
 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 03 de março de 2022 

 

 

114 

                                                                                                                                           

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU, 

REALIZADA NO DIA TRÊS DE 

MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E 

DOIS 

 

 

----------------Aos três dias do mês de março 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 do Senhor Presidente ------------------------------------------------------------ 

-------------------Apresentação de Voto de Pesar --------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, iniciou a reunião apresentando um Voto de Pesar pelo 

falecimento do ex-presidente de Junta da Freguesia de Ranhados, Aníbal Rodrigues da Costa. 

Presidiu à comissão administrativa de 1975/1976 sendo Presidente de Junta de Freguesia no 

mandato 1976/1979, foi ainda Presidente, entusiasta e fundador do Futebol Clube de Ranhados, do 

qual era sócio honorário, bem como, Presidente da Fundação Mariana Seixas. A nível profissional 

destacou-se no setor Têxtil e foi também Vereador desta Câmara Municipal de 1980 a 1982. Pelos 

seus serviços à comunidade e pelos serviços públicos prestados, apresentou o presente voto de 

pesar, colocando-o à consideração dos Senhores Vereadores.----------------------------------------------- 

-------------------O presente voto de pesar foi aprovado por unanimidade.----------------------------------

-------------------Apresentação de Voto de Solidariedade -----------------------------------------------------
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----------------O Senhor Presidente, apresentou um voto de solidariedade para com o povo 

Ucraniano, dando conhecimento das iniciativas desenvolvidas pela Câmara Municipal de Viseu, 

bem como, do sucesso das mesmas, em estreita colaboração com diversas entidades, que são do 

conhecimento de todos, tendo ainda, colocado o presente voto de solidariedade à consideração dos 

Senhores Vereadores.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O presente voto de solidariedade foi aprovado por unanimidade.------------------------ 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para felicitar o Senhor Presidente pela 

preocupação pública manifestada nesta reunião de câmara, bem como, a Câmara Municipal de 

Viseu pelos passos dados em tentar mitigar os problemas ligados a este conflito militar existente 

nesta zona do mundo, referindo que, a Vereação do Partido Socialista da Câmara Municipal de 

Viseu, condena veementemente o ataque militar criminoso da Rússia contra a Ucrânia e considera 

inadmissível, em pleno século XXI, qualquer violação do direito internacional que atropele a 

soberania e a liberdade dos povos e das nações. Mencionou que, como Partido defensor dos direitos 

humanos, promotor da liberdade e fundador da democracia, o PS considera que a solução para 

qualquer desentendimento entre nações, deverá sempre obedecer às diretrizes da diplomacia 

internacional. Manifestaram assim, publicamente, a imensa admiração que sentem pelo exemplo 

que o povo ucraniano está a dar ao mundo, pela sua coragem, pela resistência e pelo apego aos 

valores humanistas de liberdade, bem como, deixaram um apreço particular à comunidade 

ucraniana presente em Viseu. Referiu por fim que, a Vereação do PS apoiará qualquer diligência 

política, que vise acolher e ajudar todos aqueles que, decorrentes destes atos de violência e de 

guerra, viram as suas vidas dilaceradas e foram impelidos a abandonar a sua pátria, reiterando todo 

o trabalho que a Câmara Municipal de Viseu tem feito nesta matéria e que têm a solidariedade dos 

Vereadores do PS, nas iniciativas para com o povo ucraniano que possa ter que vir para esta região.- 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para destacar a expressiva ação de ajuda 

humanitária, promovida pela Câmara Municipal de Viseu, o Instituto Politécnico de Viseu e a 

Associação dos Ucranianos de Viseu, para com o povo Ucraniano, nesta fase difícil que estão a 

passar. Seguidamente, referiu que, a comunidade ucraniana é a segunda maior comunidade 

estrangeira a residir no concelho, aumentando assim, a capacidade de resposta e acolhimento de 

refugiados, questionando o Senhor Presidente, se existe alguma estratégia definida pelo município, 

de acolhimento e acompanhamento daqueles que manifestem interesse em vir para o concelho de 

Viseu, em busca de estabilidade para as suas vidas. Referiu ainda que, caso não esteja definido 

qualquer plano, propõem a criação de uma equipa de trabalho entre a Câmara Municipal de Viseu e  

outras organizações, tais como a Associação dos Ucranianos de Viseu, para que se possa dar uma 

resposta ajustada e organizada a necessidades fundamentais, como, o alojamento, o emprego e o 

ensino, para as pessoas que delas necessitem. Seguidamente, referiu que, estando-se a poucos meses 

da edição 628 da Feira de São Mateus e sendo este, um dos eventos mais importantes do concelho, 

considera que, existe a necessidade de dar estabilidade e promover, a médio longo prazo, o 

crescimento do evento, à semelhança de edições anteriores, onde aumentou em número de visitantes 

e volume de negócios, tendo questionado o Senhor Presidente, sobre qual a estratégia que está  a ser 

desenvolvida pelo município, em articulação com a Viseu Marca, para o regresso da Feira de São 

Mateus em 2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para questionar se o Município de Viseu se 

candidatou a uma medida PRR - Plano de Recuperação e Resiliência, cujo aviso de manifestação de 
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interesse foi publicitado em novembro, na componente da Habitação, com o objetivo de criação de 

alojamento urgente e temporário, dando conta que, esta medida se destina a dar resposta a situações 

de emergência social, como esta questão da Ucrânia, considerando que, seria importante a Câmara 

Municipal ter estes meios disponíveis para o acolhimento aos refugiados, deixando o repto para que, 

caso o Município não se tenha candidatado, rapidamente o faça. Seguidamente, mencionou que, 

ainda no âmbito do PRR, foi lançado o aviso relativo à manifestação de interesse para 

desenvolvimento de projetos no âmbito dos bairros comerciais digitais, para zonas geograficamente 

delimitadas, onde exista uma forte circulação de atividades comerciais e de prestação de serviços, 

constituindo-se como beneficiários as Autarquias Locais, Associações ou Consórcios, destacando a 

valorização que é feita das candidaturas de consórcios, dando conhecimento dos investimentos que 

se podem realizar, fazendo uma descrição pormenorizada dos mesmos. Por fim, referiu que, existem 

52 de milhões de euros disponíveis, esperando-se a apresentação pelas associações e pelas 

autarquias de inúmeras candidaturas e que, caso a candidatura do Município de Viseu, não seja 

inovadora e diferenciadora, dificilmente será aprovada.------------------------------------------------------ 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, o espaço da feira semanal 

não tem as condições mais dignas para os feirantes, bem como, para os restantes utilizadores do 

espaço, tendo questionado o Senhor Presidente, sobre o que está a pensar para aquele espaço, se irá 

ser requalificado, ou se está a pensar noutro espaço, sendo estas, questões reiteradas pelos viseenses 

e por pessoas dos concelhos limítrofes, que utilizam aquele espaço da feira da semanal. 

Seguidamente, e na sequência daquilo que foi já discutido na reunião de câmara, questionou o 

Senhor Presidente, se já existe uma localização especifica para o espaço do Pavilhão da Cidade, que 

tipo de atividades e modalidades vai acolher, sabendo de antemão, da falta de equipamentos nesta 

área.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, gostaria de se associar 

pessoalmente ao voto de solidariedade em relação ao povo ucraniano, considerando que, era uma 

tragédia que já ninguém contava viver no século XXI, revelando que, como é sabido o município de 

Viseu associou-se desde a primeira hora à ajuda humanitária, que poderiam contribuir, sabendo 

também, que seria sempre pouca, dada a dimensão da tragédia humanitária. Referiu ainda que, o 

município de Viseu, em associação com o Instituto Politécnico de Viseu e outras entidades, 

promoveu uma série de ações de solidariedade, que passaram pela recolha de bens e medicamentos, 

que são os mais fundamentais neste momento, para fazê-los chegar a quem deles necessita, 

revelando que estão previstas algumas ações e iniciativas, que espera não virem a ser necessárias, 

para o acolhimento de refugiados que cheguem a Viseu nos próximos dias e que, ainda ontem foi 

apresentado no CLAS – Conselho Local de Ação Social, a carta do migrante onde constam os 

direitos dos refugiados, estando-se a desenvolver todos os esforços, juntamente com os serviços 

municipais,  para que, todos os que cheguem tenham algum conforto nesta transição de vida. Por 

fim, revelou que, no âmbito do Concurso Nacional de Leitura estiveram na escola de Mundão, onde 

assistiram a muitos jovens a ler em voz alta, revelando a importância desta estratégia e dos autores 

escolhidos. Por fim, deu a conhecer que, foi lançado o site Viseu Património, constituindo uma 

plataforma de inventariação do património, destacando a relevância para os académicos que querem 

estudar a valorização do território em termos patrimoniais e deu conta que, esta 2ª fase irá abranger 

o património das Juntas de Freguesia, em termos de inventariação e posterior promoção da sua 

requalificação e divulgação. --------------------------------------------------------------------------------------  

------------------Intervenção do Senhor Vereador Pedro Ribeiro --------------------------------------------- 
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-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para destacar as atividades desportivas 

realizadas no Pavilhão de Cavernães, bem como, as excelentes condições detidas pelo mesmo, que 

possibilitam a realização de desporto adaptado, revelando que, recentemente se realizaram dois 

torneiros no referido pavilhão, o torneio de andebol em cadeira de rodas e o torneio de Boccia, 

reiterando as ótimas condições para a prática de desporto de pessoas com mobilidade reduzida e o 

facto, de se localizar numa freguesia fora da cidade. Seguidamente, referiu que, no fim de semana 

passado realizou-se nas piscinas municipais de Viseu um evento, que contou com a presença de 

alguma quantidade de público, sinal da retoma de uma certa normalidade. Seguidamente, 

congratulou-se com o envolvimento das escolas do programa europeu Erasmus, tendo revelado que, 

têm sido recebidos com alguma frequência comitivas de vários países no salão nobre da câmara 

municipal, sinal revelador do sucesso do programa, que tem o propósito da partilha de boas práticas, 

no âmbito da educação, mas também se revela muito importante, na consolidação da cultura 

europeia, solidária e humanista, fundamentais nos dias mais cinzentos que se vivem hoje na Europa. 

