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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU, 

REALIZADA NO DIA DEZASSETE DE 

MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E 

DOIS 

 

 

----------------Aos dezassete 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, VÍTOR MIGUEL 

SIMÕES DE PINHO OLIVEIRA, 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 – Os Senhores Vereadores José Manuel Ferreira Chaves e Marta Cristina de 

Oliveira Rodrigues, solicitaram, 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 substituídos pelos 

Senhores Vereadores Fernanda Maria Oliveira Soares Gilvaia e Vítor Miguel Simões de Pinho 

Oliveira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

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

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

 

01-ADMINISTRAÇÃO 

 

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

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

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

-------------------Intervenção do Senhor Vereador Vítor Miguel Oliveira ---------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir que, a vereação do Partido 

Socialista quer assinalar os 106 anos do Museu Nacional Grão Vasco, celebrados ontem com um 

voto de louvor, destacando a sua importância na cultura Viseense e o facto da instituição ser uma 

embaixadora do expoente da cultura para o país. Seguidamente, e na sequência da transmissão de 

dificuldades de pessoas que vêm a Viseu, conseguirem perceber num só local toda a agenda cultural 

de Viseu, existindo promotores privados e dinâmicas organizadas pelo município, referindo que o 

site VisitViseu, é um site bom e funcional que poderia servir de compactação de todas as atividades, 

para que, quem vem de fora possa encontrar numa agenda cultural unificada toda a dinâmica 

cultural existente na região, deixando assim esta sugestão.-------------------------------------------------- 
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-------------------Intervenção da Senhora Vereadora Fernanda Gilvaia -------------------------------------

------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, admitindo o facto de todas as 

candidaturas de todas de Bolsas para o Ensino Superior serem aceites, os Vereadores do PS 

congratulam-se pela decisão de apoiar todas, em linha com a proposta apresentada pelos mesmos, 

na Reunião de Câmara de 03-02-2022, referindo ainda que, este apoio pode fazer a diferença e 

tornar-se determinante na tomada de decisão das famílias, quanto à formação superior dos seus 

filhos e propondo uma alteração ao Regulamento de atribuição de Bolsas, de modo a que, os 

estudantes dos cursos técnicos superiores profissionais, tenham tal como acontece com os 

estudantes das licenciaturas e dos mestrados e nas mesas condições que estes direito a pedir a Bolsa 

de Estudo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir que, a APA – Associação 

Portuguesa do Ambiente, promoveu uma reunião da subcomissão regional do centro da comissão de 

albufeiras, tendo em visa a avaliação da situação hídrica e caso se revelasse necessário a adoção de 

medidas de contingência adicionais, como resposta ao agravamento da situação hidrológica da 

região. Mais referiu que, os Vereadores do PS congratulam-se por um dos pontos da agenda ter sido 

a assinatura de um protocolo de colaboração técnica e financeira, sobre o estudo e alternativa para a 

reabilitação da barragem de Fagilde, efetivando-se, assim, o compromisso de cooperação assumido 

pelo Governo que cessa funções, em encontrar soluções para o problema da água.  Seguidamente, 

agradeceu a amabilidade do convite endereçado pelo Senhor Presidente para o evento de poesia que 

decorreu na sexta feira no Solar do Dão e lamentou que, o Senhor Presidente, enquanto Presidente 

da CIMVDL, não ter convidado os Senhores Vereadores para a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, 

que é o maior certame e uma referência no país e onde pela primeira vez a CIMVDL, esteve 

representada com stand próprio.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir que, relativamente à aprovação do 

programa PARES em Viseu, foram aprovadas candidaturas de oito instituições no concelho de 

Viseu, constituindo uma nota positiva, permitindo a valorização do território na área social num 

investimento de quatro milhões de euros, representando também uma valorização das instituições e 

das Freguesias onde elas se inserem. ---------------------------------------------------------------------------

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

-------------------O Senhor Vice-Presidente, usou da palavra para informar a Câmara Municipal da 

participação, em representação do município, na reunião da comissão de gestão albufeiras, onde 

participam habitualmente de uma forma ativa, em virtude de, o município ser cogestor da albufeira 

de Fagilde, onde efetivamente foi assinado um protocolo de cooperação técnica, que visa, o estudo 

de alternativas para a reabilitação da barragem de Fagilde. Referiu ainda que, com este protocolo a 

Câmara Municipal de Viseu está-se a substituir ao Estado Central, para agilizar um processo que já 

tem barbas e que urge que seja resolvido. Mais referiu que, foi ainda dito na referida reunião que 

existe um plano nacional de barragens, tendo sido uma pena que, a barragem de Girabolhos não 

tenha sido construída e foi também uma pena que a barragem do Pinhosão tenha sido conversada e 

não levada para a frente, causando à região um grande problema que têm em mãos, pois a barragem 

de Fagilde não é a solução definitiva e que a questão da falta de água, vem quartar do ponto de vista 

de desenvolvimento de toda esta região. Mencionou ainda que, no âmbito da referida reunião, foi 

manifestado o interesse de, conjuntamente, com a APA e no âmbito do aproveitamento das águas 

residuais, poder-se reaproveitar cerca de catorze a quinze mil metros cúbicos dia, da barragem de 

Fagilde, pois têm já uma ETAR que é uma das principais do país, com tratamento deficitário. Por 
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fim, foi deixado ainda o repto á própria APA, no sentido de não haver tabus, ou seja, a existência de 

mais ou menos barragens, considerando que, o Governo tem hoje todas as condições para não 

atender a outras agendas que não sejam as do PS e do interesse do país e avançar para a construção 

da barragem do Pinhosão.-----------------------------------------------------------------------------------------  

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

-----------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, gostaria de falar da iniciativa 

“Dizer Poesia”, destacando a sua importância para o território, porque vai juntar os dias mundiais 

da Poesia e da Árvore, comemorados oficialmente a 21 de março, numa tentativa de juntar estas 

duas áreas com a produção literária e património, irão ser desenvolvidos uma série de 

acontecimentos, começando neste fim de semana, destacando o facto de, se estar a convocar a 

comunidade e os diversos atores da mesma, para divulgarem este património literário, sobretudo de 

autores viseenses. Deu ainda conta, do protocolo estabelecido com a Escola Superior de Educação 

de Viseu e o GICAV e com alunos que vão fazer o projeto das “Brigadas Poéticas” onde vão andar 

na rua a dizer poesia aos transeuntes. Seguidamente e em relação à intervenção do Senhor Vereador 

do PS Vítor Oliveira, referiu que, estão a trabalhar nessa ideia de agenda cultural total e porque 

sentem essa mesma dificuldade, pois por vezes existem coisas a acontecer ao mesmo tempo para 

além daquelas que são da agenda do município , considerando que, é importante ter uma visão 

como cidadão onde se possa clicar num sitio e conseguir ver aquilo que acontece em Viseu, 

destacando a importância de todas as iniciativas que acontecem e revelando que, está-se a proceder 

à remodelação do site VisitViseu, onde passará a incluir um site específico dedicado à agenda 

cultural,  para evitar a proliferação. Por fim, revelou ainda que, estão a tentar desenvolver uma base 

de dados de todas atividades dos agentes culturais da região, para que eles próprios quando 

marquem um espetáculo ou uma iniciativa, tenham noção daquilo que poderá estar a acontecer 

naquela data.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, foi recebido o  Embaixador 

do Irão em Portugal, que realizou uma visita empresarial ao concelho, promovida pelo Município de 

Viseu e a AIRV, onde resultou um manifesto interesse do Senhor Embaixador, relativamente às 

atividades da região, que considerou promissoras e interessantes para as trocas económicas e 

comerciais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir que atendendo a que algumas 

competências não foram tão bem desenvolvidas nos alunos, devido a uma pandemia que afeta já 3 

anos letivos, esta administração considera que deve contribuir para promover essas aquisições e 

nesse âmbito efetuou uma entrega de livros a todas as Escolas Básicas do 1º ciclo e aos Jardins de 

Infância, bem como, às escolas, sede de agrupamento: uma das obras está relacionada com a 

aprendizagem da leitura e da escrita, competências que foram, certamente, afetadas e o outro livro, 

fornece cerca de 250 ideias de atividades físicas, que os professores podem realizar com os alunos 

em pequenas pausas ativas, ao longo do dia. Referiu ainda que, o Município irá ter á disposição 50 

bilhetes para assistir ao jogo Portugal vs Turquia, associando a ida ao Porto, para a visita à 

exposição Frida Kahlo, “A Vida de um Ícone que retrata a vida de Frida Kahlo” através de 

fotografias, imagens de vídeo, instalações artísticas e pinturas projetadas. Assim, numa temática de 

empoderamento feminino levarão 4 alunas, cujos diretores dos Agrupamentos de Escolas e das 

ENA, considerem que se destacam pela sua participação social, cultural e de cidadania na sua 

comunidade escolar, compensando as experiências que não foram possíveis de realizar nos últimos 

anos, devido à pandemia. Relativamente ao jogo de ontem, destacou a pronta reação das escolas ao 
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pretenderem trazer os seus alunos, maioritariamente, os do ensino profissional, tendo conseguido 

ultrapassar os 1000 adeptos, com grandes elogios por parte da FPF, atendendo à forma emotiva e de 

apoio que os espetadores proporcionaram.  No âmbito da divisão do desporto destacou o pedido 

record de intervenção nos recreios das escolas, por parte das escolas e das APEE – Associação de 

Pais e Encarregados de Educação, tornando-os recreios ativos, através de uma verba que é gerida 

pela APEE, de modo, a equipar os recreios com materiais/equipamentos seguros, mais atrativos 

para os alunos, efetuando cerca de 40 intervenções até ao momento. Mencionou por fim que, na 

área do ambiente e atendendo aos problemas relacionados com a falta de água que se poderão 

agudizar, até porque pelo Despacho n.º 2768-A/2022 de 04 de março, o Concelho de Viseu foi 

considerado Concelho com situação de seca severa ou extrema em 2022, foi planificado um sistema 

de regas dos espaços verdes que pretende: ativar todos os sistemas de bombagem existentes, e que 

no passado foram desativados, encontrando-se atualmente 20 sistemas não operacionais ou sem 

bomba; manter a rega de todos os espaços verdes já assegurada por captações; assumir a rega com 

rede pública apenas dos espaços com plantas de estação, como é o caso do Parque de Santiago, 

diminuindo ainda o número de regas nestes espaços, permitindo uma poupança mensal; assumir que 

todos os restantes relvados e espaços verdes irão secar durante verão, porém, normalmente, acabam 

por germinar no ano seguinte devido às sementes existentes no solo, e estratégia de comunicação 

para explicar à população e ao mesmo tempo dar o exemplo. Por fim, sobre as Bolsas de Estudo 

esclareceu que, a proposta de aprovação é o valor previsto em regulamento.----------------------------- 

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

-------------------O Senhor Presidente usou da palavra referindo que, assinalam sempre com gosto os 

aniversários do Museu Grão Vasco, pois é um dos ex-libris da cidade, um museu nacional que só 

por si diz da sua importância. Revelou ainda que, acompanhou muito de perto a requalificação 

promovida pelo Arquiteto Souto Moura e que comungam a nota de distinção deixada aqui, por mais 

um aniversário do Museu Grão Vasco. Seguidamente, referiu que a Senhora Vereadora, Leonor 

Barata, já respondeu à questão da dificuldade de termos num só bloco a dinâmica cultural do 

concelho, considerando que é um facto importante tendo em conta as razões inseridas quer na 

pergunta quer na resposta. Relativamente às questões da Senhora Vereadora, Fernanda Gilvaia o 

Senhor Vereador Pedro Ribeiro já deu as respostas. Relativamente às questões do Senhor Vereador 

Miguel Pipa, referiu que, não convidou os Senhores Vereadores da oposição assim, como, não 

convidou os vereadores da situação, revelando que na Câmara está naturalmente convidado quem 

tem ligação direta com a situação, que foi o que aconteceu, ou seja a Vereadora respetiva 

descolocou-se com o Senhor Presidente à BTL, com o cuidado de, a Senhora Vereadora ter falado 

em representação do Município e o Senhor Presidente em nome da CIMVDL, tendo separado bem 

as coisas. Mais referiu que, poderia ter ido com o Senhor Vereador João Azevedo que, não foi 

convidado e também esteve lá, sinal de que, quem estava interessado esteve presente e que, quem 

devia estar esteve.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou novamente da palavra para referir que, até teve um 

convite para estar na BTL, mas achava bem que o Senhor Presidente tivesse convidado os Senhores 

