiro Viegas Boloto – Legalização de Moradia Unifamiliar - 

EDOC/2021/93078 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------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 28 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. --------- 

 

334 - 04.05.18 - Ana Paula Soares Machado dos Santos – Legalização de alterações de Moradia 

Unifamiliar - EDOC/2021/90872 ------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou indeferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 103/2022 FB 

elaborada, sobre a matéria, em 07 de fevereiro 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. --------- 

 

335 - 04.05.19 - Cândido Geraldo Figueiredo Lopes – Legalização de alterações de Anexo para 

Arrumos - EDOC/2022/8645 ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou indeferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 068/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 02 de fevereiro 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. --------- 

 

336 - 04.05.20 - Abílio de Jesus Marques – Certidão de Divisão Física de Parcela - 

EDOC/2022/9068 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de indeferir o 

pedido de emissão da certidão peticionada, consubstanciada na divisão física de propriedade, nos 

precisos termos do disposto, sobre a matéria, na informação técnica n.º 95/2022 de 04 de fevereiro 

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. --------- 

 

337 - 04.05.21 - Câmara Municipal de Viseu – Delimitação de Unidade de Execução no troço 

Central do PP do prolongamento da Av. Dr. António José de Almeida (UOPG 1.1) - 

EDOC/2022/15074 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o clausulado dos contratos de 

urbanização com os interessados abrangidos pela respetiva Unidade de Execução, concedendo 

estes, em tal título urbanístico, na qualidade de proprietários, a devida e ou necessária legitimidade, 

tendo em vista a promoção, pelo Município de Viseu, da correspondente operação de 

reparcelamento, documentos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, autorizar o desenvolvimento de todas as etapas procedimentais 

subsequentes, tendo em vista a concretização da operação de reparcelamento, contextualizada, no 

âmbito da Unidade de Execução, em causa, bem como, autorizar o desenvolvimento do 

procedimento administrativo tendo como objeto a aquisição da parcela de terreno n.º 135, que 

integra a Unidade de Execução, por via do direito privado, de acordo com o código de 

expropriações, pertencente a herdeiros de João Abrantes Ferreira e Silva, com a área de 1.101,76 

m2, a que correspondem os direitos construtivos de 716,14 m2 de área bruta de construção, com 

base no valor unitário de 188,00 euros por metro quadrado de área bruta de construção, valor esse 

determinado, por perito da lista oficial do Ministério da Justiça, a que corresponde um valor total de 

aquisição de 134.634,32 euros, sendo certo que os interessados, na sequência das negociações 

preliminares já estabelecidas, para o efeito, manifestaram já a sua adesão ao teor do relatório de 

avaliação produzido, sobre a matéria, pelo mencionado perito. --------------------------------------------- 

-------------------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, dela se lavrando esta ata. E eu, Rui Alexandre Mendes Duarte, a redigi e 

subscrevi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente 

 

 

 _______________________  

 

O Chefe de Divisão 

 

 

_________________________ 

 