Por fim, realçou o envolvimento das Associações de Pais e Encarregados de Educação, no processo 

educativo, considerando que, a voz dos pais é fundamental no sucesso educativo e no combate ao 

abandono escolar.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-------------------O Senhor Presidente, usou da palavra referindo que, regista com agrado a posição 

do Partido Socialista de se associar aos esforços que a câmara, em articulação com as organizações, 

tem feito para dar resposta ao povo ucraniano, relevando que, a pior coisa que se poderia fazer era 

misturar política nisto, e ainda bem que não se faz. Mais referiu que, foi conseguida uma boa 

performance, dando a conhecer que, ontem na visita ao espaço destinado à recolha de bens e 

medicamentos situado no IPV, conseguiu verificar o grande fluxo de pessoas que ali se deslocavam 

para fazer donativos. Revelou ainda que, Viseu, concelho e região são extremamente solidários, 

dando como exemplo, a comunicação recebida via email de uma empresa de Viseu, por sinal, não 

de grande dimensão, a demonstrar a sua satisfação, enquanto viseense, pelo trabalho desenvolvido 

pela câmara e a disponibilizar a sua empresa de duas maneiras, a primeira, através do envio de um 

camião TIR, a suas expensas, até á fronteira da Ucrânia com alimentos, a segunda, caso a primeira 

não fosse para já necessária, através do aluguer de um autocarro, também a suas expensas, para 

trazer refugiados, realçando, mais uma vez, o facto de Viseu ser um concelho solidário. 

Seguidamente, deu a conhecer que Viseu, tem uma geminação com a cidade de Lublin na Polónia, 

perto da fronteira da Ucrânia, e que, por força desta geminação teve oportunidade de conhecer a 

cidade de Lviv, terceira maior cidade da Ucrânia, conhecida também como cidade museu, e onde a 

seleção nacional disputou alguns jogos no Euro'2012. Reforçou o interesse no auxílio à Ucrânia, 

destacando o facto da integração ao longo dos anos do povo ucraniano em Portugal, ter decorrido de 

uma forma fácil e com êxito, não se conhecendo casos de cidadãos com dificuldade de integração, 

que muitos deles, têm um nível de cultura acima da média e que fazem bem ao país. Referiu ainda 

que, este assunto está a ser tratado de uma forma supramunicipal, no âmbito da ANMP – 

Associação Nacional de Municípios, onde apesar de não se ter antevisto esta situação, a Comissão 

de Coordenação, promoveu oportunamente uma iniciativa sobre a demografia, onde se constatou 

que, a região centro necessita de mais de 52 mil pessoas por ano, para reposição de alguma 

estabilidade, neste contexto, se tivermos a oportunidade de acolher estes cidadãos e ao mesmo 

tempo aumentar a população, pensa que todos ganham. Mais referiu que, a Câmara Municipal tem 

uma estratégia bem definida, estando a SRU a trabalhar nesta matéria, identificando a possibilidade 

de alojamentos rápidos nas instalações disponíveis e em estreita concertação com as juntas de 

freguesia, revelando que, existem muitas freguesias com habitações condignas, onde se pode viver 
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muito bem, fazendo o equilíbrio com aldeias que estão a perder alguma população, onde os 

refugiados se poderiam instalar com paz, sendo aquilo que, neste momento, provavelmente, mais 

precisam. Relativamente à estratégia para a Feira de São Mateus, revelou que é sempre a mesma, 

que é tornar aquele evento, que é o maior do país, um exemplo, tornando-o uma cidade dentro da 

cidade, como em termos poéticos se diz, devendo tratá-la como tal. Referiu ainda que, aprecia 

muito a reformulação da Feira de São Mateus, tendo enfatizado a mesma e destacando o facto de ter 

sido nos executivos a que presidiu no passado, que foi realizado, ao denominado trabalho pesado, 

ou seja, a construção do pavilhão multiusos, a reclassificação de todo o espaço da Feira de São 

Mateus, bem como, o seu aumento em termos de espaço físico, possibilitado com a construção do 

túnel de Viriato. Mais referiu que, quer o melhor para a Feira de São Mateus, assim como, o outro 

associado da Viseu Marca, mas que, o município tem responsabilidades acrescidas, uma vez que, é 

dono do espaço e é a instituição política e que, este ano tem uma particularidade, que é o facto de o 

programa estar feito, em face dos compromissos assumidos há dois anos e parcialmente pagos, 

restando dar mais dignidade á Feira de São Mateus, revelando que, será algo que será feito e juntar 

mais algumas iniciativas, como a geminação com a cidade de Elvas, a única que também tem uma 

Feira de São Mateus, e tendo a mesma, dado o primeiro passo com a atribuição do nome a uma rua, 

de “ Rua Cidade de Viseu”, irá agora o município tomar esta iniciativa. Por fim e relativamente a 

este tema, revelou que, o programa irá ser efetuado pela Viseu Marca e devidamente apresentado.--- 

-------------------Relativamente, às questões do Senhor Vereador Miguel Pipa, em especial dos 

Bairros Digitais, referiu que, conhecem bem o processo, revelando que, têm sido abordados por 

muitas instituições, empresas, associações empresariais e gabinetes que querem fazer a candidatura 

aos Bairros Digitais. Referiu ainda que, estas abordagens têm a ver com a dificuldade em obter 

informação correta do PRR, para as autarquias afirmando que, as mesmas, deveriam ter um canal 

direto e não ouvir apenas pela rádio e televisão, dando a conhecer que, esta questão foi abordada no 

Conselho Regional e que as autarquias acham que deveriam ter uma participação mais ativa no 

PRR, bem como, ser informadas a tempo. Mais referiu que, é unanime que, nenhum programa 

comunitário tem êxito se as autarquias não se movimentarem e que o PRR certamente não fugirá à 

regra, sendo conveniente que, quem tem a obrigação nacional de executar o PRR arranjasse um 

canal privilegiado com as autarquias para as incentivar e informá-las atempadamente e que mesmo 

no âmbito da CIMVDL e outros sítios onde tem estado existe muito pouca informação sobre o PRR.  

Relativamente ás questões da Senhora Vereadora, Marta Rodrigues, referiu que o espaço da feira 

semanal não agrada e será melhorado através de um projeto com alguma profundidade 

desenvolvido para o efeito. Relativamente ao pavilhão da cidade referiu que, não tem nenhuma 

prioridade relativamente a esse processo e que será feito quando a câmara tiver possibilidades. 

Referiu ainda que, ao contrário do que foi dito pela Senhora Vereadora o município tem 

infraestruturas suficientes, no entanto elas podem é não estar localizadas nos sítios onde as pessoas 

mais querem, no entanto a concentração de infraestruturas na cidade é o convite à desertificação das 

aldeias, dando como exemplo a dificuldade que as equipas têm em ir treinar a Silgueiros, sendo que, 

se existisse espaço no Fontelo todas quereriam aí treinar, não sendo isso o que se quer, mas sim, 

mesmo que seja só para praticar desporto adaptado que o façam em Cavernães. Por fim, referiu que, 

não está preocupado com a disponibilização de mais um pavilhão no centro da cidade, revelando 

que, tem dúvidas da existência de municípios que tenham mais pavilhões desportivos na zona 

urbana do que Viseu, devendo-se apostar na criação destes hábitos de levar pessoas para Cavernães 

com vista a justificar o investimento efetuado naquele excelente pavilhão e dar possibilidade de um 
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certo desafogo na zona urbana. Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora Leonor Barata e 

ao dia mundial da leitura, revelou que ficou satisfeito com a iniciativa, bem como, com a 

apresentação do site do Viseu Património e a forma como está a tratar da cultura no nosso concelho, 

sendo este o caminho que, na sua perspetiva quer dar à cultura, incentivando a continuação do 

trabalho desenvolvido.---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------Quanto ao assunto do desporto adaptado, trazido pelo Senhor Vereador Pedro 

Ribeiro, referiu que, é uma boa forma de enfatizar o esforço realizado pela freguesia de Cavernães, 

na construção de um excelente equipamento, demonstrando satisfação com a utilização que lhe está 

a ser dada, provavelmente pela tradição do desporto adaptado que existe em Viseu, deixando uma 

referência ao Professor Joaquim Escada, por ser alguém que, ao longo do seu percurso sempre se 

dedicou a este tipo de desporto, tem aqui mais um espaço para o desporto adaptado. Mais referiu 

que, foi por Viseu que começaram as primeiras expedições aos paraolímpicos na Coreia em Seul, 

dando conta das tradições existentes na área do desporto adaptado, revelando que, não é indiferente 

a isto o facto de ser a cidade desta dimensão que tem melhor cobertura ao cidadão com deficiência, 

não conhecendo nenhuma cidade que tenha APPACDM, APC e o Centro de Deficientes Profundos 

em Santo Estevão, destacando o facto de Viseu ser uma cidade que se muniu de bons equipamentos 

no domínio da deficiência. Relativamente ao ERASMUS, referiu que, ficou muito satisfeito com as 

iniciativas e que é, talvez, a par da política regional, uma das maiores realizações da União 

Europeia a todos os níveis, revelando que fez mais o ERASMUS pela união da EU, que uma boa 

parte dos políticos, contribuindo para a homogeneidade do espaço europeu.------------------------------ 

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

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

Bairros Digitais estão a acompanhar o processo desde o primeiro momento, estando-se a 

desenvolver o processo, através de meios próprios do município, apesar das abordagens de muitos 

gabinetes e instituições, manifestando ainda, a preocupação no dispêndio de milhares de euros 

numa candidatura, que tem o risco de não ser aprovada, em face das inúmeras candidaturas que 

serão apresentadas e aquelas que poderão ser aprovadas, procurando-se também que a referida 

candidatura seja inovadora.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Presidente, usou novamente da palavra para informar o Senhor Vice-

Presidente que, acabou de chegar à reunião de câmara,  que se quiser, ainda poderá fazer a sua 

intervenção, aproveitando, ainda, para esclarecer que, relativamente à intervenção da Senhora 