Vereadores do Partido Socialista.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Presidente, usou novamente da palavra referindo que, achava bem 

convidar todos os viseenses, o Presidente da Assembleia Municipal, os deputados da Assembleia 

Municipal, pois queria ter lá todos os viseenses, mas que não é possível e tem que existir um 
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critério, que é, quem era importante lá, tendo sido entendimento que essa pessoa seria a Senhora 

Vereadora para transmitir o que Viseu queria, tendo sido apenas esse o critério. Mais referiu que, o 

convite aos Senhores Presidentes de Junta, foi também revelador de não ter sido feita nenhuma 

distinção, pois estiveram presentes Presidentes dos dois partidos políticos que compõem o espectro 

político autárquica, reiterando que, não se está a separar nada e que faria muito bem a todos estarem 

presentes na BTL inclusive o Senhor Vereador, para ouvirem aquilo que lá foi dito. Relativamente à 

questão trazida pelo Senhor Vereador João Azevedo, relativa ao programa PARES, referiu que 

folgam que, o mesmo envolva a maioria das instituições, pois as mesmas queixam-se 

constantemente na Câmara Municipal e se o Governo que tem esta responsabilidade do social e lhe 

dá resposta através do PARES ou de outro programa, não faz mais que a sua obrigação. Sobre a 

questão que o Senhor Vice-Presidente, aqui trouxe, referiu que folgam muito, mas que, está muito 

atento não só às promessas, mas também ao cumprimento das mesmas, dando conta das declarações 

do Senhor Ministro do Ambiente, noticiadas a quatro de março, onde disse que só queria mais uma 

barragem e não era Fagilde. Referiu ainda que, estarão também atentos a outras coisas como por 

exemplo, fazendo fé das declarações feitas anteriormente, os trabalhos no hospital irão começar até 

finais do primeiro trimestre, devendo estarem a ser colocadas as gruas, reiterando que, é bom 

congratularmo-nos com promessas, mas é mais importante, congratularmo-nos pelo cumprimento 

dessas promessas e que ainda não viu o cumprimento de nenhuma dessas promessas. Mais referiu 

que, as promessas só contam quando são efetivadas e que quando se regressa de Lisboa certamente 

não o fazem pela IP3, mas sim pela A25 com o pagamento da respetiva portagem, mencionando 

que, os Senhores Vereadores foram muito solícitos em dizer, a propósito da devolução dos valores 

das portagens por causa da obra da ponte de prime, só para esses, tendo revelado que, gostaria de 

ver os Senhores Vereadores a fazer barulho pela isenção das portagens por motivo das obras no IP3. 

Por fim referiu que, esta questão não é uma luta partidária e que foi abordado no âmbito da 

CIMVDL por um autarca do Partido Socialista, sobre a posição a tomar relativamente ás portagens, 

tendo-se depois tornado numa posição dos catorze municípios da CIMVDL, mas que não teve 

resposta continuando-se a pagar as portagens, com a particularidade de na situação da ponte de 

prime, ainda foi dada uma alternativa, mas na situação do IP3 quando se vem de Lisboa não é dada 

alternativa, tendo anunciado que, a proposta que iremos discutir nesta reunião é apenas a isenção de 

portagens entre a fronteira da CIMVDL e a entrada de Coimbra, nos mesmos termos definidos na 

CIMVDL, deixando o repto de ser dada a devida atenção por parte de todos. Relativamente à 

questão da Água trazida pelo Senhor Vice-Presidente, referiu que é um problema complicado como 

é sabido e que, é a primeira vez que temos o problema bem encarreirado e que já deveríamos ter a 

barragem de Fagilde. Por fim, referiu que, custa que se dê a entender aos Viseenses que ao tomar-se  

a decisão da barragem de Fagilde, amanhã estará pronta o que não é correto, pois, após a decisão 

tomada, que ainda está nos primórdios, depois a barragem demorará quatro anos a fazer destacando 

que, não se deverá ocultar este facto às populações e que, independentemente da solução que for 

escolhida, a barragem será sempre necessária, não existindo nenhuma justificação para tomada de 

decisão do Governo, ou seja, se constroem ou não a barragem, sendo que, mal o Governo tome 

posse tentará esclarecer estas questões junto do mesmo, esperando que a APA tenha a força 

necessária para convencer o Senhor Ministro que a barragem de Fagilde é mesmo necessária.-------- 

 

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

 

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

443 - 01.01.01 - A ata da Reunião Ordinária de 03-03-2022, que havia sido previamente distribuída, 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

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

 

 

154 

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

444 - 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 pandemia 

COVID-19 está numa nova fase, que a disponibilização dos dados por parte da Autoridade de Saúde 

Local e do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, passou a ser semanal, em detrimento da 

disponibilização diária que vinha fazendo: a Taxa de incidência dos últimos 14 dias foi de 1569 / 

100 mil habitantes, Internados 45, Enfermaria 43 e nos Cuidados Intensivos 2.-------------------------- 

-------------------Deu ainda nota, de que o Centro de Vacinação mudou de local, passando a estar 

instalado no Edifício da Segurança Social, à custa do orçamento municipal que, fez as obras de 

adaptação. No início da semana teve a oportunidade de agradecer a todos os intervenientes no 

processo de vacinação de Viseu. Foi um longo processo. Um processo dispendioso para o 

Município, mas que foi importante para a rapidez e a eficácia da vacinação no Concelho. Foram 

muitos os envolvidos neste processo, desde profissionais a voluntários. Reiterando, em nome da 

Câmara o agradecimento a todos eles.--------------------------------------------------------------------------- 

-------------------2) “BTL” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que decorre por estes 

dias a Feira de Turismo de Lisboa, que participaram no âmbito da Comunidade Intermunicipal, 

promovendo a região e mostrando o que de melhor sabem fazer, dando conta da reação muito 

positiva das pessoas ao stand da CIMVDL, e que correu muito bem a exposição feita pela Senhora 

Vereadora, tendo as pessoas ficado agradadas com a quantidade acontecimentos previstos para 

Viseu para este ano, bem como a forma como foi apresentada a Feira de São Mateus este ano.------- 

-------------------3) “Ajuda ao povo Ucraniano” --------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que desde o início da 

campanha de recolha de donativos para apoiar o povo ucraniano, lançada em parceria por várias 

associações, instituições e entidades de Viseu, puderam mais uma vez constatar que os Viseenses 

são sensíveis e solidários. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Já na anterior reunião de câmara tinha feito referência a uma empresa que oferecia 

transporte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Transporte que utilizaram para transportar bens para a fronteira Ucraniana.----------- 

-------------------Mas, neste período puderam constatar mais exemplos que querem destacar. ---------- 

-------------------Empresas que se ofereceram para suportar transportes, para enviar fruta desidratada 

e, que inclusive acolheu também duas famílias. Por fim, referiu que, ainda não passou pelo Senhor 

Presidente nenhuma solicitação do Alto Comissariado dos Refugiados, sendo que aquilo que tem 

sido feito em Viseu, é por iniciativa do Município, pela espontaneidade das instituições e dos 

Viseenses para com o povo Ucraniano.------------------------------------------------------------------------- 

-------------------4) “Ponte de Prime” ---------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que a ponte de Prime 

reabriu, conforme previsto, no dia 8 de março ao trânsito. Recordando que a obra, que teve início no 

passado dia 24 de janeiro, teve como objetivo a requalificação desta infraestrutura, com vista a 
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garantir a boa estabilidade e segurança para que esta possa agora voltar a ser usada por toda a 

população, tanto de Prime, como das localidades ao redor, que têm nesta um acesso privilegiado.---- 

-------------------5) “Receção Embaixada do Irão e Visita Embaixadora Australiana” ------------------- 

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

feira, dia 4 de março, recebeu, com a Vereadora com os pelouros do Empreendedorismo e 

Investimento, Dr.ª Mara Almeida, o Embaixador do Irão em Portugal, que realizou uma visita 

oficial ao concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Também no dia 8 pôde receber em Tondela, no âmbito da Comunidade 

Intermunicipal a Embaixadora da Austrália, que visitou uma empresa de capital Australiano da 

Região. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais uma vez pudemos estreitar laços de cooperação e mostrar oportunidades de 

investimento, com países em que habitualmente não tínhamos ligações. ---------------------------------- 

-------------------6) “Conferência de Imprensa dos Torneios de Elite sub-17 Masculino e Feminino” - 

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

Fase de Elite, com as seleções nacionais de futebol feminina e masculina de sub-17 decorrem de 16 

a 29 de março.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Em Viseu, são quatros os jogos agendados em que Portugal irá confrontar as 

seleções da Itália, Montenegro, República da Irlanda e Finlândia. As competições decorrem no 

Estádio Municipal do Fontelo e são de entrada livre. --------------------------------------------------------- 

-------------------Mais uma vez, Viseu está no mapa das grandes competições desportivas nacionais e 

internacionais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Na conferência de imprensa congratulou esta decisão da Federação Portuguesa de 

Futebol, que elege a região de Viseu para uma realização desta magnitude, valorizando assim o 

território do interior que, habitualmente, é uma opção secundária no que toca às grandes 

competições de futebol. Penalva do Castelo, Santa Comba Dão e Tondela são também concelhos 

que acolhem alguns dos jogos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A apresentação dos eventos desportivos decorreu, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, com a presença do Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, José Couceiro, 

do Presidente da Associação de Futebol de Viseu, assim como dos representantes das outras 

autarquias anfitriãs. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------7) “Documentos da Assembleia Municipal de Viseu – Moções, Votos de Pesar, 

Certidões, Deliberações e Ata da Assembleia Municipal” --------------------------------------------------- 

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

na Câmara Municipal os seguintes documentos da Assembleia Municipal de Viseu: Moção pelas 

“Obras Ponte de Prime: Isentar Pórtico de Portagens de Fagilde da A25” (EDOC/2022/26142), 

Votos de Pesar pelo Falecimento do Senhor Aníbal Rodrigues da Costa (EDOC/2022/26250) e do 

Senhor Joaquim Rodrigues Gouveia (EDOC/2022/26273). ------------------------------------------------- 

-------------------Foram ainda recebidas na Câmara Municipal as Certidões e Deliberações da 

Assembleia Municipal realizada no dia 23 de fevereiro, resultantes da votação dos pontos das 

Ordens de Trabalho da Sessão Ordinária da AM de Viseu (EDOC/2022/21181), bem como, a Ata 

da Sessão Ordinária de 20-12-2021 (EDOC/2022/20974). -------------------------------------------------- 

 

-------------------AGRADECIMENTOS------------------------------------------------------------------------ 

445 - 01.03.01 - Pelo Executivo Municipal foi apreciada a apresentação de agradecimentos por 

parte das seguintes entidades: ------------------------------------------------------------------------------------ 
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-------------------ACES Dão Lafões, pela colaboração na criação de condições essenciais à 

operacionalização do plano de vacinação contra a COVID 19 no concelho de Viseu - 

EDOC/2022/23179. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, pela colaboração 

prestada na disponibilização do Pavilhão Cidade Viseu, bem como, pelas lembranças ofertadas aos 

participantes da 2ª Ação de Reciclagem e Avaliação para árbitros de futsal, época 2021/2022 - 

EDOC/2022/23338. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Associação Mover Viseu, pelo apoio e presença no Campeonato Regional de Boccia 

– Individual BC3 da Zona Centro, Sul e Ilhas, 1ª volta - EDOC/2022/22826. ---------------------------- 

-------------------Ministério da Saúde, pelo incansável esforço, em dar resposta às necessidades de 

saúde, através das suas infraestruturas, dos seus recursos e disponibilidade, contribuindo para dar 

resposta competente, sólida e eficaz a esta crise sanitária, bem como, pelo trabalho de grande 

colaboração intersectorial e interinstitucional, nas várias dimensões nacional, regional e local, para 

a proteção da saúde dos cidadãos - EDOC/2022/22437.------------------------------------------------------ 