Vereadora, se percebe as colaborações solicitadas pelos Gabinetes, no entanto, pretende-se moderar 

isso, de modo a que, não fique mais caro o trabalho dos gabinetes, do que as receitas provenientes 

da candidatura.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou novamente da palavra para questionar com quem é que o 

município irá fazer o consórcio relativamente aos Bairros Digitais, referindo que existe um portal 

dedicado ao PRR onde se encontra toda a informação e que existiram sessões de apresentação do 

PRR onde participaram as empresas, municípios e IAPMEI.------------------------------------------------ 

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

-------------------O Senhor Presidente usou novamente da palavra, para referir que, a título de 

exemplo, o portal do PRR para as autarquias, funcionava como numa casa de família colocar-se a 
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ementa para a família, destacando o facto de as autarquias serem também Estado e que, as 

autarquias, deveriam ser um veículo privilegiado para a execução do PRR, devendo existir a 

possibilidade de reuniões, como acontece com outros fundos, de modo a serem incitados a executar 

bem o PRR. Por fim, revelou que, o município irá candidatar-se a tudo aquilo que entender e que 

considere trazer benefícios para a autarquia e que, se tivesse voz na ANMP, já teria promovido um 

encontro com quem tutela essas matérias a questionar a implementação do canal privilegiado com 

as autarquias, no interesse de todos os intervenientes, ou seja, o Estado que quer uma boa execução 

do PRR e no interesse dos cidadãos representados pelas autarquias. --------------------------------------- 

 

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

 

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

338 - 01.01.01 - A ata da Reunião Ordinária de 17-02-2022, 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 

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 --------------------------------------- 

339 - 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 teve conhecimento no dia 01 de março, no âmbito da pandemia 

COVID-19, com base nos dados disponibilizados pela Autoridade de Saúde Local e pelo Centro 

Hospitalar Tondela-Viseu, dos seguintes indicadores: a Taxa de incidência dos últimos 14 dias foi 

de 1889 / 100 mil habitantes, Internados 45, Enfermaria 42 e nos Cuidados Intensivos 3.-------------- 

-------------------Deu nota, de que se desativou o plano municipal de emergência e proteção civil a 25 

de fevereiro de 2022, mantendo a declaração de situação de alerta na totalidade do território.--------- 

-------------------Essa desativação resultou da resolução de conselho de ministros 25-A/ 2022 e da 

análise da Comissão Municipal de proteção Civil da evolução da pandemia no Concelho e no País.-- 

-------------------Informou ainda que se começaram a criar as condições também para a desativação 

dos centros de testagem em via pública. A capacidade instalada pelas farmácias e laboratórios 

existentes deverá, nesta fase, dar resposta à quantidade de testes que a população terá necessidade 

de efetuar e que se realizaram mais de 83 mil testes nos espaços de testagem instalados em via 

pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------2) “Vespa Velutina” ---------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que no dia 21 de 

fevereiro, teve lugar a Conferência de Imprensa de Apresentação do Projeto “Deteção e Combate à 

Espécie Exótica Invasora Vespa velutina”. -------------------------------------------------------------------- 

-------------------Este projeto assume-se como uma forte aposta, da CIM, na deteção e combate à 

espécie Vespa velutina (Vespa Asiática) e consiste na implementação de ações dirigidas para a 

prevenção, vigilância e controlo da espécie sobre os ecossistemas e, em particular, sobre os serviços 

de polinização por eles suportados. -----------------------------------------------------------------------------   

-------------------No âmbito desta operação está prevista a instalação e monitorização de uma rede de 

armadilhas entomológicas, tendo em vista a deteção precoce da presença de exemplares ou ninhos 
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de Vespa velutina e o acompanhamento/estudo da sua dispersão por todo o território de Viseu Dão 

Lafões. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------É um bom exemplo de uma resposta articulada e conjunta a um problema partilhado 

pelos Municípios.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------3) “Reuniões no âmbito da comunidade Intermunicipal” --------------------------------- 

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

primeira Reunião da Comissão Sub-Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais de Viseu Dão 

Lafões. Esta primeira reunião foi de caráter deliberativo para a instalação da Comissão Sub-

Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais de Viseu Dão Lafões. ------------------------------------- 

-------------------Realizaram ainda reunião entre as CIMs Centro e o Presidente do Conselho 

Regional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Colocou algumas preocupações sobre as dificuldades na execução financeira das 

empreitadas, por força das dificuldades de mão de obra das empresas, assim como dos vários 

concursos públicos que ficam desertos. ------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Abordou ainda, entre outros problemas as dificuldades do PRR, nomeadamente na 

ausência de informação às Autarquias, às CIMs e ao próprio Conselho Regional sobre o PRR. ------- 

-------------------4) “Ação humanitária em rede para apoio à Ucrânia” ------------------------------------- 

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

em rede, a Câmara Municipal de Viseu (CMV), o Instituto Politécnico de Viseu (IPV), a 

Associação Viriatos 14 e a Associação dos Ucranianos de Viseu estão a levar a cabo durante uma 

ação de ajuda humanitária com vista a apoiar a população da Ucrânia que dela necessite. ------------- 

-------------------5) “Município “abraça” a sua história com 2ª fase do Site Viseu Património” -------- 

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

“abraça” a sua história com 2ª fase do Site Viseu Património, tendo sido apresentado no sábado, no 

Solar do Vinho do Dão, a 2ª fase do site Viseu Património. Com a presença da Vereadora do 

Património e da Cultura da Câmara Municipal, Dr.ª Leonor Barata, o programa contou com uma 

visita guiada ao Solar, seguida de uma apresentação conduzida pela Coordenadora da 2ª fase do 

“Viseu Património”, Dr.ª Catarina Tente. ---------------------------------------------------------------------- 

-------------------6) “Visitas oficiais do Presidente da Câmara de S. Filipe e do Embaixador do 

Cazaquistão” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

senhor Presidente da Câmara de S. Filipe, cidade geminada de Viseu e puderam abordar a evolução 

desta geminação e os pontos de contacto que continuarão a aprofundar. ---------------------------------- 

-------------------Ainda no âmbito de visitas oficiais receberam o senhor Embaixador do Cazaquistão. 

-------------------Debateram os problemas que neste momento preocupam aquela zona do território e 

as possibilidades de parceria económica e estratégica de Viseu com esse País. -------------------------- 

-------------------7) “Corpo de Bombeiros do Município de Viseu reforçado com mais 16 bombeiros 

recrutas” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Corpo de Bombeiros recebeu um reforço de 16 Bombeiros Recrutas, perfazendo assim um total de 

63 efetivos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Recrutas que no dia 24 de fevereiro terminaram um período de 910 horas de 

formação teórico-prática na Escola do Regimento Sapadores de Lisboa, e se apresentaram em Viseu 

para iniciarem a 2ª fase do seu estágio – a Formação em Contexto de Trabalho, que terá igualmente 

uma duração de 910 horas. Assim, confiante que todos atingirão os objetivos, poderão os mesmos 

iniciar as suas funções operacionais em pleno já este verão de 2022, devidamente capacitados e 
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dotados de uma formação de grande qualidade e elevada exigência, ministrada pela instituição de 

maior referência no nosso País. ----------------------------------------------------------------------------------  

-------------------8) “CIM Viseu Dão Lafões solicita implementação de mecanismo de isenção de 

portagens” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

intervenção que fez na Assembleia Municipal a propósito do pórtico de Fagilde, em que solicitava 

para além desse mecanismo de discriminação positiva, uma atitude igual para as populações 

afetadas pelo constrangimento do IP3, a CIM Viseu Dão Lafões, solicitou ao Governo, a 

implementação de um mecanismo de isenção de pagamento de portagens no sentido de minimizar 

os efeitos do corte da circulação rodoviária, previsto para o IP3, nomeadamente entre o Nó de 

Penacova (quilómetro 64,7) e o Nó de Miró  (quilómetro 62,4), que, a partir de 03 de março. -------- 

-------------------Esse corte condiciona fortemente a mobilidade, dos cidadãos e empresas da região, 

contribuindo para um incremento de custos relevante, bem como para o aumento da insegurança 

nessas deslocações. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Pelo exposto, propôs-se que esse mecanismo contemple a isenção do pagamento de 

portagens, para residentes e empresas, com sede no território de Viseu Dão Lafões, entre o Nó de 

ligação de Mangualde (A25) e Coimbra Norte (A1), nos dois sentidos, durante o período em que 

irão decorrer as obras no IP3. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

340 - 01.03.01 - Apoio Financeiro ------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------No uso das competências previstas nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que permitem deliberar sobre as formas de 

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

obras ou à realização de eventos de interesse para o município de natureza social, cultural, 

desportiva, recreativa ou outra, a Câmara, considerando reunidos os pressupostos para o efeito, 

deliberou atribuir o seguinte apoio financeiro:----------------------------------------------------------------- 

-------------------cinco mil euros à, Intruso - Associação Cultural, para a apresentação do projeto 

coreográfico comunitário “# ID Corpo Futuro” - EDOC/2021/49099.------------------------------------- 

 

341 - 01.03.02 - Isenções------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Em face da correspondente petição, a Câmara, tendo em conta o disposto n.ºs 5 e 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: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Gestão Municipal, no mês de janeiro de 2022, para a realização das atividades diversas - 

EDOC/2022/20432. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, no mês de janeiro de 2022, para a realização das atividades diversas - 

EDOC/2022/20485. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Instalações Desportivas de Gestão Municipal, no mês de janeiro de 2022, para a realização das 

atividades diversas - EDOC/2022/20509. ---------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Académico de Viseu Futebol Clube, relativas à utilização das Instalações 

Desportivas de Gestão Municipal, no mês de janeiro de 2022, para a realização das atividades 

diversas - EDOC/2022/20574. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------CARDES – Centro de Arte e Desporto de Barbeita, relativas à utilização das 

Instalações Desportivas de Gestão Municipal, no mês de janeiro de 2022, para a realização das 

atividades diversas - EDOC/2022/20613. ---------------------------------------------------------------------- 

-------------------Viseu United Football Club, 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/2022/20628. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Clube de Futebol “Os Viriatos”, relativas à utilização das Instalações Desportivas de 

Gestão Municipal, no mês de janeiro de 2022, para a realização das atividades diversas - 

EDOC/2022/20515. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de 

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

de 2022, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/20554. --------------------------------- 

-------------------Fernando Marques Pereira, relativas à utilização da Biblioteca Municipal, no dia 02 

de abril de 2022, para a apresentação do livro infantil “A partilha das Bananas” - 

EDOC/2022/17337. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

342 - 01.04.01 - Linha de Apoio “PROGRAMAR” 2021 --------------------------------------------------- 

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

EDOC/2021/49321, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a prorrogação do prazo do 

projeto, "Passeio pela Literatura III" da linha Programar até março de 2022, no âmbito do Viseu 

Cultura 2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

343 - 01.05.01 - VISEU SOLIDÁRIO – Maria de Fátima Ferreira Corgas - Freguesia de Abraveses 

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

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

Família, anexada à distribuição n.º EDOC/2022/19630, 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 Maria de Fátima Ferreira Corgas, através 

da atribuição de uma comparticipação de 264,00 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. --------- 

 

344 - 01.05.02 - VISEU SOLIDÁRIO – Amélia dos Santos Lopes - Freguesia do Campo - Apoio no 

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

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

Família, anexada à distribuição n.º EDOC/2022/18396, 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 Amélia dos Santos Lopes, através da 

atribuição de uma comparticipação de 275,00 euros, para tratamento dentário, nos termos do 
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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. --------- 

 

-------------------PAGAMENTO DE PORTAGENS NA UTILIZAÇÃO DA A25 COMO 

ALTERNATIVA À CIRCULAÇÃO PELA PONTE DE PRIME ------------------------------------- 

345 - 01.06.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/16142, deliberou aprovar o pagamento das despesas, 

referentes às portagens dos cidadãos do concelho de Viseu, que se desloquem em trabalho e que 

atualmente têm de usar a A25 como alternativa à circulação pela Ponte de Prime. ---------------------- 

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

 

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

346 - 01.07.01 - Delegação Geral nas Freguesias do Concelho – Freguesia de Mundão----------------- 

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

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

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;------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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-------------------------------------------------------------------------------- 

347 - 01.08.01 - Município de Viseu/ Freguesia de Mundão / Manutenção e Pequenas Reparações 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Freguesia de Mundão, 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. -------------------------------------------------------------- 
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-------------------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. --------- 

 

348 - 01.08.02 - Município de Viseu / Freguesia de Côta / Manutenção e Pequenas Reparações das 

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

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

EDOC/2021/16198, 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 Côta, 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. --------- 

 

349 - 01.08.03 - Município de Viseu / Freguesia de Santos Evos / Manutenção e Pequenas 

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

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

EDOC/2022/16200, 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 Santos 

Evos, 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. --------- 

 

350 - 01.08.04 - Município de Viseu / Freguesia de Cavernães / Manutenção e Pequenas 

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

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

EDOC/2022/16201, 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 Cavernães, 

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. --------- 

 

351 - 01.08.05 - Município de Viseu / União das Freguesias de Barreiros e Cepões / Manutenção e 

Pequenas Reparações das Redes de Fontanários Públicos --------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/16204, 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 União das Freguesias de 

Barreiros e Cepões, 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. --------- 

 

352 - 01.08.06 - Município de Viseu / Freguesia de Cavernães / Fábrica da Igreja Paroquial de 

Cavernães / Substituição de Telhas e Pintura exterior da Igreja Matriz ------------------------------------ 
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-------------------Reconhecendo o Município de Viseu:-------------------------------------------------------- 

-------------------Que, as organizações de caráter associativo do concelho constituem uma parte 

fundamental em qualquer política de desenvolvimento local;----------------------------------------------- 

-------------------Que, as inúmeras coletividades do concelho são uma base decisiva na construção de 

solidariedades e na expressão de uma forma de vida em comunidade, que favorece a democracia e a 

cidadania e assumem uma importância social, cultural, economicista e política de elevado 

significado;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Que as nossas associações e instituições desenvolvem trabalho sobejamente 

reconhecido na formação e educação dos jovens, despoletando-lhes o interesse no desenvolvimento 

comunitário, social, cultural e desportivo;---------------------------------------------------------------------- 

-------------------Que as Coletividades promovem a integração social e assumem um papel 

determinante na promoção da cultura, do desporto, na área social, substituindo muitas das vezes a 

intervenção do próprio estado;----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Que, o trabalho desenvolvido pelos inúmeros dirigentes, em regime quase sempre 

de voluntariado, tem contribuído para a prossecução dos seus objetivos associativos, nas diferentes 

áreas de Ação, é de elevado valor;------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Município de Viseu mantém a intenção de continuar a adotar medidas para 

proporcionar os meios necessários e adequar os seus critérios de apoio às reais aspirações do 

movimento associativo, nas suas mais diversas áreas de intervenção e apoio à comunidade visiense; 

-------------------Assim, no sentido de promover um aumento quantitativo e qualitativo das 

atividades desenvolvidas, de generalizar o acesso à prática de atividades culturais, desportivas e 

sociais, nos vários escalões etários e segmentos sociais da população, em colaboração com as 

Freguesias, pretende pelo presente protocolo continuar a levar a efeito um programa de apoio às 

Coletividades do Concelho.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o Protocolo de 

Colaboração entre o Município de Viseu a Junta de Freguesia de Cavernães e a Fábrica da Igreja 

Paroquial de Cavernães, que tem por objeto um apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de 

Cavernães para a substituição de telhas e pintura exterior da Igreja Matriz.------------------------------- 

-------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzido o aludido 

protocolo (EDOC/2021/31485).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

353 - 01.08.07 - Município de Viseu / Freguesia de Fragosela / Associação Social, Cultural e 

Recreativa "Os Amigos de Fragosela"/ Aquisição de alguns Instrumentos Musicais e uma 

Aparelhagem ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Reconhecendo o Município de Viseu:-------------------------------------------------------- 

-------------------Que, as organizações de caráter associativo do concelho constituem uma parte 

fundamental em qualquer política de desenvolvimento local;----------------------------------------------- 

-------------------Que, as inúmeras coletividades do concelho são uma base decisiva na construção de 

solidariedades e na expressão de uma forma de vida em comunidade, que favorece a democracia e a 

cidadania e assumem uma importância social, cultural, economicista e política de elevado 

significado;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Que as nossas associações e instituições desenvolvem trabalho sobejamente 

reconhecido na formação e educação dos jovens, despoletando-lhes o interesse no desenvolvimento 

comunitário, social, cultural e desportivo;---------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Que as Coletividades promovem a integração social e assumem um papel 

determinante na promoção da cultura, do desporto, na área social, substituindo muitas das vezes a 

intervenção do próprio estado;----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Que, o trabalho desenvolvido pelos inúmeros dirigentes, em regime quase sempre 

de voluntariado, tem contribuído para a prossecução dos seus objetivos associativos, nas diferentes 

áreas de Ação, é de elevado valor;------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Município de Viseu mantém a intenção de continuar a adotar medidas para 

proporcionar os meios necessários e adequar os seus critérios de apoio às reais aspirações do 

movimento associativo, nas suas mais diversas áreas de intervenção e apoio à comunidade visiense; 

-------------------Assim, no sentido de promover um aumento quantitativo e qualitativo das 

atividades desenvolvidas, de generalizar o acesso à prática de atividades culturais, desportivas e 

sociais, nos vários escalões etários e segmentos sociais da população, em colaboração com as 

Freguesias, pretende pelo presente protocolo continuar a levar a efeito um programa de apoio às 

Coletividades do Concelho.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o Protocolo de 

Colaboração entre o Município de Viseu a Junta de Freguesia de Fragosela e a Associação Social, 

Cultural e Recreativa "Os Amigos de Fragosela", que tem por objeto um apoio financeiro à 

Associação Social, Cultural e Recreativa "Os Amigos de Fragosela" para a aquisição de alguns 

instrumentos musicais e uma aparelhagem.-------------------------------------------------------------------- 

-------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzido o aludido 

protocolo (EDOC/2019/58170).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

354 - 01.08.08 - Município de Viseu / Freguesia de Abraveses / Centro Cultural Recreativo e 

Desportivo de Moure Carvalhal / Elaboração de projeto de execução para a Sede da Instituição - 1ª. 

Fase ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Reconhecendo o Município de Viseu:-------------------------------------------------------- 

-------------------Que, as organizações de caráter associativo do concelho constituem uma parte 

fundamental em qualquer política de desenvolvimento local;----------------------------------------------- 

-------------------Que, as inúmeras coletividades do concelho são uma base decisiva na construção de 

solidariedades e na expressão de uma forma de vida em comunidade, que favorece a democracia e a 

cidadania e assumem uma importância social, cultural, economicista e política de elevado 

significado;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Que as nossas associações e instituições desenvolvem trabalho sobejamente 

reconhecido na formação e educação dos jovens, despoletando-lhes o interesse no desenvolvimento 

comunitário, social, cultural e desportivo;---------------------------------------------------------------------- 

-------------------Que as Coletividades promovem a integração social e assumem um papel 

determinante na promoção da cultura, do desporto, na área social, substituindo muitas das vezes a 

intervenção do próprio estado;----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Que, o trabalho desenvolvido pelos inúmeros dirigentes, em regime quase sempre 

de voluntariado, tem contribuído para a prossecução dos seus objetivos associativos, nas diferentes 

áreas de Ação, é de elevado valor;------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Município de Viseu mantém a intenção de continuar a adotar medidas para 

proporcionar os meios necessários e adequar os seus critérios de apoio às reais aspirações do 

movimento associativo, nas suas mais diversas áreas de intervenção e apoio à comunidade visiense; 
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-------------------Assim, no sentido de promover um aumento quantitativo e qualitativo das 

atividades desenvolvidas, de generalizar o acesso à prática de atividades culturais, desportivas e 

sociais, nos vários escalões etários e segmentos sociais da população, em colaboração com as 

Freguesias, pretende pelo presente protocolo continuar a levar a efeito um programa de apoio às 

Coletividades do Concelho.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o Protocolo de 

Colaboração entre o Município de Viseu a Junta de Freguesia de Abraveses e o Centro Cultural 