 

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

446 - 01.04.01 - 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:----------------------------------------------------------------- 

-------------------mil euros à, NucliSol Jean Piaget – Lar de Bigas, para fazer face ao acréscimo de 

despesas com EPI´s, devido a um novo surto de COVID 19 - EDOC/2022/19810.---------------------- 

 

447 - 01.04.02 - Isenções------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Em face da correspondente petição, a Câmara, tendo em conta o disposto n.º 6 do 

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

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

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

-------------------ASDREQ – Associação Social, Desportiva, Recreativa, Educativa e Cultural de 

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

de 2022, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/21792. --------------------------------- 

-------------------Dínamo Clube da Estação, relativas à utilização das Instalações Desportivas de 

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

EDOC/2022/20497. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/20551. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

diversas - EDOC/2022/20582. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

relativas à utilização das Instalações Desportivas de Gestão Municipal, nos meses de janeiro e 

fevereiro 2022, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/20523. ------------------------- 
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-------------------Lusitano Futebol Clube, relativas à utilização das Instalações Desportivas de Gestão 

Municipal, nos meses de janeiro e fevereiro 2022, para a realização das atividades diversas - 

EDOC/2022/24467. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, nos meses de janeiro e fevereiro 2022, para a realização das atividades diversas - 

EDOC/2022/20408. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Judo 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/2022/20467. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Associação Grão Vasco, relativas à utilização das Instalações Desportivas de Gestão 

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

EDOC/2022/24977. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

diversas - EDOC/2022/20603. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Instalações Desportivas de Gestão Municipal, nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, para a 

realização das atividades diversas - EDOC/2022/20640. ---------------------------------------------------- 

-------------------Federação Portuguesa de Futebol, relativas à utilização do Pavilhão Cidade de 

Viseu, nos dias 25 e 26 de fevereiro, para a realização de provas de futsal - EDOC/2022/19329. ----- 

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

da Cruz, nos dias 24 de fevereiro até 17 de março, para a realização de treinos da equipa de futebol 

a disputar o Campeonato Universitário - EDOC/2022/21404. ---------------------------------------------- 

-------------------Luis Miguel Costinha Amaral, relativas à utilização da Sala de Imprensa do Estádio 

Municipal do Fontelo, no dia 12 de março, para o lançamento de um livro infantil “Ir com o Pai ao 

Futebol”, baseado numa história com o Estádio Municipal do Fontelo como pano de fundo - 

EDOC/2022/19661. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Desportivas de Gestão Municipal, referentes ao ano letivo 2019/2020, para prática de Educação 

Física e curso de Desporto, no âmbito das suas disciplinas da área técnica - EDOC/2022/22304. ---- 

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

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

diversas - EDOC/2022/23846. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Escola Secundária de Viriato, relativas à utilização das Instalações Desportivas de 

Gestão Municipal, no dia 17 de fevereiro, para a realização da 1ª concentração do quadro 

competitivo de multiactividades do Centro Local do Desporto Escolar de Viseu - 

EDOC/2022/10313. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Associação Cultural Desportiva Veteranos de Viseu, relativas à utilização das 

Instalações Desportivas de Gestão Municipal, nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, para a 

realização das atividades diversas - EDOC/2022/23847. ---------------------------------------------------- 
 

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

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

448 - 01.05.01 - Ampliação do Abastecimento de Água no Setor II – Fase A – Revisão de Preços nº 

1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados nº 

SMAAS.S.2022/2072, de 11-03-2022, com a Distribuição n.º EDOC/2022/26489, a Câmara 

deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respetivo Conselho de Administração, em 07-03-2022, 

que aprovou a Revisão de Preços nº 1 da empreitada supra, no valor de 33.681,48 euros, acrescido 

de IVA, à empresa Artur Abrantes, Lda..----------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

449 - 01.06.01 - Linha de Apoio “REVITALIZAR” 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, "Lagar de Azeite da Cepeda” da linha Revitalizar, até abril de 2022, no âmbito do Viseu 

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

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

 

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

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

450 - 01.07.01 - Decreto-Lei n.º 23/2019 de 30 de janeiro - Transferência de Competências para os 

Órgãos Municipais e para as Entidades Intermunicipais no domínio da Saúde, ao abrigo dos artigos 

13.º e 33.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto – Proposta de Não Aceitação do Auto de 

transferência e exercício da respetiva competência------------------------------------------------------------ 

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

EDOC/2022/25460, tomou conhecimento da proposta apresentada pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de não aceitação do Auto de transferência e não exercício das competências 

referida em epígrafe para o Município de Viseu (que, a fim de fazer parte integrante da presente ata, 

se dá aqui por reproduzida), apresentada no quadro legal definido pela Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto e pelo Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, na sua atual redação.--------------------------- 

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

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

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

consonância com o disposto na alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º do mesmo normativo legal.----------- 

-------------------Aquando da discussão da aludida proposta o Senhor Presidente, reiterou que, em 21 

de março de 2019, o Município, analisado e estudado o projeto remetido pela Secretaria de Estado 

das Autarquias Locais deliberou a “não concordância” com o Projeto de mapa financeiro por 

considerar que os valores são manifestamente insuficientes nomeadamente por comparação com 

valores internos em contratação com o mesmo objeto e que, a ANMP, através da Circular 33/2022 

informa da reunião tida com o Governo e das questões que o Auto de Transferência nomeadamente 

nas desatualizações e incorreções, no que se refere aos equipamentos, recursos humanos e 

financeiros, lamentando que o Governo insista em impor às autarquias coisas que não foram 

negociadas e que estranha a forma e modo como os Senhores Vereadores do PS, vêm defender uma 

posição minoritária assumida por alguns municípios no panorama nacional e ainda que deveriam 

questionar o Ministério da Saúde sobre aquilo que vai acontecer depois de 01 de abril, com este 

panorama.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

da maioria dos membros presentes, constituída pelo Senhor Presidente e pelos Senhores Vereadores 
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do Partido Social-Democrata e votos contra dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, que 

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

-------------------“Ante o auto de Transferência ARSC_056/2022 com a proposta de Transferência de 

Competências para o Município de Viseu no domínio da Saúde, ao abrigo do artigo 20º do 

Decreto-Lei nº 23/2019 de 30 de janeiro (atualizado pelo Decreto-Lei nº 56/2020 de 12 de agosto) 

e ao documento-resposta da CMV para a não-aceitação da dita transferência e pelo não-exercício 

das competências do domínio da saúde, foram colocadas pela vereação PS ao Sr. Presidente da 

CMV as seguintes questões: -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Quais são os “trabalho interno e um outro externo em parceria com as entidades 

da tutela correspondentes” (ponto 5 do documento-resposta) que a CMV entende necessitar para 

aceitar a transferência de competências?---------------------------------------------------------------------- 

-------------------Em virtude de ser mencionado no ponto 6 do documento-resposta que, após análise 

a 21/03/2019, o Município ter concluído que “os valores são manifestamente insuficientes (...) por 

comparação com valores internos em contratação com o mesmo objeto”, não obstante estar 

contemplada em lei a atualização financeira, quer para os encargos com recursos humanos, quer 

encargos logísticos à data da formalização do acordo para que seja um processo financeiramente 

nulo, qual o valor contraposto pela CMV à ARSC para a aceitação da transferência de 

competências?------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Atendendo ao artigo 2º de Decreto-Lei nº 56/2020 de 12 de agosto, que refere todas 

as competências se consideram transferidas para as autarquias locais e entidades intermunicipais 

até 31 de março de 2022, quais as consequências da não-aceitação à data de hoje e o que fará o 

Executivo Municipal a partir de 01/04/2022?------------------------------------------------------------------ 

-------------------Ante a manifesta incapacidade/indisponibilidade do Sr. Presidente da CMV em 

responder direta e objetivamente às questões colocadas, apesar da insistência da vereação PS, 

votamos contra a atual proposta, lamentando que o Executivo municipal, que tantas vezes se 

insurge contra posturas centralizadoras de governação central, quando surgem oportunidades 

reais e efetivas de exercício da autonomia das autarquias locais e de operacionalização da 

descentralização democrática da administração pública, se encolha e se exima dessa 

responsabilidade.”------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

451 - 01.08.01 - Município de Viseu / Freguesia de São Pedro de France / Pavimentação da Rua do 

Couceiro em Moimenta e acesso a Forniço -------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2020/13729, deliberou aprovar a retificação ao protocolo 

celebrado entre o Município de Viseu e a Freguesia de Repeses e São Pedro de France, no que diz 

respeito, ao valor para a execução da empreitada mencionada em epígrafe.------------------------------- 

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

 

452 - 01.08.02 - Município de Viseu / Centro de Formação da Associação de Escolas de Viseu - 

VISprof -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Que, nos termos do Decreto-Lei n.º 127/2015, de 7 de julho e Regulamento Interno 

do Centro de Formação da Associação de Escolas de Viseu – VISPROF, revisto e aprovado a 10 de 

setembro de 2019, o Centro de Formação da Associação de Escolas de Viseu tem orçamento 

próprio integrado no orçamento global da Escola na qual esta sediado;------------------------------------ 
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-------------------Que o VISprof é uma entidade pública tutelada pelo Ministério da Educação tendo 

como missão a formação contínua do pessoal docente e não docente da sua área de influência.------- 

-------------------Que o Município de Viseu tem vindo a assumir, há já bastante tempo, um papel 

muito relevante na construção de uma comunidade educativa local, culminando agora no processo 

de descentralização em que assume ainda mais responsabilidades ao nível da educação no concelho 

de Viseu;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A assunção de responsabilidades ao nível educativo é claramente visível no 

desenvolvimento de programas e projetos educativos, dos quais se destaca o seu programa VISEU 

EDUCA que, ao nível da formação, tem vindo a abranger os mais de mil e setecentos docentes e os 

mais de seiscentos elementos do pessoal não docente das escolas/ agrupamentos;----------------------- 

-------------------Os objetivos do Município, através do projeto ESCOLA ATIVA, em promover a 

literacia para a atividade física junto das comunidades escolares do Jardim de Infância e 1º CEB do 

concelho de Viseu, pretendendo aproximar os níveis de atividade física diária dos alunos das 

Recomendações para a Atividade Física da Organização Mundial de Saúde;----------------------------- 

-------------------Que é fundamental a criação e desenvolvimento de redes de trabalho e de 

colaboração entre as escolas/agrupamentos, entre estes e as instituições/entidades com 

responsabilidades em educação, no sentido de manter e reforçar a identidade de uma comunidade 

educativa local;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Que deve ser potenciado o capital de experiência acumulada no que respeita à 

formação da comunidade educativa em colaboração entre o VISprof, para tal vocacionado e o 

Município, com progressivas responsabilidades nesta área;-------------------------------------------------- 

-------------------A relevância da continuidade e aprofundamento do trabalho formativo  para o ano 

de 2022, tais como a realização dos diversos fóruns, congressos, simpósios e encontros formativos 

integrados no programa VISEU EDUCA, destacando-se o VIII Fórum Viseu Educa, IX Fórum de 

Ideias promovido pelo Observatório do Bem-Estar da Equipa de Psicólogos do Município de Viseu, 

o VII Seminário de Educação Especial – Desafios da Inclusão, o 4.º Ciclo de Conferências “Inovar 

em Educação”, o programa anual do Eco Escolas, com mais de vinte anos e que envolve no corrente 

ano  todas as unidades orgânicas escolares e ainda, entre outros eventos, os Prémios de Mérito 

Educativo;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Que é de fundamental importância a continuidade da oferta formativa do VISprof 

com impacto na melhoria da qualidade de serviço prestado pelo pessoal não docente das 

escolas/agrupamentos, nomeadamente assistentes operacionais e assistentes técnicos, com 

reconhecimento da DGAE e do Município, realçando as Jornadas de Formação para assistentes 

operacionais, cursos de formação para assistentes técnicos e a realização do I Seminário do Pessoal 

Não Docente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Município de Viseu tem dedicado muito do seu esforço à componente social e o 