Recreativo e Desportivo de Moure Carvalhal, que tem por objeto um apoio financeiro ao Centro 

Cultural Recreativo e Desportivo de Moure Carvalhal para a elaboração de projeto de execução para 

a sede da Instituição - 1ª. Fase.----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzido o aludido 

protocolo (EDOC/2021/33728).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

355 - 01.08.09 - Município de Viseu / Agência para a Modernização Administrativa, I.P. ------------- 

-------------------Considerando que:------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, alterada pela Lei n.º 32/2017, de 1 de junho, pela 

Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 2/2020, de 31 de março e pelo Decreto-Lei 

88/2021 de 03 de novembro, prevê um sistema alternativo e voluntário de autenticação segura em 

sítios na Internet, mediante acordo celebrado com a AMA, denominado Chave Móvel Digital;------- 

-------------------Nos termos desta disciplina legal a todo o cidadão, é permitida a associação do seu 

número de identificação civil ou, no caso de cidadão estrangeiro, do número de passaporte ou do 

número de identificação fiscal a um único número de telemóvel, podendo também associar o seu 

endereço de correio eletrónico;----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Nos termos do n.º 13.º do artigo 2.º do referido diploma legal, com a CMD é ainda 

emitido um certificado qualificado para assinatura eletrónica qualificada de ativação facultativa, por 

cidadãos de idade igual ou superior a 16 anos, que não se encontrem interditos ou inabilitados;------- 

-------------------A AMA, é a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais, bem como 

pela gestão e segurança da infraestrutura tecnológica que suporta a Chave Móvel Digital, 

nomeadamente o sistema de geração e envio dos códigos numéricos de utilização única e 

temporária, nos termos do n.º 8 do artigo 2.º da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, na sua redação 

atual;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Município de Viseu tem como missão disponibilizar a Chave Móvel Digital para 

autenticação no Portal Serviços do Município - ViseuNet, na prossecução das suas atribuições, 

pretende disponibilizar a Chave Móvel Digital como meio alternativo e voluntário de autenticação 

nos seus sítios da Internet, bem como para permitir a assinatura eletrónica digital dos seus clientes 

no âmbito dos serviços por si prestados;------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Nos termos do n.º 11 do artigo 2.º da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, na sua 

redação atual, e do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria n.º 77/2018, de 16 de março, as entidades 

públicas devem privilegiar a utilização da Chave Móvel Digital como modo de autenticação dos 

cidadãos nos respetivos sistemas e sítios da Internet, celebrando para o efeito protocolo com a 

AMA, isento de custos;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------As prestações objeto do presente protocolo não estão nem são suscetíveis de estar 

submetidas à concorrência de mercado, designadamente em razão da sua natureza e das suas 

características, bem como da posição relativa das partes no contrato e do contexto da sua própria 

formação, uma vez que a AMA detém a competência exclusiva no âmbito da gestão da 
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infraestrutura tecnológica que suporta a Chave Móvel Digital, tratando-se de contratação excluída 

dos procedimentos de formação de contratos públicos, nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 5.º do 

Código dos Contratos Públicos.---------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Assim, a Câmara de Viseu, deliberou aprovar um Protocolo entre o Município de 

Viseu e a Agência para a Modernização Administrativa, I.P. que tem por objeto a definição das 

regras que visam permitir a autenticação e assinatura através da Chave Móvel Digital, como meio 

seguro, nos sítios de internet e aplicações indicados pelo Município de Viseu.--------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/11457). ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------CONTRATOS-PROGRAMA--------------------------------------------------------------- 

356 - 01.09.01 - Pagamento de Projeto para Pavimentação da Avenida Manuel Loureiro, Largo da 

Capela e das Tílias em Pascoal - Freguesia de Abraveses --------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2020/67612, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

Freguesia de Abraveses, com vista ao pagamento de projeto no montante de 9.840,00 euros, para 

“Pavimentação da Avenida Manuel Loureiro, Largo da Capela e das Tílias em Pascoal”. ------------- 

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

 

357 - 01.09.02 - Viseu Rural – Florestas Autóctones - Apoio financeiro para plantação de espécies 

autóctones - Freguesia de Calde --------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2020/60530, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

Freguesia de Calde, com vista a um apoio financeiro no montante de 10.000,00 euros, para 

“plantação de espécies autóctones”. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 

358 - 01.09.03 - Apoio Financeiro para Alargamento de Caminho Agrícola na Rua Chãos do Reis 

em Gumiei - Freguesia de Ribafeita ---------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/15425, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

Freguesia de Ribafeita, com vista a um apoio financeiro no montante de 10.000,00 euros, para 

“Alargamento de Caminho Agrícola na Rua Chãos do Reis em Gumiei”. -------------------------------- 

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

 

359 - 01.09.04 - Pagamento do Projeto para Reabilitação de Arruamentos e Logradouro nas 

traseiras da Rua Nova do Bairro Municipal - Freguesia de Viseu ------------------------------------------ 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2019/46444, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

Freguesia de Viseu, com vista ao pagamento de projeto no montante de 7.380,00 euros, para 

“Reabilitação de Arruamentos e Logradouro nas traseiras da Rua Nova do Bairro Municipal”. ------- 

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

 

360 - 01.09.05 - Pagamento de Projeto para a Construção de Parque Infantil em Fragosela de Cima - 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2020/13745, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

Freguesia de Fragosela, com vista ao pagamento de projeto no montante de 2.152,50 euros, para 

“Construção de Parque Infantil em Fragosela de Cima”. ---------------------------------------------------- 

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

 

361 - 01.09.06 - Pagamento do Projeto para a Repavimentação desde a Passagem do IP5 até Vila 

Chã do Monte - União de Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita --------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2019/46704, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

União de Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita, com vista ao pagamento de projeto no 

montante de 4.920,00 euros, para “Repavimentação desde a Passagem do IP5 até Vila Chã do 

Monte”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

362 - 01.09.07 - Apoio Financeiro para Requalificação do Caminho de acesso à Quinta das 

Rigueiras, Ermida - Freguesia de Cavernães ------------------------------------------------------------------ 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/36147, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

Freguesia de Cavernães, com vista a um apoio financeiro no montante de 5.000,00 euros, para 

“Requalificação do Caminho de acesso à Quinta das Rigueiras, Ermida”. -------------------------------- 

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

 

363 - 01.09.08 - Apoio Financeiro para pagamento do projeto para a Requalificação da Rua do 

Sobral em Fragosela de Baixo - 1ª. Fase - Freguesia de Fragosela ----------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/57331, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

Freguesia de Fragosela, com vista a um apoio financeiro no montante de 5.000,00 euros, para 

“pagamento do projeto para a Requalificação da Rua do Sobral em Fragosela de Baixo - 1ª. Fase”.-- 

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

 

364 - 01.09.09 - Reparações na Escola de Travanca - Freguesia de Bodiosa ----------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/54312, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

Freguesia de Bodiosa, com vista a um apoio financeiro no montante de 7.393,50 euros, para 

“Reparações na Escola de Travanca”. -------------------------------------------------------------------------- 

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

 

365 - 01.09.10 - Rede de Águas Pluviais na Rua do Choupo e Rua das Pereiras em Nesprido - 

Freguesia de Povolide --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/22646, deliberou celebrar um Contrato-Programa de 

Cooperação Financeira e Técnica, com a Freguesia de Povolide, 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 14.944,75 euros, 

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

 

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

366 - 01.10.01 - Município de Viseu / Viseu 2001 – Associação Desportiva, Social e Cultural ------- 

-------------------Tendo em conta as informações e documentos constantes da distribuição n.º 

EDOC/2021/70969, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou celebrar uma adenda ao Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo, celebrado com o Viseu 2001 – Associação Desportiva, 

Social e Cultural, no âmbito da candidatura à Medida 15 (Apoio a Atividades Desportivas 

Federadas), designadamente para um reforço para apoio às equipas seniores de Futebol e Futsal 

masculinos e feminino.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

adenda ao protocolo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

367 - 01.10.02 - Município de Viseu / Clube de Futebol “Os Repesenses” ------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/10364, deliberou revogar a deliberação tomada a 16 de 

setembro de 2021, referente à celebração de uma adenda ao Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, com o Clube de Futebol “Os Repesenses”, por incumprimento do 

contrato, bem como, a anulação do respetivo cabimento e compromisso. --------------------------------- 

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

 

368 - 01.10.03 - Município de Viseu / Viseu United Football United – Relatório Final ---------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/105374, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo para 2021, celebrado com o Viseu United Football 

United, no âmbito da candidatura à Medida 16 (que a fim de fazer parte integrante da presente ata, 

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

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

 

369 - 01.10.04 - Município de Viseu / Clube de Futebol “Os Viriatos” – Relatório Final -------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/98721, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato-

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

Viriatos”, no âmbito da candidatura à Medida 16 (que a fim de fazer parte integrante da presente 

ata, se dá aqui por reproduzido). --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

--------------------21º FESTIVAL DE TEATRO DE VISEU----------------------------------------------- 

370 - 01.11.01 - O Festival de Teatro de Viseu é uma iniciativa anual organizada pela Câmara 

Municipal de Viseu.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------Assumindo como objetivos principais: o apoio, a valorização e a divulgação do 

trabalho desenvolvido no campo da produção teatral pelos grupos integrados nas Associações e 

Escolas do Município; a descoberta de novos valores no e para o teatro; a fidelização e criação de 

públicos diversificados sensibilizando-os para a importância do teatro nos hábitos culturais, como 
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forma de conhecimento, entretenimento e inclusão social; a partilha de experiências entre os 

grupos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------O 21º Festival de Teatro de Viseu engloba, ainda e em paralelo, uma importante 

componente formativa através da realização de oficinas e o Teatro de Rua revisitando espaços 

públicos não convencionais, palcos privilegiados de interação e partilha onde a representação se 

assume como um ato de bem receber.--------------------------------------------------------------------------- 

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

Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar as respetivas Normas de Participação, cujo texto se 

dá por reproduzido – EDOC/2022/19881 – bem como, a atribuição de prémios proposta. ------------- 

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

 

-------------------ARRENDAMENTO DE FOGOS HABITACIONAIS DE PROPRIEDADE 

MUNICIPAL SITUADOS NA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (CENTRO 

HISTÓRICO) - ARU - FASE V ------------------------------------------------------------------------------- 

371 - 01.12.01 - Em face das informações prestadas pela “Habisolvis, E.M.” constantes da 

distribuição n.º EDOC/2022/11655, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a abertura do 

procedimento para arrendamento do fogo habitacional 11, sito na Travessa das Escadinhas da Sé n.º 

23, 1º andar, direito , de tipologia T1, pelo valor de 174,04 euros.------------------------------------------ 

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

 

-------------------IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS----------------------------------- 

372 - 01.13.01 - Majoração e Minoração --------------------------------------------------------------------- 

-------------------Tendo por base a informação da Viseu Novo, SRU, Sociedade de Reabilitação 

Urbana de Viseu n.º 48.SRU/2022 (EDOC/2022/19547), a Câmara Municipal de Viseu, deliberou 

autorizar a que Viseu Novo proceda ao correto e legítimo desenvolvimento de todo o trabalho, com 

vista à aplicação das taxas majorativas e minorativas em sede de IMI, designadamente, pesquisa no 

Portal das Finanças, consultas diretas no Serviço de Finanças, recebimento e análise dos Modelos 3 

do IRS e Anexo F, entregues pelos diversos proprietários.--------------------------------------------------- 

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

 

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

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

373 - 01.14.01 - Procedimento da delimitação da ARU - Freguesias do Concelho de Viseu------------ 

-------------------Tendo em conta as informações e documentos constantes da distribuição n.º 

EDOC/2022/15554, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a proposta de início de 

procedimento de delimitação da Área de Reabilitação Urbana referente às Freguesias do concelho 

de Viseu, encarregando a Viseu Novo SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu SA, da 

elaboração de um programa preliminar da área de reabilitação urbana necessária à reabilitação 

coerente e integrada, com indicação dos aspetos relevantes a considerar na respetiva operação de 

reabilitação e articulação com os objetivos do Município para as freguesias do concelho, bem como,  

de elaborar o respetivo projeto de delimitação da área de reabilitação urbana em instrumento 

próprio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

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

374 - 01.15.01 - Rua do Arco n.º 15 - Freguesia de Viseu --------------------------------------------------- 
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-------------------Em face do proposto na informação n.º 044.SRU/2022, de 18-02-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/18447, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

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

na venda do Imóvel sito na Rua do Arco n.º 15, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos 

limites da Zona Especial de Proteção às muralhas e portas antigas da cidade e na Área de 

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

Núcleo Histórico do Bairro Municipal e Fontelo”, pertencente a João Carlos Almeida Campos – 

Cabeça de Casal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

--------------------APOIO À RECUPERAÇÃO DE ALÇADOS------------------------------------------- 
375 - 01.16.01 - Avenida Capitão Silva Pereira n.º 53-59---------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu deliberou, no seguimento da deliberação n.º 1914, 

tomada na Reunião de Câmara de 10-12-2020 e com base nas informações prestadas no histórico da 

distribuição n.º EDOC/2021/89332, atribuir um incentivo financeiro para a recuperação dos alçados 

principais do edifício sito na Avenida Capitão Silva Pereira n.º 53-59, Freguesia de Viseu, no valor 

de 2.604,80 euros, requerido por Dorinda dos Prazeres Lucas – Cabeça de Casal de Herança.--------- 

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

 

-------------------DONATIVO DA PINTURA “AS MULHERES” DE LÍGIA FERNANDES ----- 

376 - 01.17.01 - Inês Flôr ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

distribuição n.º EDOC/2021/27449, deliberou pela aceitação do donativo da pintura original de 

Lígia Fernandes “As Mulheres”, doado por Inês Flor, no valor de 750,00 euros, destinado à coleção 

do Museu Casa da Ribeira. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA – REVISÃO LEGAL DE 

CONTAS – ANOS 2022 A 2024 ------------------------------------------------------------------------------- 
377 - 01.18.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo em conta as informações prestadas no âmbito 

da distribuição n.º EDOC/2021/93105 em especial, Relatório Final de Análise de Propostas, 

elaborado pelo Júri do concurso designado para o efeito (que, a fim de fazer parte integrante da 

presente ata, se dá aqui por reproduzido), tomou conhecimento da proposta de Adjudicação à 

empresa, ordenada em primeiro lugar, “Fonseca Paiva, Carvalho & Associados SROC, Lda.”, pelo 

valor de 59.040,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------- 

-------------------A Câmara, concordando com o referido Relatório Final, deliberou, nos termos e 

para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, na sua 

atual redação, propor à Assembleia Municipal a nomeação da supracitada sociedade de revisores 

oficiais de contas, como auditor externo das contas da Câmara Municipal de Viseu, para os anos 

2022 a 2024, a quem seria, assim, adjudicada a prestação de serviços atrás identificada.--------------- 

 

-------------------HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE 2 LOTES DE TERRENO PARA 

CONSTRUÇÃO, DESIGNADOS POR LOTES N.º 2 E N.º 3, SITOS NO PARQUE 

INDUSTRIAL DE MUNDÃO --------------------------------------------------------------------------------- 
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378 - 01.19.01 - Tendo por fundamento as informações prestadas no âmbito da distribuição n.º 

EDOC/2016/70079, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a Alienação em Hasta Pública 

dos lotes identificados no documento em anexo.-------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou aprovar o Anúncio de Alienação dos dois lotes de terreno para 

construção, designados por lotes n.º 2 e n.º 3, sitos no parque industrial de mundão, que a fim de 

fazer parte integrante se dá aqui por reproduzido.------------------------------------------------------------- 

-------------------Deliberou por fim, aprovar a comissão de abertura e análise de propostas referente à 

alienação supra, que deverá ser constituída por: Presidente: Marcelo Delgado; 1º Vogal efetivo: Rui 

Duarte; 2º Vogal efetivo: Emília Andrade; 1º vogal suplente: Ana Lagoas; 2º vogal suplente: 

Rosália Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

02-DMAG 

 

 

-------------------PROCEDIMENTO DISCIPLINAR------------------------------------------------------- 

379 - 02.01.01 - Procedimento Disciplinar Comum – Relatório Final – EDOC/2021/110116---------- 

--------------------A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do Relatório Final (que, a fim 

de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por reproduzido) elaborado pela instrutora no 

âmbito do processo disciplinar referido em epígrafe.---------------------------------------------------------

-------------------Após análise do referido Relatório Final, identificado em título, nos termos do 

disposto no artigo 219.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, a Câmara Municipal, com fundamento no disposto no artigo 179.º, do 

diploma legal atrás referido, deliberou, concordar com a proposta de arquivamento do processo.----- 

-------------------A presente deliberação foi tomada por escrutínio secreto, em cumprimento do 

estipulado pelo n.º 3 do artigo 55.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, tendo sido aprovada com 

oito votos a favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Senhora Vereadora do Partido Socialista, Marta Cristina de Oliveira Rodrigues, 

não participou na votação do presente ponto, por se considerar impedida.-------------------------------- 

 

-------------------PROCEDIMENTO DISCIPLINAR------------------------------------------------------- 

380 - 02.02.01 - Procedimento Disciplinar Especial de Inquérito – Relatório Final – 

EDOC/2021/73235------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do Relatório Final (que, a fim 

de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por reproduzido) elaborado pela instrutora no 

âmbito do processo disciplinar referido em epígrafe.--------------------------------------------------------- 

-------------------Após análise do referido Relatório Final, identificado em título, nos termos do 

disposto no artigo 213.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, a Câmara Municipal, no uso da competência conferida pelo nº 1 do artigo 

220.º, do diploma legal atrás referido, deliberou, concordar com a proposta de arquivamento do 

processo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A presente deliberação foi tomada por escrutínio secreto, em cumprimento do 

estipulado pelo n.º 3 do artigo 55.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, tendo sido aprovada por 

unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 

 

 

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

381 - 03.01.01 - Parcelas 239, 205, 214, 230, 67.1, 108B, 108A, 87, 96, 132, 172, 202, 133A, 133B, 

121 e 116.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2021/104776, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar os cabimentos e 

compromissos para formalização da liquidação das notas de honorários, que serão apresentadas 

pelos Peritos da Lista Oficial do Ministério da Justiça, após a realização dos autos de vistoria "ad 

perpetuam rei memoriam". --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

382 - 03.01.02 - Parcelas 187 e 188A --------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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/2021/69831, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os relatórios de 

identificação e avaliação, efetuado pelo perito da lista oficial do Ministério da Justiça, contendo as 

correções identificadas nos mesmos, das parcelas 187 e 188A, após acordo entre as partes. ----------- 

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

 

-------------------ENTREGA DE AVALIAÇÃO PARCELA 2B-2 1° CIRCULAR NORTE-------- 

383 - 03.02.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 16-02-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2019/14022, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a nomeação para o 

ato de posse administrativa da parcela 2B-2, 1° Circular Norte, como representantes da Câmara 

Municipal de Viseu, o Eng.º Portela Seabra e o secretário, Jorge Oliveira. ------------------------------- 

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

 

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

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

384 - 03.03.01 - Em face da informação da Divisão de Suporte Técnico e Administrativo nº 05-

2022/JG de 17-02-2022 (que, a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por 

reproduzida), em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/18519 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 41, no valor de 877,50 euros. ----------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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385 - 03.03.02 - Em face da informação da Divisão de Suporte Técnico e Administrativo nº 06-

2022/JG de 18-02-2022 (que, a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por 

reproduzida), em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/19210 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 32, no valor de 3.075,00 euros. --------------- 

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

 

386 - 03.03.03 - Em face da informação da Divisão de Suporte Técnico e Administrativo nº 07-

2022/JG de 21-02-2022 (que, a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por 

reproduzida), em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/18688 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 32, no valor de 2.598,00 euros. --------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DO 1ºCEB DE PASCOAL ------------------- 

387 - 03.04.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 14-02-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2020/60810, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os erros e 

omissões que foram aceites pela equipa projetista, bem com, o mapa de quantidades final que 

resultou das correções efetuadas ao mapa inicial.------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------CORREÇÃO DE CURVAS NA EN 323 NOGUEIRA DE COTA E CEPÕES – 