VISprof detém formadores qualificados em diversas áreas, tais como informática e tecnologia 

digital, atividade física e desporto, ambiente, línguas, inclusão e artes, para além de outras, é 

fundamental rendibilizar essa capacidade instalada de modo a proporcionar formação aos técnicos 

do Município que desenvolvem trabalho na Atividade Sénior e na Escola Ativa, bem como em 

outros projetos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

-------------------O VISprof, cuja unidade orgânica foi criada pelo DL nº 249/92, de 9 de novembro, 

é a entidade formalmente responsável pela formação contínua nas escolas públicas do concelho de 

Viseu; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Ao VISprof, como a todos os Centros de Formação, é atribuído um papel muito 

relevante no quadro legal atual, enquanto entidade promotora da melhoria das escolas e das práticas 
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pedagógicas docentes, nomeadamente, no acompanhamento e monitorização no âmbito da 

implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular- Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, na 

consolidação de uma escola inclusiva – Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho  e ainda porque é 

hoje fundamental aprofundar a formação no âmbito das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC) e do Ensino a Distância (E@D) integrado no Plano Tecnológico Digital 

(PTD);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O VISprof entende como fundamental a promoção de: ----------------------------------- 

-------------------formação específica em todas as áreas disciplinares, no sentido do desenvolvimento 

das competências profissionais exigidas para a promoção da melhoria da ação educativa da escola;-- 

------------------formação de âmbito geral, em áreas transversais a todos os grupos disciplinares; ----- 

-------------------formação para pessoal não docente, assistentes operacionais, assistentes técnicos e 

pessoal técnico do Município; ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------outras atividades de caráter informativo e formativo, no sentido da construção de 

espaços de partilha de saberes e experiências. ----------------------------------------------------------------- 

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

Município de Viseu e o Centro de Formação da Associação de Escolas de Viseu - VISprof que tem 

por objeto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A realização de atividades educativas, científicas e pedagógicas relativas à 

formação, designadamente a realização de seminários, debates comunitários, conferências, 

encontros, jornadas, congressos, ações de informação/formação ou outras de interesse para ambas 

as instituições; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A concretização do Plano de Ação do Centro de Formação ao nível da formação 

contínua no domínio científico-didático, nomeadamente a realização de atividades de índole 

científica e/ou pedagógica (ações de formação, oficinas de formação, cursos de formação ou outras 

de interesse); ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A realização de atividades educativas e formativas que propiciem o 

desenvolvimento pessoal e profissional de assistentes operacionais, assistentes técnicos e pessoal 

técnico do Município; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A realização de um encontro anual de partilha e debate das melhores práticas 

educativas nas escolas do concelho de Viseu; ----------------------------------------------------------------- 

-------------------Rendibilizar os recursos humanos especializados do VISprof e colocá-los ao serviço 

da educação do Município, das suas unidades orgânicas educativas e projetos de âmbito 

comunitário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2021/105546). ---------------------------------------------------------------------- 

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

 

453 - 01.08.03 - Município de Viseu / Associação de Viseu de Portadores de Trissomia 21 

(AVISPT21) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Em Viseu, a solidariedade está na nossa identidade. Somos uma cidade inclusiva e 

uma comunidade solidária. Também por isso somos “A Melhor Cidade para Viver”. A qualidade de 

vida tem de ser para todos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------As instituições fortemente enraizadas no concelho são fruto desse ADN e de uma 

persistência que carateriza os viseenses. O empenho e o mérito destes polos, feitos por gente 

verdadeira, de carne e osso e coração, são inegáveis.--------------------------------------------------------- 
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-------------------A igualdade, a inclusão e a solidariedade não podem ser apenas palavras bonitas que 

decoram discursos. Têm de se sentir na realidade, no nosso dia-a-dia, gradualmente.------------------- 

-------------------O Município não esquece o seu dever na promoção da igualdade. Mas acreditamos 

que apenas juntos podemos fazer a diferença. Uma diferença positiva, procurando proteger, integrar 

e dar voz e cidadania plena aos mais frágeis.------------------------------------------------------------------- 

-------------------Os Gabinetes de Apoio a Programas Incluídos na Comunidade (GAPRIC) – são 

uma modalidade de apoio a jovens e adultos com deficiência, doença mental crónica ou alguma 

incapacidade, que não se encontram a beneficiar das redes de apoios existentes, e pretendem 

facilitar a sua inclusão na comunidade. A Associação de Viseu de Portadores de Trissomia 21 

(AVISPT21) promoveu a criação de um GAPRIC, em Viseu, que iniciou a sua atividade em 

setembro de 2016.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Deste modo, cientes da necessidade de um trabalho interinstitucional, no domínio 

da reabilitação e integração, o Município e a Associação de Viseu de Portadores de Trissomia 21, 

pretendem coordenar esforços no sentido da concretização de um trabalho ativo e solidário em favor 

das pessoas com problemas de saúde mental.------------------------------------------------------------------ 

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

Município de Viseu e a Associação de Viseu de Portadores de Trissomia 21 (AVISPT21), que 

define as competências e regime de comparticipação financeira à respetiva Associação.--------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/8038). ------------------------------------------------------------------------- 

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

 

454 - 01.08.04 - Município de Viseu / Freguesia de Orgens - Projeto Informática para Seniores 

2022------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Atualmente assiste-se a uma importante transformação demográfica, a nível 

mundial, no que diz respeito a um envelhecimento generalizado da população. ------------------------- 

-------------------De acordo com as projeções das Nações Unidas, prevê-se que entre os anos de 2004 

e 2050 os cidadãos com 65 e mais anos chegarão aos 58 milhões, o que corresponderá a cerca de 

77% do total da população da União Europeia. --------------------------------------------------------------- 

-------------------Este gradual envelhecimento populacional evidencia a necessidade de criar 

condições e definir estratégias para que se consiga desencadear um processo de envelhecimento 

ativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Por outro lado, é inquestionável que as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) se instituíram no quotidiano de todos e assumem uma forte influência na vida profissional e 

privada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------Contudo, os idosos têm manifestado uma enorme dificuldade em compreender e 

acompanhar esta nova realidade, sentindo-se excluídos e à margem desta evolução. ------------------- 

-------------------Torna-se, pois, fundamental dotar este grupo social de instrumentos que lhes 

garantam uma boa qualidade de vida. As TIC podem efetivamente ajudar os idosos a viver 

autonomamente por mais tempo, permitindo que se mantenham ativos em casa e/ou na comunidade 

a que pertencem. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Neste contexto, envelhecer em casa pressupõe que os cidadãos mais idosos possam 

usufruir de uma melhor qualidade de vida, possuir níveis elevados de independência de autonomia e 

dignidade através da utilização das TIC. Ao mesmo tempo, envelhecer na comunidade assenta na 

necessidade de promover a criação e instalação de redes sociais e permitir o acesso facilitado a 

serviços públicos e comerciais através das TIC, proporcionando um decréscimo do isolamento 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

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

 

 

163 

social, em especial para os cidadãos mais idosos que se encontram em localidades mais isoladas ou 

junto daqueles que têm um apoio familiar mais limitado. --------------------------------------------------- 

-------------------O Município de Viseu entende pertinente uma aposta na promoção de iniciativas e 

medidas que visem combater problemas inerentes ao processo de envelhecimento, associados a 

perdas das faculdades físicas, motoras, mentais e/ou cognitivas; a falta de uma exposição e 

utilização anterior das TIC (infoexclusão); e o inexistente investimento em Tecnologias da 

Informação e Comunicação que sejam mais adequadas ou adaptadas às necessidades reais dos 

cidadãos mais idosos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Assim, com o Projeto TIC para Idosos e presente Protocolo pretende-se, por um 

lado, uma melhoria e facilitação das relações sociais através da utilização das TIC, visando uma 

maior participação das pessoas idosas do concelho. E, por outro lado, a criação de atividades lúdico-

pedagógicas para a promoção da literacia digital, com particular incidência nos grupos de cidadãos 

infoexcluídos, nos quais se encontram referenciados os cidadãos mais idosos. -------------------------- 

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar um protocolo entre o 

Município de Viseu e a Freguesia de Orgens, com vista à implementação do projeto “Informática 

para Seniores”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

protocolo (EDOC/2022/3421). ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

455 - 01.08.05 - Município de Viseu / Freguesia de São João de Lourosa - Projeto Informática para 

Seniores 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Atualmente assiste-se a uma importante transformação demográfica, a nível 

mundial, no que diz respeito a um envelhecimento generalizado da população. ------------------------- 

-------------------De acordo com as projeções das Nações Unidas, prevê-se que entre os anos de 2004 

e 2050 os cidadãos com 65 e mais anos chegarão aos 58 milhões, o que corresponderá a cerca de 

77% do total da população da União Europeia. --------------------------------------------------------------- 

-------------------Este gradual envelhecimento populacional evidencia a necessidade de criar 

condições e definir estratégias para que se consiga desencadear um processo de envelhecimento 

ativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Por outro lado, é inquestionável que as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) se instituíram no quotidiano de todos e assumem uma forte influência na vida profissional e 

privada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------Contudo, os idosos têm manifestado uma enorme dificuldade em compreender e 

acompanhar esta nova realidade, sentindo-se excluídos e à margem desta evolução. ------------------- 

-------------------Torna-se, pois, fundamental dotar este grupo social de instrumentos que lhes 

garantam uma boa qualidade de vida. As TIC podem efetivamente ajudar os idosos a viver 

autonomamente por mais tempo, permitindo que se mantenham ativos em casa e/ou na comunidade 

a que pertencem. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Neste contexto, envelhecer em casa pressupõe que os cidadãos mais idosos possam 

usufruir de uma melhor qualidade de vida, possuir níveis elevados de independência de autonomia e 

dignidade através da utilização das TIC. Ao mesmo tempo, envelhecer na comunidade assenta na 

necessidade de promover a criação e instalação de redes sociais e permitir o acesso facilitado a 

serviços públicos e comerciais através das TIC, proporcionando um decréscimo do isolamento 

social, em especial para os cidadãos mais idosos que se encontram em localidades mais isoladas ou 

junto daqueles que têm um apoio familiar mais limitado. --------------------------------------------------- 
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-------------------O Município de Viseu entende pertinente uma aposta na promoção de iniciativas e 

medidas que visem combater problemas inerentes ao processo de envelhecimento, associados a 

perdas das faculdades físicas, motoras, mentais e/ou cognitivas; a falta de uma exposição e 

utilização anterior das TIC (infoexclusão); e o inexistente investimento em Tecnologias da 

Informação e Comunicação que sejam mais adequadas ou adaptadas às necessidades reais dos 

cidadãos mais idosos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Assim, com o Projeto TIC para Idosos e presente Protocolo pretende-se, por um 

lado, uma melhoria e facilitação das relações sociais através da utilização das TIC, visando uma 

maior participação das pessoas idosas do concelho. E, por outro lado, a criação de atividades lúdico-

pedagógicas para a promoção da literacia digital, com particular incidência nos grupos de cidadãos 

infoexcluídos, nos quais se encontram referenciados os cidadãos mais idosos. -------------------------- 

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar um protocolo entre o 

Município de Viseu e a Freguesia de São João de Lourosa, com vista à implementação do projeto 

“Informática para Seniores”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

protocolo (EDOC/2022/2955). ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

456 - 01.08.06 - Município de Viseu / União das Freguesias de Barreiros e Cepões - Projeto 

Informática para Seniores 2022 ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Atualmente assiste-se a uma importante transformação demográfica, a nível 

mundial, no que diz respeito a um envelhecimento generalizado da população. ------------------------- 

-------------------De acordo com as projeções das Nações Unidas, prevê-se que entre os anos de 2004 

e 2050 os cidadãos com 65 e mais anos chegarão aos 58 milhões, o que corresponderá a cerca de 

77% do total da população da União Europeia. --------------------------------------------------------------- 

-------------------Este gradual envelhecimento populacional evidencia a necessidade de criar 

condições e definir estratégias para que se consiga desencadear um processo de envelhecimento 

ativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Por outro lado, é inquestionável que as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) se instituíram no quotidiano de todos e assumem uma forte influência na vida profissional e 

privada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------Contudo, os idosos têm manifestado uma enorme dificuldade em compreender e 

acompanhar esta nova realidade, sentindo-se excluídos e à margem desta evolução. ------------------- 