1.ª FASE - 3.º PROCEDIMENTO ---------------------------------------------------------------------------- 

388 - 03.05.01 - A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do conteúdo da distribuição 

n.º EDOC/2022/11270 em especial da informação da Divisão de Suporte Técnico e Administrativo, 

a ele anexada, e decidindo-se pela contratação em causa nos termos do n.º 1 do artigo 36º do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na sua 

atual redação, deliberou, em conformidade, aprovar a abertura de um procedimento de concurso 

público, com fundamento na alínea b) do artigo 19.º e artigo 38.º do mesmo normativo legal, para a 

“Correção de Curvas na EN 323 Nogueira de Cota e Cepões – 1.ª Fase - 3.º Procedimento”.---------- 

------------------Mais deliberou aprovar: ------------------------------------------------------------------------ 

------------------1) o projeto; -------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------2) o programa de procedimento; --------------------------------------------------------------- 

------------------3) o caderno de encargos; ---------------------------------------------------------------------- 

------------------4) o anúncio; ------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------5) o respetivo pedido de cabimento; ---------------------------------------------------------- 

------------------6) critério de adjudicação: Avaliação do preço enquanto único aspeto da execução do 

contrato a celebrar; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------7) o preço base no valor de 427.696,50 euros, acrescido de IVA; ------------------------ 

------------------8) o prazo de 18 dias para apresentação das propostas; ------------------------------------ 

------------------9) o prazo de 210 dias para a execução da empreitada; ------------------------------------ 

------------------10) os demais itens da supracitada informação. --------------------------------------------- 

------------------11) a nomeação do seguinte Júri que conduzirá o procedimento: ------------------------- 
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------------------Presidente: Eng.º Portela Seabra; Vogal Efetivo: Eng.º António Carvalho, que 

substituirá o Presidente; Vogal Efetivo: Eng.º Eduardo Fiúza; Vogal Suplente: Eng.º Ricardo Costa; 

Vogal Suplente: Eng.º Adelino Pereira. ------------------------------------------------------------------------ 

------------------Deliberou ainda, tendo em conta o disposto no n.º 1 do artigo 109.º conjugado com 

n.º 2 do artigo 69.º, ambos, do Código dos Contratos Públicos, delegar, no aludido júri, a prática de 

todos os atos necessários à prossecução do procedimento em título, até à adjudicação. ----------------  

------------------Mais deliberou, nos termos do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 96.º do CCP – 

Código dos Contratos Públicos nomear o Eng.º Adelino Pereira como Gestor do Contrato. ----------- 

-------------------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 ----------------------------------------------------------------------------------- 

389 - 03.06.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/13993, a Câmara Municipal de Viseu, tomou conhecimento da entrada em vigor dos 

novos tarifários dos estacionamentos decorrentes da publicação do "Regulamento n.º 75/2022 - 

Regulamento Municipal das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada e dos Parques de 

Estacionamento em Viseu”, que entrou em vigor 15 dias após a sua publicação, no Diário da 

República n.º 15, de 21 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

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

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

390 - 03.07.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 18-02-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/15099, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a prorrogação do 

prazo até 15-04-2022. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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--------------- 

391 - 03.08.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 18-02-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/15907, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a execução, apenas 

da base de lançamento do disco e do martelo na cabeceira sul, sendo eliminada a base prevista na 

cabeceira norte e alteração da localização da base do lançamento do peso para o local do 

lançamento do martelo e disco na cabeceira norte e a deslocalização da base de lançamento do disco 

e do martelo da cabeceira sul de forma não coincidir com a pista do salto em comprimento e 

relvado, conforme trabalhos apresentados do que resulta um decréscimo de custo da empreitada, no 

valor de 586,14 euros, acrescido de IVA ((-)0,04% do preço contratual), trabalhos que legalmente 

se enquadram nos termos seguintes: dedução de trabalhos previstos no contrato no valor de 586,14 

euros, acrescido de IVA ((-)0,04% 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. ---------- 
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-------------------REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS NA RUA DR. LUÍS FERREIRA (RUA 

DO COMÉRCIO), TRAVESSA DE S. DOMINGOS E RUA D. DUARTE – SMAS VISEU | 

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

392 - 03.09.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 04/2022-CCR de 28-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/10774 e demais 

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

aprovar a Ata de Segundo Retardamento da Consignação da Obra realizada em 28-01-2022, 

atendendo a que se encontram a decorrer os trabalhos de demolição de paredes da empreitada 

Demolição / Contenção de Fachadas na Travessa de S. Domingos / Rua D. Duarte / Rua do 

Comércio, não podendo ser feita a consignação da empreitada em causa, adiantando, ainda, o dono 

da obra que, face às circunstâncias em que decorria a obra e, bem assim, às informações que, tinha 

sobre a sua execução, era previsível que o ato de consignação da empreitada se pudesse realizar no 

prazo de dois meses.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------CONSTRUÇÃO DE UM CRO | CANIL E GATIL - 2.º PROCEDIMENTO ---- 

393 - 03.10.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 05/2022-CCR de 08-02-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/14768 e demais 

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

aprovar o Auto da Consignação da Obra realizado em 08-02-2022 de acordo com o prescrito no 

artigo 359.º do CCP. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

394 - 03.10.02 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 07/2022-CCR de 16-02-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/18141 e demais 

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

aprovar o Plano final de consignação de acordo com o prescrito no artigo 357.º do CCP. -------------- 

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

 

-------------------RUA CAMPO DA BOLA EM MUNDÃO – 2º PROCEDIMENTO ---------------- 

395 - 03.11.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 04/2022-LC de 08-02-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/14515 e demais 

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

aprovar o Auto da Consignação da Obra realizado em 08-02-2022 de acordo com o prescrito no 

artigo 359.º do CCP e do Plano final de consignação de acordo com o prescrito no artigo 357.º do 

CCP. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

396 - 03.11.02 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 07/2022-LC de 17-02-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/18529 e demais 

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

aprovar o Plano de Trabalhos Ajustado, de acordo com o prescrito no artigo 361.º do CCP.----------- 

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

 

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

TRANSPORTE PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------------ 
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397 - 03.12.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 028/2022BE de 15-02-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/17234 e demais 

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

aprovar o Auto de receção provisória realizado em 14-02-2022, de acordo com o prescrito no artigo 

395.º do CCP.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------PROTRANSP - PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO PARA 2021 -------------- 

398 - 03.13.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/21422, a Câmara Municipal de Viseu, tomou conhecimento do envio à CIM Dão 

Lafões para ser submetida ao Fundo Ambiental da informação em XLS da implementação do 

programa ProTransp em 2021, aprovado pelo Despacho n.º 5545-B/2020. ------------------------------- 

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

 

-------------------DOTAÇÃO DO PART 2021 - PROGRAMA DE APOIO À REDUÇÃO 

TARIFÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE VISEU ---------------------------------------------------------- 

399 - 03.14.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2020/62160, a Câmara Municipal de Viseu, tomou conhecimento do envio da informação 

correspondente à implementação do programa PART, entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 

2021, nos serviços do MUV e das Linhas 22 e 23, para posterior envio ao Fundo Ambiental. --------- 

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

 

-------------------AV. DR. ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA - SINALIZAÇÃO --------------------------- 

400 - 03.15.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/17013, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a alteração de estacionamento 

PMR e motas e eliminação da sinalização vertical de estacionamento, dedicado à entidade APCV na 

Av. António José de Almeida, freguesia de Viseu, conforme etapa 7. ------------------------------------- 

-------------------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 ----- 

401 - 03.16.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/16347, a Câmara Municipal de Viseu, tomou conhecimento da Declaração da AT 

Viseu a remeter à CIM Dão Lafões para efeitos de envio ao Fundo Ambiental, no âmbito do 

Despacho n.º 3515-A/2021, de 1 de abril, que determina a distribuição das verbas extraordinárias 

destinadas ao financiamento do Transporte Público e do Despacho n.º 11653-A/2021 que determina 

o reforço extraordinário das mesmas pelo Fundo Ambiental. ----------------------------------------------- 

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

 

-------------------ESPAÇOS VERDES -------------------------------------------------------------------------- 

402 - 03.17.01 -  Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/15568, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a Integração de Espaços 

Verdes Lote M PAQ.315/2021 - Relvado Bombeiros Municipais.------------------------------------------ 

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

 

-------------------MERCADO DE PRODUTORES ---------------------------------------------------------- 
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403 - 03.18.01 -  Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 15/2022-CF de 22-02-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/19911 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, CAPA - 

Engenharia e Construções Metalomecânicas, S.A. para realização de trabalhos de fornecimento e 

montagem de contentores metálicos. --------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE VIRIATO -------------------------------------------------------------------------------- 

404 - 03.19.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 044/2022-CCC de 22-02-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/20147 e demais 

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

aprovar o Auto de Receção Definitiva realizado em 28-01-2022 e extinção da caução prestada. ------ 

-------------------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------------------------------------------------------------------------------- 

405 - 04.01.01 - Alberto Martins de Carvalho - EDOC/2021/101193 ------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o auto de receção definitiva das 

obras de urbanização, (Auto de Vistoria de 10 de dezembro de 2021), estando, assim, criadas as 

condições para a receção definitiva das obras de urbanização, correlacionadas com o respetivo 

loteamento, com todas as consequências daí emergentes, nomeadamente no que diz respeito à 

liberação da correspondente caução. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO MUNICIPAL--------------- 

406 - 04.02.01 - Sara Paulo Rabiço – EDOC/2022/15168 --------------------------------------------------- 

-------------------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 92/2022 MH elaborada, 

sobre a matéria, em 09 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. --------- 

 

407 - 04.02.02 - Manuel Lopes da Silva - Cabeça de casal de Herança – EDOC/2022/14781 --------- 
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-------------------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 104/2022 RS elaborada, 

sobre a matéria, em 10 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. --------- 

 

408 - 04.02.03 - Belarmino Rosa Esteves – EDOC/2022/14808 -------------------------------------------- 

-------------------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 99/2022 LR elaborada, 

sobre a matéria, em 14 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. --------- 