-------------------Torna-se, pois, fundamental dotar este grupo social de instrumentos que lhes 

garantam uma boa qualidade de vida. As TIC podem efetivamente ajudar os idosos a viver 

autonomamente por mais tempo, permitindo que se mantenham ativos em casa e/ou na comunidade 

a que pertencem. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Neste contexto, envelhecer em casa pressupõe que os cidadãos mais idosos possam 

usufruir de uma melhor qualidade de vida, possuir níveis elevados de independência de autonomia e 

dignidade através da utilização das TIC. Ao mesmo tempo, envelhecer na comunidade assenta na 

necessidade de promover a criação e instalação de redes sociais e permitir o acesso facilitado a 

serviços públicos e comerciais através das TIC, proporcionando um decréscimo do isolamento 

social, em especial para os cidadãos mais idosos que se encontram em localidades mais isoladas ou 

junto daqueles que têm um apoio familiar mais limitado. --------------------------------------------------- 

-------------------O Município de Viseu entende pertinente uma aposta na promoção de iniciativas e 

medidas que visem combater problemas inerentes ao processo de envelhecimento, associados a 
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perdas das faculdades físicas, motoras, mentais e/ou cognitivas; a falta de uma exposição e 

utilização anterior das TIC (infoexclusão); e o inexistente investimento em Tecnologias da 

Informação e Comunicação que sejam mais adequadas ou adaptadas às necessidades reais dos 

cidadãos mais idosos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Assim, com o Projeto TIC para Idosos e presente Protocolo pretende-se, por um 

lado, uma melhoria e facilitação das relações sociais através da utilização das TIC, visando uma 

maior participação das pessoas idosas do concelho. E, por outro lado, a criação de atividades lúdico-

pedagógicas para a promoção da literacia digital, com particular incidência nos grupos de cidadãos 

infoexcluídos, nos quais se encontram referenciados os cidadãos mais idosos. -------------------------- 

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar um protocolo entre o 

Município de Viseu e a União de Freguesias de Barreiros e Cepões, com vista à implementação do 

projeto “Informática para Seniores”. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

protocolo (EDOC/2022/3420). ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

457 - 01.08.07 - Município de Viseu / Freguesia de Abraveses / Agrupamento de Escolas Viseu 

Norte / Associação Cultural, Recreativa e Social de Pascoal - Projeto Informática para Seniores 

2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Atualmente assiste-se a uma importante transformação demográfica, a nível 

mundial, no que diz respeito a um envelhecimento generalizado da população. ------------------------- 

-------------------De acordo com as projeções das Nações Unidas, prevê-se que entre os anos de 2004 

e 2050 os cidadãos com 65 e mais anos chegarão aos 58 milhões, o que corresponderá a cerca de 

77% do total da população da União Europeia. --------------------------------------------------------------- 

-------------------Este gradual envelhecimento populacional evidencia a necessidade de criar 

condições e definir estratégias para que se consiga desencadear um processo de envelhecimento 

ativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Por outro lado, é inquestionável que as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) se instituíram no quotidiano de todos e assumem uma forte influência na vida profissional e 

privada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------Contudo, os idosos têm manifestado uma enorme dificuldade em compreender e 

acompanhar esta nova realidade, sentindo-se excluídos e à margem desta evolução. ------------------- 

-------------------Torna-se, pois, fundamental dotar este grupo social de instrumentos que lhes 

garantam uma boa qualidade de vida. As TIC podem efetivamente ajudar os idosos a viver 

autonomamente por mais tempo, permitindo que se mantenham ativos em casa e/ou na comunidade 

a que pertencem. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Neste contexto, envelhecer em casa pressupõe que os cidadãos mais idosos possam 

usufruir de uma melhor qualidade de vida, possuir níveis elevados de independência de autonomia e 

dignidade através da utilização das TIC. Ao mesmo tempo, envelhecer na comunidade assenta na 

necessidade de promover a criação e instalação de redes sociais e permitir o acesso facilitado a 

serviços públicos e comerciais através das TIC, proporcionando um decréscimo do isolamento 

social, em especial para os cidadãos mais idosos que se encontram em localidades mais isoladas ou 

junto daqueles que têm um apoio familiar mais limitado. --------------------------------------------------- 

-------------------O Município de Viseu entende pertinente uma aposta na promoção de iniciativas e 

medidas que visem combater problemas inerentes ao processo de envelhecimento, associados a 

perdas das faculdades físicas, motoras, mentais e/ou cognitivas; a falta de uma exposição e 
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utilização anterior das TIC (infoexclusão); e o inexistente investimento em Tecnologias da 

Informação e Comunicação que sejam mais adequadas ou adaptadas às necessidades reais dos 

cidadãos mais idosos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Assim, com o Projeto TIC para Idosos e presente Protocolo pretende-se, por um 

lado, uma melhoria e facilitação das relações sociais através da utilização das TIC, visando uma 

maior participação das pessoas idosas do concelho. E, por outro lado, a criação de atividades lúdico-

pedagógicas para a promoção da literacia digital, com particular incidência nos grupos de cidadãos 

infoexcluídos, nos quais se encontram referenciados os cidadãos mais idosos. -------------------------- 

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar um protocolo entre o 

Município de Viseu e a Freguesia de Abraveses, com vista à implementação do projeto 

“Informática para Seniores”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

protocolo (EDOC/2022/2954). ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

458 - 01.08.08 - Município de Viseu / Freguesia de Silgueiros / ASSOPS – Associação de Passos de 

Silgueiros - Projeto Informática para Seniores 2022 --------------------------------------------------------- 

-------------------Atualmente assiste-se a uma importante transformação demográfica, a nível 

mundial, no que diz respeito a um envelhecimento generalizado da população. ------------------------- 

-------------------De acordo com as projeções das Nações Unidas, prevê-se que entre os anos de 2004 

e 2050 os cidadãos com 65 e mais anos chegarão aos 58 milhões, o que corresponderá a cerca de 

77% do total da população da União Europeia. --------------------------------------------------------------- 

-------------------Este gradual envelhecimento populacional evidencia a necessidade de criar 

condições e definir estratégias para que se consiga desencadear um processo de envelhecimento 

ativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Por outro lado, é inquestionável que as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) se instituíram no quotidiano de todos e assumem uma forte influência na vida profissional e 

privada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------Contudo, os idosos têm manifestado uma enorme dificuldade em compreender e 

acompanhar esta nova realidade, sentindo-se excluídos e à margem desta evolução. ------------------- 

-------------------Torna-se, pois, fundamental dotar este grupo social de instrumentos que lhes 

garantam uma boa qualidade de vida. As TIC podem efetivamente ajudar os idosos a viver 

autonomamente por mais tempo, permitindo que se mantenham ativos em casa e/ou na comunidade 

a que pertencem. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Neste contexto, envelhecer em casa pressupõe que os cidadãos mais idosos possam 

usufruir de uma melhor qualidade de vida, possuir níveis elevados de independência de autonomia e 

dignidade através da utilização das TIC. Ao mesmo tempo, envelhecer na comunidade assenta na 

necessidade de promover a criação e instalação de redes sociais e permitir o acesso facilitado a 

serviços públicos e comerciais através das TIC, proporcionando um decréscimo do isolamento 

social, em especial para os cidadãos mais idosos que se encontram em localidades mais isoladas ou 

junto daqueles que têm um apoio familiar mais limitado. --------------------------------------------------- 

-------------------O Município de Viseu entende pertinente uma aposta na promoção de iniciativas e 

medidas que visem combater problemas inerentes ao processo de envelhecimento, associados a 

perdas das faculdades físicas, motoras, mentais e/ou cognitivas; a falta de uma exposição e 

utilização anterior das TIC (infoexclusão); e o inexistente investimento em Tecnologias da 
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Informação e Comunicação que sejam mais adequadas ou adaptadas às necessidades reais dos 

cidadãos mais idosos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Assim, com o Projeto TIC para Idosos e presente Protocolo pretende-se, por um 

lado, uma melhoria e facilitação das relações sociais através da utilização das TIC, visando uma 

maior participação das pessoas idosas do concelho. E, por outro lado, a criação de atividades lúdico-

pedagógicas para a promoção da literacia digital, com particular incidência nos grupos de cidadãos 

infoexcluídos, nos quais se encontram referenciados os cidadãos mais idosos. -------------------------- 

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar um protocolo entre o 

Município de Viseu, a Freguesia de Silgueiros e a ASSOPS – Associação de Passos de Silgueiros, 

com vista à implementação do projeto “Informática para Seniores”. -------------------------------------- 

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

protocolo (EDOC/2022/2340). ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

459 - 01.08.09 - Município de Viseu / Associação de Pais e Encarregados de Educação do 1º Ciclo 

E.B. e Jardim de Infância da Escola de Fragosela – Ano Letivo 2021/2022 – CAF - Componente de 

Apoio à Família ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

n.º EDOC/2022/10224, deliberou aprovar o montante de 2.800,00 euros, referente à Componente de 

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

Agrupamento de Escolas do Viso e a Associação de Pais e Encarregados de Educação do 1º Ciclo 

E.B.E. – Jardim de Infância da Escola de Fragosela, com vista a promover e implementar medidas 

de apoio à família que garantam uma escola a tempo inteiro, através de atividades destinadas a 

assegurar o acompanhamento dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico antes e ou depois das 

componentes do currículo e das atividades de enriquecimento curricular, bem como durante os 

períodos de interrupção letivo de 2021/2022.------------------------------------------------------------------ 

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

acordo de colaboração.--------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

460 - 01.08.10 - Município de Viseu / Cáritas Diocesana de Viseu / Freguesia de Viseu / Centro 

Distrital de Viseu do Instituto de Segurança Social / Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Viseu / Rede Europeia Anti- Pobreza / EAPN Portugal – Núcleo de Viseu – Projeto Escolhas 

Caminhos 8G ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/6375, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a assinatura do 

Acordo de Consórcio entre o Município de Viseu, a Cáritas Diocesana de Viseu, a Freguesia de 

Viseu, o Centro Distrital de Viseu do Instituto de Segurança Social, a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Viseu e a Rede Europeia Anti- Pobreza / EAPN Portugal – Núcleo de Viseu, 

no âmbito do Projeto Caminhos – E8G , apresentado no quadro da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 71/2020, de 15 de setembro, que procede à renovação do Programa Escolhas para o 

período de 2021 a 2022 e do Regulamento do Programa Escolhas que foi aprovado por Deliberação 

do Conselho Diretivo do Alto Comissariado para as Migrações, I.P. e homologado pela Senhora 

Secretária de Estado para a Integração e as Migrações. ------------------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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461 - 01.08.11 - Município de Viseu / Instituto Politécnico de Viseu – IPV ------------------------------ 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/23109, deliberou aprovar a adenda ao Protocolo de 

Cooperação celebrado com o Instituto Politécnico de Viseu – IPV, assinado a 20 de abril de 1990, 

em que estabelece os termos e condições de colaboração entre o MV e o IPV, relativamente à 

organização e implementação de atividades de âmbito cultural, através da participação de docentes 

e discentes da Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV), dos cursos: Licenciatura em Artes 

Plásticas e Multimédia (APM), enquadrada no âmbito da unidade curricular Artes Plásticas 

(escultura), unidade curricular do 1.º ano; Licenciatura de Artes da Performance Cultural (APC) e 

do curso de CT e SP de Produção nas Artes do Espetáculo (PAE), enquadradas nas unidades 

curriculares de Expressão e Criatividade II (1º ano APC) e Corpo, Movimento e Improvisação II (1º 

ano PAE) e na unidade curricular de Intervenção Artística na Comunidade (2º ano APC), 

nomeadamente em projetos relacionados com o Dia Mundial da Poesia/Dia Mundial da Árvore e 

Dia Mundial das Artes, comemorados a 21 de março e 15 de abril, respetivamente (que a fim de 

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

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

 

462 - 01.08.12 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas do Viso / Associação de Pais 

Mestre Malho Rio de Loba - Projeto Escola Ativa 2020/2021 – Relatório Final ------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2020/57184, deliberou aprovar o Relatório Final do Protocolo 

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

Malho Rio de Loba, no âmbito do Projeto Escola Ativa 2020/2021 (que a fim de fazer parte 

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

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

 

463 - 01.08.13 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique / Associação 

de Pais e Encarregados de Educação de Vila Chã de Sá - Projeto Escola Ativa 2020/2021 – 

Relatório Final ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2020/57253, deliberou aprovar o Relatório Final do Protocolo 

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

Pais e Encarregados de Educação de Vila Chã de Sá, no âmbito do Projeto Escola Ativa 2020/2021 

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

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

 

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

464 - 01.09.01 - Requalificação da Rua das Leiras no Lugar do Toninho em Vila Chã de Sá – 

Freguesia de Faíl e Vila Chã de Sá ------------------------------------------------------------------------------ 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2020/54147, deliberou celebrar um Contrato-Programa de 

Cooperação Financeira e Técnica, com a Freguesia de Faíl e Vila Chã de Sá, com vista ao apoio 

financeiro 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 

124.293,75 euros, acrescido de IVA.---------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

465 - 01.09.02 - Pagamento de Projeto para Criação de Percurso Pedestre e Ciclável para acesso à 

Fradega (Orçamento Participativo 2021) - Freguesia de Bodiosa ------------------------------------------ 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/92029, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

Freguesia de Bodiosa, com vista ao pagamento de projeto, no montante de 3.690,00 euros, para 

“Criação de Percurso Pedestre e Ciclável para acesso à Fradega”.------------------------------------------ 

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

 

466 - 01.09.03 - Pagamento de Projeto para o Alargamento do Pontão da Ribeira de Mide (dá 

acesso ao Casal do Chapéu) - Freguesia de Orgens ----------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/103333, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com 

a Freguesia de Orgens, com vista a pagamento de projeto, no montante de 3.075,00 euros, para 

“Alargamento do Pontão da Ribeira de Mide (dá acesso ao Casal do Chapéu)”.------------------------- 

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

 

467 - 01.09.04 - Pagamento de Projeto para a Requalificação da Rua Ribeira de Canelas em 

Travassós – Freguesia de Orgens -------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2020/31994, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

Freguesia de Orgens, com vista ao pagamento de projeto no montante de 1.230,00 euros, para 

“Requalificação da Rua Ribeira de Canelas em Travassós”. ------------------------------------------------ 

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

 

468 - 01.09.05 - Apoio Financeiro para Fornecimento e Aplicação de nove Estores de rolo blackout 

na Escola da Póvoa de Abraveses -Freguesia de Abraveses ------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/81774, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

Freguesia de Abraveses, com vista a apoio financeiro no montante de 918,81 euros, para 

“Fornecimento e Aplicação de nove Estores de rolo blackout na Escola da Póvoa de Abraveses”.---- 

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

 

469 - 01.09.06 - Pagamento de Projeto para a Pavimentação do Caminho da Sernada em Real de 

Farminhão -  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/2021/42925, 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 1.082,40 euros, para “Pavimentação do Caminho da Sernada em Real de Farminhão”.-- 

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

 

470 - 01.09.07 - Reabilitação do Reservatório de Águas Pluviais em Marzovelos - Freguesia de 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/7609, deliberou aprovar a prorrogação do prazo, 

referente à obra em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

471 - 01.09.08 - Requalificação da Rua Santo Isidoro e 25 de abril entre Pinheiro e Santos Evos - 

Freguesia de Santos Evos ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2018/73324, deliberou aprovar os trabalhos complementares, 

no montante de 16.433,64 euros, acrescido de IVA, referente à obra em epígrafe. ---------------------- 

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

 

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

472 - 01.10.01 - Município de Viseu / Viseu 2001 – Associação Desportiva, Social e Cultural – 

Relatório Final ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/104685, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo para 2021, celebrado com o Viseu 2001 – Associação 

Desportiva, Social e Cultural, 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.---------- 

 

473 - 01.10.02 - Município de Viseu / Associação de Solidariedade Social, Recreativa e Desportiva 

de Vila Chã de Sá – Relatório Final ----------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/13679, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato-

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

Social, Recreativa e Desportiva de Vila Chã de Sá, no âmbito da candidatura à Medida 14 (que a 

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

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

 

474 - 01.10.03 - 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/2021/105378, 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 3 (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.---------- 

 

475 - 01.10.04 - Município de Viseu / PCAND - Paralisia Cerebral – Associação Nacional de 

Desporto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores 

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

desportivas;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

desenvolvimento desportivo, anexada ao registo n.º EDOC/2022/12450, a celebrar com a PCAND - 

Paralisia Cerebral – Associação Nacional de Desporto, que tem por objeto a concessão, pelo 

Município de Viseu, de um apoio financeiro no montante de 1.800,00 euros para a realização do 

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

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

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

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

 

--------------------NORMAS DE PARTICIPAÇÃO – MARCHAS DOS SANTOS POPULARES 

– DESFILE/CONCURSO/2022 ------------------------------------------------------------------------------- 

476 - 01.11.01 - Tendo em conta as informações constantes da distribuição n.º EDOC/2022/19869, 

a Câmara deliberou aprovar a atribuição de prémios em cada uma das categorias estabelecidas no 

Concurso das Marchas dos Santos Populares – Desfile/Concurso de 2022, de acordo com as normas 

de participação, que se dão aqui por reproduzidos. ----------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2021/2022--------------------------------------------------- 

477 - 01.12.01 - Fornecimento de Livros de Fichas e Manuais Escolares do 1º, 2º e 3º CEB da Rede 

Privada – Acordo de Colaboração com o Colégio Via Sacra ------------------------------------------------ 

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

EDOC/2021/46069, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou celebrar uma adenda ao Acordo de 

Colaboração celebrado com o Colégio da Via Sacra – Fundação S. José, referente ao fornecimento 

de Livros de Fichas e Manuais Escolares aos alunos do 1.º,2º e 3º CEB, Ano letivo 2021/2022.------ 

--------------------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. --------- 

 

-------------------REGULAMENTO----------------------------------------------------------------------------- 

478 - 01.13.01 - Atribuição de Bolsas de Estudo aos Alunos do Ensino Superior que pertençam a 

Famílias Numerosas e Carenciadas - Ano Letivo 2021/2022------------------------------------------------ 

-------------------Tendo em conta os documentos anexos à distribuição n.º EDOC/2022/18284, a 

Câmara deliberou aprovar a lista definitiva, (que, a fim de fazer parte integrante da presente ata, se 

dá aqui por reproduzida) de alunos do Ensino Superior que pertencem a famílias numerosas e 
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carenciadas candidatos a bolsas de estudo, nos termos do artigo 16º e n.º 2 do artigo 18º do 

Regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Efetuada a discussão e votação, esta deliberação foi aprovada por unanimidade 

tendo os Senhores Vereadores do Partido Socialista, apresentado a seguinte declaração de voto: ----- 

------------------- “Os Vereadores do PS aprovam a atribuição de Bolsas de Estudo a estudantes no 

Ensino Superior, no valor de aproximadamente 50000 euros. No entanto, as solicitações das 

famílias ultrapassam em muito o valor regulamentado e hoje aprovado, pelo que proporemos um 

reforço da dotação orçamental de modo a enquadrar todas as solicitações feitas pelas famílias, 

pois entendemos que os estudantes provenientes de famílias carenciadas foram os mais 

prejudicados durante a pandemia e este apoio pode ser determinante na decisão de investir na sua 

formação superior.”------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

-------------------ARRENDAMENTOS – REDE ESCOLAR MUNICIPAL – ANO LETIVO 

2021/2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

479 - 01.14.01 - Protocolo com o Grupo Desportivo Cultural de Paradinha ------------------------------ 

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

EDOC/2021/49667, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou celebrar uma adenda ao Protocolo de 

Cedência de Instalações, celebrado com o Grupo Desportivo Cultural de Paradinha e aprovado a 11-

11-2021, com vista ao funcionamento da Escola Básica de Paradinha, no âmbito da rede escolar 

municipal para o ano letivo 2021/2022, por um período de mais 1 mês.----------------------------------- 

--------------------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. --------- 

 

-------------------ACORDO DE CONSÓRCIO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

“BAIRROS COMERCIAIS DIGITAIS – BCD VISEU” ------------------------------------------------ 

480 - 01.15.01 - Município de Viseu / Associação Comercial do Distrito de Viseu / Associação da 

Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal --------------------------------------------------------------- 

-------------------Os desafios da modernidade pontificam, assertivamente, na era digital, a que a 

atividade económica do sector terciário não pode ficar alheia.---------------------------------------------- 

-------------------Vivendo, ainda, os efeitos da crise pandémica, o comércio e os serviços são um dos 

sectores mais afetados, com decréscimo acentuado do seu volume de negócios, com reflexos 

negativos no emprego e na sanidade financeira das Empresas.---------------------------------------------- 

-------------------A crise pandémica seguida de uma grande instabilidade geopolítica que afetando 

diretamente a Ucrânia, se faz e fará sentir gravosamente na economia da Europa onde nos 

integramos; isto quando se vislumbrava um horizonte de estabilidade e de conforto social, surge um 

conflito bélico inaceitável versus uma diplomacia atuante.-------------------------------------------------- 

-------------------Muitos dos Empreendedores sentem a necessidade de reinventarem os seus 

negócios para (re)conquistarem clientes que se terão perdido, muitos deles encerrados nos seus 

domicílios por períodos de tempo mais ou menos longos; mas também afetados pelos receios do 

contacto presencial e até do andar na rua. Se o comércio das grandes superfícies encontrou, em 

muitos casos, escapatória no comércio eletrónico e a fileira da restauração encontrou algum 

conforto no designado “take away”, já a fileira do alojamento teve, em muitos casos, que optar por 

fechar portas, com os prejuízos daí decorrentes.--------------------------------------------------------------- 
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-------------------Com a proximidade de sempre, as autarquias vêm desenvolvendo, há longos anos, 

importantes investimentos na requalificação dos espaços públicos, com um evidente acréscimo da 

sua qualidade, incentivando a fruição das ruas e das praças urbanas, decorrendo daqui apoio 

indirecto ao sector.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Investimentos no âmbito da Regeneração Urbana, do PROCOM, do URBCOM, do 

PEDU e demais programas que visaram revitalizar a atividade comercial, muitas vezes designada 

como “tradicional”, tornaram as Cidades e os Centros Históricos espaços mais atrativos, 

contrariando a tendência para entropias que afetam as “economias mais pequenas”.-------------------- 

-------------------Tanto a Associação Comercial do Distrito de Viseu, como a AHRESP – Delegação 

de Viseu, enquanto representantes destas fileiras de atividade económica, são Parceiros 

privilegiados quando se pensa e age consequentemente nestas áreas urbanas. São Entidades bem 

conhecedoras do tecido económico, das suas potencialidades, mas também das suas necessidades e 

dificuldades que, diariamente, se lhes apresentam.------------------------------------------------------------ 

-------------------São, pois, naturais Entidades Parceiras deste projeto que visa a modernização, a 

dinamização e vai ao encontro dos objetivos da TRANSIÇÃO DIGITAL, em sede de PRR – Plano 

de Recuperação e Resiliência de Portugal.---------------------------------------------------------------------- 

-------------------Assim, a Câmara de Viseu, deliberou aprovar a proposta de “Acordo de Consórcio”, 

entre o Município de Viseu, a Associação Comercial do Distrito de Viseu (ACDV) e a Associação 

da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (Delegação de Viseu), as quais já manifestaram a 

sua concordância, para a Implementação do Projeto de criação do Bairro Comercial Digital de 

Viseu (BCDViseu), que visa catalisar o crescimento económico, promovendo a valorização da 

evidência física e da requalificação dos espaços, recuperando o sentido de planeamento do 

urbanismo comercial, bem como, a digitalização dos operadores económicos e dos seus modelos de 

negócio, a promoção do comércio em linha e da integração digital das cadeias de abastecimento e 

escoamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido acordo (EDOC/2022/26383). --------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

481 - 01.16.01 - Reabilitação do prédio na Rua do Carmo, nº 28 ------------------------------------------- 

------------------No seguimento do requerimento apresentado por “Delfim José Valério Ferreira da 

Rocha”, proprietário do imóvel situado na Rua do Carmo, nº 28, encontrando-se, assim, dentro dos 

limites Zona Especial de Proteção ao Solar dos Condes de Prime, na Área de Reabilitação Urbana 