 

409 - 04.02.04 - Idálio Virgínio da Costa - Cabeça de Casal da Herança de – EDOC/2022/14972 ---- 

-------------------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 100/2022 LR elaborada, 

sobre a matéria, em 14 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. --------- 

 

410 - 04.02.05 - Carlos Alberto Marques Ferreira – EDOC/2022/16612 ---------------------------------- 

-------------------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 106/2022 MH elaborada, 

sobre a matéria, em 15 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. --------- 

 

411 - 04.02.06 - Gracinda Pereira de Figueiredo – EDOC/2022/7840 ------------------------------------- 

-------------------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 88/2022 RS 

elaborada, sobre a matéria, em 04 de fevereiro 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. --------- 

 

412 - 04.02.07 -  José Manuel Antunes dos Santos – EDOC/2021/103826 ------------------------------- 

-------------------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 76/2022 LR 
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elaborada, sobre a matéria, em 03 de fevereiro 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. --------- 

 

413 - 04.02.08 - Maria Teresa de Jesus Marques da Cunha e Moura – EDOC/2022/15349 ------------ 

-------------------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 102/2022 MH 

elaborada, sobre a matéria, em 14 de fevereiro 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. --------- 

 

414 - 04.02.09 - Albano Manuel Aparício de Almeida – EDOC/2022/13516 ---------------------------- 

-------------------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 114/2022 RS 

elaborada, sobre a matéria, em 15 de fevereiro 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. --------- 

 

415 - 04.02.10 - Leonor do Céu Rodrigues do Nascimento Teixeira – EDOC/2022/12257 ------------ 

-------------------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 n.º 42/2022 

RR elaborada, sobre a matéria, em 11 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. --------- 

 

--------------------CERTIDÃO DE DESTAQUE – ARTIGO 6.º DO REGIME JURÍDICO DA 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------- 

416 - 04.03.01 - Números Vigentes – EDOC/2022/12873 --------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 43/2022 PN elaborada, sobre a matéria em 09 de 

fevereiro 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. --------- 

 

417 - 04.03.02 - Francisco Silva – EDOC/2022/11938 ------------------------------------------------------ 
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-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 35/2022 PN elaborada, sobre a matéria em 07 de 

fevereiro 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. --------- 

 

418 - 04.03.03 - António Ferreira Gomes – EDOC/2022/15066 -------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 116/2022 FB elaborada, sobre a matéria em 10 de 

fevereiro 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. --------- 

 

419 - 04.03.04 - José Manuel Antunes dos Santos – EDOC/2022/9612 ----------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 48/2022 FB elaborada, sobre a matéria em 14 de 

fevereiro 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. --------- 

 

420 - 04.03.05 - Jéssica Ferreira Henriques – EDOC/2022/15479 ----------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 51/2022 PN elaborada, sobre a matéria em 15 de 

fevereiro 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. --------- 

 

421 - 04.03.06 - Joaquim António da Silva Esteves – EDOC/2022/16485 -------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 52/2022 PN elaborada, sobre a matéria em 15 de 

fevereiro 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. --------- 

 

422 - 04.03.07 - Armando Ramalho de Matos e Outros – EDOC/2022/15373 --------------------------- 

-------------------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 54/2022 AC elaborada, 

sobre a matéria em 11 de fevereiro 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. --------- 

 

423 - 04.03.08 - Manuel António Cravo – EDOC/2022/16175 --------------------------------------------- 

-------------------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 60/2022 AC elaborada, 

sobre a matéria em 15 de fevereiro 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. --------- 

 

--------------------DECLARAÇÕES DE CADUCIDADE--------------------------------------------------- 

424 - 04.04.01 - Luis Manuel Esteves Nogueira – EDOC/2021/63729------------------------------------- 

-------------------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 nº 5 do artigo 71.º do RJUE, e de acordo com a informação 

técnica n.º 110/2022 FB produzida, sobre a matéria em 09 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. --------- 

 

425 - 04.04.02 - Kévin Martins – EDOC/2022/13560-------------------------------------------------------- 

-------------------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 nº 5 do artigo 71.º do RJUE, e de acordo com a informação 

técnica n.º 56/2022 AC produzida, sobre a matéria em 11 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. --------- 

 

426 - 04.04.03 - Abel do Outeiro Gonçalves – EDOC/2022/11682----------------------------------------- 

-------------------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 nº 5 do artigo 71.º do RJUE, e de acordo com a informação 

técnica produzida, sobre a matéria em 09 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. --------- 

 

427 - 04.04.04 - Nuno Alexandre Maurício Santos – EDOC/2021/80521--------------------------------- 

-------------------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 nº 5 do artigo 71.º do RJUE, e de acordo com a informação 

técnica produzida, sobre a matéria em 10 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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428 - 04.04.05 - Mário da Silva Madeira – EDOC/2021/78400--------------------------------------------- 

-------------------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 nº 5 do artigo 71.º do RJUE, e de acordo com a informação 

técnica n.º 132/2022 FB produzida, sobre a matéria em 15 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. --------- 

 

429 - 04.04.06 - Associação Solidariedade Social da Freguesia de Abraveses – EDOC/2020/52991-- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de declarar a 

caducidade do ato de aprovação do projeto de arquitetura, no âmbito do procedimento 

administrativo de legalização, em apreciação, de acordo com a informação técnica n.º 125/2022 FB 

produzida, sobre a matéria em 14 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. --------- 

 

430 - 04.04.07 - M. & AL. - Atividades Hoteleiras, SA. – EDOC/2022/7516----------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de declarar a 

caducidade do ato de autorização de utilização para fins turísticos, nos termos do disposto na alínea 

c), do nº 1, do artigo 33.º, do Decreto-Lei n.º 80/2017, de 30 de junho, nos precisos termos da 

informação técnica produzida, sobre a matéria em 16 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. --------- 

 

431 - 04.04.08 - Ricardo Alexandre Costa Rosa de Sousa – EDOC/2021/85627------------------------- 

-------------------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 14 de 

fevereiro de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

432 - 04.04.09 - Francisco José Almeida Miguel – EDOC/2021/108777---------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou não declarar a caducidade do ato de gestão 

urbanística em apreciação, sendo, ao invés, deferido o pedido de emissão do respetivo alvará, tudo, 

nos precisos termos da informação técnica elaborada sobre a matéria aos 09 de fevereiro de 2022.--- 

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

 

433 - 04.04.10 - Pensamento Insólito, Lda. – EDOC/2022/16688------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou não declarar a caducidade do ato de gestão 

urbanística em apreciação, concedendo, ao invés, com base nas razões técnicas e de interesse 
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público constantes da informação técnica n.º 47/2022 PN elaborada sobre a matéria aos 11 de 

fevereiro de 2022, um prazo excecional de 06 meses, a favor da interessada, para conclusão das 

obras, em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------OUTRAS CONSTRUÇÕES----------------------------------------------------------------- 

434 - 04.05.01 - Jorge de Almeida Sousa - Legalização de alterações de Moradia Unifamiliar e 

Anexo - EDOC/2022/11010 ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 136/2022 FB 

elaborada, sobre a matéria, em 16 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. --------- 

 

435 - 04.05.02 - António Carlos Paiva Seixas – Legalização de Anexo – EDOC/2022/15472 --------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 55/2022 PN 

elaborada, sobre a matéria, em 22 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. --------- 

 

436 - 04.05.03 - José António Nascimento Coelho dos Santos - Licença especial para conclusão de 

obras – EDOC/2022/12219 -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 113/2022 RS 

elaborada, sobre a matéria, em 15 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. --------- 

 

437 - 04.05.04 - Rui António Martins de Matos - EDOC/2022/6763 -------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de indeferir o ato de 

legalização em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em apreciação, nos termos do 

disposto no nº 1 do artigo 24.º do RJUE, e de acordo com a informação técnica n.º 92/2022 

produzida, sobre a matéria em 11 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. --------- 

 

438 - 04.05.05 - Carlos José Soares Neto – Legalização da Construção de dois Anexos - 

EDOC/2022/3235 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de indeferir o ato de 

legalização em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em apreciação, nos termos do 

disposto no nº 1 do artigo 24.º do RJUE, e de acordo com a informação técnica n.º 115/2022 

produzida, sobre a matéria em 15 de fevereiro de 2022. ----------------------------------------------------- 
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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. --------- 

 

439 - 04.05.06 - Rosália de Sousa Pereira da Silva – Legalização de Anexo (Garagem) - 

EDOC/2022/16178 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou indeferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 100/2022 MH 

elaborada, sobre a matéria, em 11 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. --------- 

 

440 - 04.05.07 - José da Costa de Almeida – Reconstrução e Alteração de moradia – Legalização - 

EDOC/2021/47443 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou indeferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 112/2022 

elaborada, sobre a matéria, em 09 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. --------- 

 

441 - 04.05.08 - António Batista Francisco – Certidão de Divisão Física de Parcela - 

EDOC/2022/15407 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou indeferir a emissão de certidão de divisão 

física de parcela, nos precisos termos do teor da informação técnica n.º 117/2022 FB elaborada, 

sobre a matéria, em 10 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. --------- 

 

--------------------PARECERES AO ABRIGO DA LEI N.º 91/95, NA REDAÇÃO DADA PELA 

LEI N.º 64/2003 e ALTERADA PELA LEI N.º 10/2008, DE 20 DE FEVEREIRO----------------- 
442 - 04.06.01 - Susana de Jesus Rodrigues Lopes – EDOC/2022/8319 ---------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou emitir parecer favorável, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 54.º, da Lei 91/95, e ulteriores alterações, ao regime de constituição legal 

de compropriedade, em apreciação, nos termos da informação técnica n.º 87/2022 RS, produzida 

sobre a matéria em 03 de fevereiro de 2022 cujo teor a qui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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. -------------------------------------------------------------- 

 

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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENCERRAMENTO - E não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a reunião, 

quando eram onze horas e vinte minutos, dela se lavrando esta ata. E eu, Rui Alexandre Mendes 

Duarte, a redigi e subscrevi. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

O Presidente 

 

 

 _______________________  

 

O Chefe de Divisão 

 

 

_________________________ 

 