“Núcleo Histórico Central, Ribeira Núcleo Histórico da Cava de Viriato, Núcleo Histórico do bairro 

Municipal e Fontelo” e em Espaço Central, definido pelo PDMV (inscrito na matriz predial urbana 

da freguesia de Viseu sob o artigo n.º 2233), com a distribuição n.º EDOC/2020/66483, e em face 

do proposto na informação n.º 067.SRU/2022, de 04-03-2022 da Viseu Novo, SRU – Sociedade de 

Reabilitação Urbana de Viseu, S.A., com o qual a Câmara Municipal de Viseu concorda, deliberou 

reconhecer a isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis referente ao prédio acima indicado, uma 

vez que o mesmo foi objeto de reabilitação, pelo período de três anos, a contar da data da conclusão 

da reabilitação, isto é, de 2021 a 2023, de acordo com o exposto na alínea a) do no nº 2 do artigo 

45º do Decreto-Lei n.º 108/2008 de 26 de junho, na sua atual redação, que alterou, republicou e 

renumerou o Estatuto dos Benefícios Fiscais. ----------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, em cumprimento do disposto no n.º 4 e 5 do artigo 45.º do Decreto-

Lei n.º 108/2008 de 26 de junho, na sua atual redação, que alterou, republicou e renumerou o 
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Estatuto dos Benefícios Fiscais, dar conhecimento ao serviço de finanças da presente deliberação 

para que, no prazo de 15 dias, o mesmo, proceda à anulação da liquidação do Imposto Municipal 

Sobre Imóveis (dos anos de 2021 a 2023). --------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

482 - 01.17.01 - Avenida Emídio Navarro n.º 55-59 - Freguesia de Viseu -------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 039.SRU/2022, de 14-02-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/16649, 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 Avenida Emídio Navarro n.º 55-59, Freguesia de Viseu, encontrando-se 

fora dos limites da Zona de Proteção à Sé, na Área de Reabilitação Urbana “Núcleo Histórico 

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

Fontelo” e na UOPG 1.5 (Plano de Pormenor da Envolvente Urbana do Rio Pavia), definido pelo 

PDMV, pertencente a  Morais Pereira & Malhada Ferreira Lda.. ------------------------------------------ 

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

 

483 - 01.17.02 - Rua Serpa Pinto n.º 118 - Freguesia de Viseu --------------------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 050.SRU/2022, de 21-02-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/19456, 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 Serpa Pinto n.º 118, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos 

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

Cava de Viriato, Núcleo Histórico do Bairro Municipal e Fontelo”, pertencente a  Billy Imóveis – 

Investimentos, Gestão e Consultoria, Lda.. -------------------------------------------------------------------- 

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

 

484 - 01.17.03 - Rua Augusta da Cruz n.º 30-32, Fração “B” - Freguesia de Viseu --------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 062.SRU/2022, de 03-03-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/22920, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

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

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

da Cruz n.º 30-32, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Zona Especial de 

Proteção à Sé de Viseu , da Zona Especial de Proteção ao Edifício do Antigo Seminário atual 

Museu Grão Vasco 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 

Castelo de Ofertas, Unipessoal Lda.. --------------------------------------------------------------------------- 

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

 

485 - 01.17.04 - Largo Santa Cristina n.º 4, Fração “AB” - Freguesia de Viseu -------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 063.SRU/2022, de 03-03-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/22896, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

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

na venda da fração autónoma, designada pela letra “AB” que faz parte do Imóvel sito no Largo 

Santa Cristina n.º 4, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Zona Especial de 

Casa Senhorial apoiada sobre as muralhas de Viseu, na Área de Reabilitação Urbana “Núcleo 
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Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da Cava de Viriato, Núcleo Histórico do Bairro 

Municipal e Fontelo” e na área afeta ao Património Arqueológico, pertencente a Herança indivisa 

de Amadeu Fernando Aguiar Cardoso. ------------------------------------------------------------------------- 

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

 

486 - 01.17.05 - Rua Soar de Cima n.º 45, Fração “J” - Freguesia de Viseu ------------------------------ 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 064.SRU/2022, de 03-03-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/22892, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

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

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

Cima n.º 45, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Área de Reabilitação Urbana 

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

Bairro Municipal e Fontelo” e afeta ao Património Arqueológico, pertencente a JMCR – Figueiredo 

Rocha SA.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

487 - 01.17.06 - Rua Serpa Pinto n.º 64, Fração “S” - Freguesia de Viseu -------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 065.SRU/2022, de 04-03-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/23341, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

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

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

Pinto n.º 64, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Área de Reabilitação Urbana 

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

Bairro Municipal e Fontelo” e na UOPG 1.5 (Plano de Pormenor da Envolvente Urbana do Rio 

Pavia) definido pelo PDMV, pertencente a José António Azevedo Santos Nogueira. ------------------- 

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

 

488 - 01.17.07 - Rua João de Mendes n.º 113 - Freguesia de Viseu ---------------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 066.SRU/2022, de 04-03-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/23342, 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 João de Mendes n.º 113, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro 

dos limites da Área de Reabilitação Urbana “Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da 

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

Arqueológico, pertencente a Daniel Gonçalves – Cabeça de Casal de Herança. ------------------------- 

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

 

489 - 01.17.08 - Rua Augusta da Cruz n.º 30-32 (Rua da Cadeia Velha) - Freguesia de Viseu -------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 372.SRU/2021, de 15-12-2021, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2021/106033, 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 Augusta da Cruz n.º 30-32 (Rua da Cadeia Velha), Freguesia de 

Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Zona Especial de Proteção à Sé de Viseu na Zona 

Especial de Proteção ao Edifício do Antigo Seminário atual Museu Grão Vasco, na  Área de 

Reabilitação Urbana “Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da Cava de Viriato, 
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Núcleo Histórico do Bairro Municipal e Fontelo” e supletivamente, na área afeta ao Património 

Arqueológico,  pertencente a Castelo de Ofertas, unipessoal Lda.. ----------------------------------------- 

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

 

490 - 01.17.09 - Calçada da Vigia nº 7-15, Fração “D” - Freguesia de Viseu ---------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 068.SRU/2022, de 04-03-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/23363, a Câmara deliberou exercer o direito de preferência previsto no 

artigo 58º da Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto (Regime Jurídico da Reabilitação Urbana) na venda 

da fração autónoma, designada pela letra “D” que faz parte do Imóvel sito na Calçada da Vigia nº 7-

15, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Zona Especial de Proteção à Sé de 

Viseu, na Zona de Proteção da Casa da Calçada da Vigia,  na Área de Reabilitação Urbana “Núcleo 

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

Municipal e Fontelo” e na área afeta ao Património Arqueológico, pertencente a Pedro Manuel 

Sobral de Carvalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

--------------------HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM FIM DE 

VIDA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
491 - 01.18.01 - 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/2021/28306, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a anulação do 

procedimento de hasta pública, pelo ato de abertura da proposta em causa, não respeitar os termos e 

condições do procedimento de hasta pública, bem como, recolocar o procedimento no momento da 

respetiva publicitação, para efeitos de apresentação de propostas, fixando-se um novo prazo. -------- 

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

 

-------------------HASTA PÚBLICA PARA A EXPLORAÇÃO DO BAR DO MUNCÍPIO ------- 
492 - 01.19.01 - Tendo por fundamento as informações prestadas no âmbito da distribuição n.º 

EDOC/2022/26955, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a Hasta Pública para a 

exploração do bar do município.--------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou aprovar o Anúncio de Hasta Pública para a exploração do bar do 

município, 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 

exploração supra, que deverá ser constituída por: Presidente: Rui Duarte; 1º Vogal efetivo: Ana 

Lagoas; 2º Vogal efetivo: Emília Andrade; 1º vogal suplente: Paula Almeida; 2º vogal suplente: 

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

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

 

-------------------CONCESSÃO DO USO PRIVATIVO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA 

CONCEÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE CREMATÓRIO 

NO CEMITÉRIO DE SANTIAGO --------------------------------------------------------------------------- 

493 - 01.20.01 - A Câmara Municipal de Viseu, em face das informações e anexos constantes da 

distribuição n.º EDOC/2018/66296, em especial da informação do Chefe da Divisão de Património 

e Apoio aos Órgãos Municipais, deliberou aprovar a nomeação do Diretor Municipal, Dr. Adelino 

Costa, como segundo árbitro, bem como, o critério de nomeação do terceiro árbitro, ou seja, um 
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perito da lista oficial, relativo à Comissão Paritária, no âmbito do pedido de libertação de garantia 

bancária à concessionária Beira Cruz Lda..--------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE PORTAGENS, 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 --------------------- 
494 - 01.21.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo em conta as informações prestadas no âmbito 

da distribuição n.º EDOC/2022/26606 deliberou aprovar a recomendação ao Governo de 

implementação de um mecanismo que 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 decorrem as 

obras no IP3.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Aquando da discussão do presente ponto, o Senhor Presidente, referiu que a 

proposta apresentada, resulta da posição tomada por unanimidade pelos 14 municípios da 

CIMVDL, onde se inclui o Presidente da Câmara Municipal de Aguiar da Beira e que irá transmitir 

a posição assumida pelos Senhores Vereadores do PS ao Secretário Executivo da CIMVDL.---------  

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

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

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

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

-------------------“No documento de suporte à recomendação ao Governo, apesar de não estar 

assinado nem identificado o autor, vem mencionado que após uma sua proposta realizada em 

Assembleia Municipal, a CIM Viseu Dão Lafões, unanimemente solicitou ao Governo a 

“implementação de um mecanismo de isenção 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 decorrem as obras no IP3. no sentido de 

minimizar os efeitos do corte da circulação rodoviária.”---------------------------------------------------- 

-------------------Ora este documento padece de múltiplas debilidades técnicas, geográficas e 

políticas que o tornam um documento sem rigor e de eficácia espúria no que respeita ao zelo dos 

interesses territoriais . A saber: --------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Em virtude de estar a solicitar um mecanismo de isenção de portagens e sendo a 

CIM Viseu Dão Lafões servida por múltiplos pórticos de portagem, a qual dos nós de ligação do 

concelho de Mangualde à A25 é que o autor/proponente do documento se refere: ao nó km 107 

“Mangualde/Penalva do Castelo” ou ao nó do km 119 “Chãs de Tavares”?---------------------------- 

-------------------A CIM Viseu Dão Lafões, nos seus 14 concelhos constituintes, inclui também o 

concelho de Aguiar da Beira que é servida pelo nó A25 km 128 “Fornos de Algodres/Aguiar da 

Beira”. Qual a razão de discriminar este concelho não contemplando prolongar a extensão 

geográfica ao nó que a serve?------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Porque é de entendimento unânime da vereação PS que o concelho de Viseu e a 

CIM Viseu Dão Lafões merecem ser representados, nas interlocuções ao Governo, com posturas 

pautadas pelo rigor técnico e credibilidade institucional, para que desta forma possam ser 

considerados parceiros válidos nas iniciativas de valorização e coesão territorial, votamos contra 

esta proposta e proporemos, por escrito endossado a CIM Viseu Dão Lafões o prolongamento 

geográfico da isenção de portagens na A25 a todos os concelhos da dita comunidade 

intermunicipal servidos pela citada infratestrutura rodoviária.”------------------------------------------- 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

02-DMAG 

 

 

-------------------REGULAMENTO DOS FUNDOS DE MANEIO PARA 2022 ---------------------- 

495 - 02.01.01 - Em presença da informação da Divisão Financeira n.º INT-CMV/2022/5075, de 

11-03-2022, a Câmara deliberou, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 47.º do Sistema de 

Controlo Interno, aprovar a alteração das Normas de Constituição e Regularização de Fundo Fixo a 

que os Fundos de Maneio devem obedecer, documento que, a fim de fazer parte integrante desta 

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

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

 

-------------------PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA OCUPAÇÃO DE 2 POSTOS DE 

TRABALHO DE TÉCNICO SUPERIOR NA ÁREA DE ARQUITETURA - 

ACIONAMENTO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO--------------------------------------------- 

496 - 02.02.01 - A Câmara Municipal de Viseu, através dos documentos em anexo à distribuição n.º 

EDOC/2022/1789 (documentos esses que, a fim de fazerem parte integrante da presente ata, se dão 

aqui por reproduzidos), tomou conhecimento da proposta formulada, para a ocupação 1 posto de 

trabalho de Técnico Superior na área de Arquitetura, com recurso à reserva de recrutamento interna, 

constituída no seguimento do concurso referenciado em epígrafe. ----------------------------------------- 

-------------------Após análise da referida proposta e considerando que, se constatou a necessidade de 

ocupação de idênticos postos de trabalho, aos previstos no concurso aberto através do Aviso n.º 

10864/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 123 de 01 de julho de 2019, do qual 

existe já lista de ordenação final homologada e reserva de recrutamento constituída, a Câmara 

deliberou, autorizar a ocupação do posto de trabalho nos termos propostos, com fundamento nos 

n.ºs 3 a 6 do artigo 30.º da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril.----------------------------------------- 

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

 

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

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

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

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

03-DMOPAS 

 

 

-------------------TRÂNSITO------------------------------------------------------------------------------------- 

497 - 03.01.01 - Sinalização Vertical --------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/16886, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a substituição do sinal H1a, 

pelo sinal C16 (Paragem e estacionamento proibidos), passando este a apresentar o painel adicional 
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com a indicação “exceto cargas e descargas das 08:00H às 20:00H”, na Rua dos Loureiros, com as 

coordenadas 40º 39’ 40.30’’ N, 7º 54’ 35.41, na freguesia de Viseu, conforme etapa 7.---------------- 

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

 

498 - 03.01.02 - Sinalização Vertical --------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/20014, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a colocação de um sinal C3b 

(Trânsito proibido a automóveis pesados), na interseção da EM 603 com a estrada que liga à 

Barragem de Fagilde, freguesia de Povolide, conforme etapa 6.-------------------------------------------- 

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

 

499 - 03.01.03 - Sinalização Vertical --------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2019/50358, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a proposta de colocação um 

sinal B2 (paragem obrigatória no entroncamento) na Rua da Partilha e de um espelho convexo na 

interseção da Rua N.ª Sr.ª dos Prazeres com a Rua da Partilha, em Pascoal , na freguesia de 

Abraveses, conforme etapa 6. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

500 - 03.01.04 - Sinalização ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/13137, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a proposta de colocação um 

sinal B2 (paragem obrigatória no entroncamento) na interseção da Rua do Viso com a Estrada do 

Campo de Aviação, em Moure de Carvalhal, conforme etapa 6. ------------------------------------------- 

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

 

-------------------PARQUE DE SUPERFÍCIE DE STA. CRISTINA - DESLOCAÇÃO DO 

LUGAR DE ESTACIONAMENTO AUTORIZADO----------------------------------------------------- 

501 - 03.02.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/20300, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a alteração da localização do 

lugar atribuído ao por motivo da construção do Parque Hub em Sta. Cristina, conforme etapa 4. ----- 

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

 

-------------------ESTACIONAMENTOS --------------------------------------------------------------------- 

502 - 03.03.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/103732, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a proposta de regulação do 

estacionamento e criação de lugar de cargas e descargas na Rua Francisco Gonçalves, freguesia de 

Viseu, conforme etapa 15. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

503 - 03.03.02 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 04-03-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/22845, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, 13 lugares 

reservados ao estacionamento de ambulâncias, na Av. D. João Crisóstomo Gomes de Almeida, na 

freguesia de Viseu, durante a execução das obras Urgências do Centro Hospitalar Tondela Viseu e 

até à sua conclusão. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

504 - 03.03.03 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/96138, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a marcação de lugar de 

estacionamento de PMR, com o sinal H1a e adicional de matrícula modelo 11d, na Rua Doutor 

Álvaro Monteiro, em Marzovelos, freguesia de Viseu. ------------------------------------------------------ 

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

 

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

505 - 03.04.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 24-02-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/64651, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os acordos de 

cedência com base nos relatórios do perito da lista oficial do Ministério da Justiça, contendo as 

correções identificadas nos mesmos das parcelas 73A e 73B, nos valores de 29.106,59 euros e 

7.428,62 euros, respetivamente, após acordo entre as partes. ----------------------------------------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DO 1ºCEB DE PASCOAL-------------------- 

506 - 03.05.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 15-02-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2020/60810, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a prorrogação do 

prazo para entrega de propostas . -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

507 - 03.05.02 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2020/60810, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a revogação da decisão de 

contratar, por não terem sido apresentadas propostas no concurso de empreitada. ----------------------- 

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

508 - 03.06.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/21160, a Câmara Municipal de Viseu, tomou conhecimento do inicio de obra de 

Construção do Parque de Estacionamento da Av. Capitão da Silva Pereira, no dia 7 de março de 

2022, pretendendo vedar o acesso ao parque de estacionamento no dia 2 de março de 2022. ---------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO AO MERCADO DO LEILÃO DE GADO- 

509 - 03.07.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2020/37797, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o Auto de Receção Definitiva 

realizado em 07-01-2022 e extinção da caução prestada. ---------------------------------------------------- 

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

 

-------------------MERCADO DE PRODUTORES----------------------------------------------------------- 
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510 - 03.08.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 16/2022-CF de 25-02-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/21413 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, José Rui 

Alves Lda., para realização de trabalhos de escavação para montagem do separador de gorduras. ---- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO PARA O CENTRO NEAR SHORE 

IBM/SOFTINSA-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

511 - 03.09.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 054/2022-CCC de 25-02-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/6950 e demais 

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

aprovar o Auto de Receção Definitiva realizado em 23-02-2022 e extinção da caução prestada. ------ 

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

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA – ANO 

2013/2014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

512 - 03.10.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos nº 

19/2022MA de 23-02-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/2542 e demais informações 

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

Auto de Receção Definitiva realizado em 04-02-2022 e extinção da caução prestada. ------------------ 

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

 

-------------------EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – 

SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS – LED -------------------------------------------------------------- 

513 - 03.11.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos nº 

013/22 de 25-02-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2021/93906 e demais informações 

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

Auto de Receção Definitiva realizado em 10-11-2021 e extinção da caução prestada. ------------------ 

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

 

-------------------ESTÁDIO MUNICIPAL DO FONTELO – REQUALIFICAÇÃO GERAL - 

OBRAS DIVERSAS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

514 - 03.12.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos nº 

17/2022MA de 23-02-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/20589 e demais informações 

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

Conta Final da Empreitada no valor de 205.100,00 euros, acrescido de IVA.----------------------------- 

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

 

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

2016 - LOTE 1 - 2.º PROCEDIMENTO--------------------------------------------------------------------- 

515 - 03.13.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos nº 

01/2022/PAR de 03-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2021/5897 e demais informações 

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

Revisão de Preços (cálculo definitivo) com valor de 2.398,36 euros, acrescido de IVA. --------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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-------------------REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO MUNICIPAL DE VISEU (EDIFÍCIOS) - 

LOTE 1 GRUPOS A E D---------------------------------------------------------------------------------------- 

516 - 03.14.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 024/2022-CCC de 07-02-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/14381 e demais 

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

aprovar a prorrogação do prazo até 08-06-2023. -------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO MUNICIPAL DE VISEU (EDIFÍCIOS) - 

LOTE 2 - GRUPOS B E C ------------------------------------------------------------------------------------- 

517 - 03.15.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 025/2022-CCC de 08-02-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/14387 e demais 

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

aprovar a prorrogação do prazo até 08-06-2023. -------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO MUNICIPAL DE VISEU (ESPAÇO 

PÚBLICO) - LOTE 3 - ARRANJOS EXTERIORES ---------------------------------------------------- 

518 - 03.16.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 026/2022-CCC de 08-02-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/14395 e demais 

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

aprovar a prorrogação do prazo até 08-06-2023. -------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------EXECUÇÃO DO NOVO QUARTEL DOS BOMBEIROS MUNICIPAIS DE 

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

519 - 03.17.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 037/2022BE de 04-03-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/23340 e demais 

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

aprovar a Conta Final da Empreitada no valor de 810.660,92 euros, acrescido de IVA. ---------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA QUINTA DE SÃO JOSÉ----------------- 

520 - 03.18.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 007/2022-AJOS de 02-03-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/7436 e demais 

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

aprovar a prorrogação graciosa do prazo até ao dia 17-05-2022. ------------------------------------------- 

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

 

-------------------DEMOLIÇÃO / CONTENÇÃO DE FACHADAS TRAVESSA SÃO 

DOMINGOS / RUA D. DUARTE / RUA DO COMÉRCIO--------------------------------------------- 

521 - 03.19.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/89486, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a minuta da adenda ao 

contrato 09. SOMV/2022, clarificando-se a sua Cláusula segunda. ---------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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APOIO TÉCNICO – As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio 

técnico do Diretor da Direção Municipal de Obras Públicas, Ambiente e Sustentabilidade, Henrique 

Custódio de Oliveira Domingos. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  

04-DMOTDE 

 

 

-------------------CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO MUNICIPAL--------------- 

522 - 04.01.01 - Teresa Maria Gomes Duarte – EDOC/2022/15250 --------------------------------------- 

-------------------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 140/2022 RS elaborada, 

sobre a matéria, em 23 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. --------- 

 

523 - 04.01.02 - Cabeça de Casal de Herança de Clara Rodrigues – EDOC/2022/18328 --------------- 

-------------------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 137/2022 MH elaborada, 

sobre a matéria, em 25 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. --------- 

 

524 - 04.01.03 - Telmo Edgar Almeida Ferreira – EDOC/2022/16820 ------------------------------------ 

-------------------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 118/2022 RS 

elaborada, sobre a matéria, em 16 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. --------- 

 

525 - 04.01.04 - Maria do Céu Mariana das Neves – EDOC/2022/16677 --------------------------------- 

-------------------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 122/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 23 de fevereiro de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. ----------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Mais deliberou, notificar o interessado de tal sentido de decisão, sendo-lhe 

concedido o direito de audiência prévia, podendo o mesmo, no prazo de 10 dias úteis, e por escrito, 

vir dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------- 

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

 

--------------------CERTIDÃO DE DESTAQUE – ARTIGO 6.º DO REGIME JURÍDICO DA 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------- 

526 - 04.02.01 - João Carlos da Silva Rodrigues – EDOC/2022/17423 ----------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 140/2022 PN elaborada, sobre a matéria em 17 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. --------- 

 

527 - 04.02.02 - João da Silva Figueiredo – EDOC/2022/21320 ------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 174/2022 FB elaborada, sobre a matéria em 28 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. --------- 

 

528 - 04.02.03 -  Adélia da Silva de Almeida Félix – EDOC/2022/14574 -------------------------------- 

-------------------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 56/2022 PN elaborada, 

sobre a matéria em 23 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. --------- 

 

529 - 04.02.04 - Cirilo Pais Pinto – EDOC/2021/111331 ---------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou com caráter definitivo, não autorizar a 

emissão de certidão de destaque nos precisos termos do teor da informação técnica n.º 163/2022 FB 

elaborada, sobre a matéria, em 22 de fevereiro 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. --------- 

 

--------------------DECLARAÇÕES DE CADUCIDADE--------------------------------------------------- 

530 - 04.03.01 - Hermínio Ferreira Tabaio – EDOC/2021/105606----------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou declarar a caducidade dos efeitos do ato 

do licenciamento, em apreciação, nos precisos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do 

artigo 71.º do RJUE de acordo com a informação técnica, produzida sobre a matéria, em 04 de 

fevereiro de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

531 - 04.03.02 - Jean Rodger Denis Delanne – EDOC/2022/9993------------------------------------------ 
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-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou declarar a caducidade dos efeitos do ato 

do licenciamento, em apreciação, nos precisos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do 

artigo 71.º do RJUE de acordo com a informação técnica n.º 105/2022 LR, produzida sobre a 

matéria, em 16 de fevereiro de 2022. --------------------------------------------------------------------------- 

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

 

532 - 04.03.03 - José Manuel Machado Ferreira – EDOC/2022/10599------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou declarar a caducidade dos efeitos do ato 

do licenciamento, em apreciação, nos precisos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do 

artigo 71.º do RJUE de acordo com a informação técnica n.º 123/2022 RS, produzida sobre a 

matéria, em 17 de fevereiro de 2022. --------------------------------------------------------------------------- 

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

 

533 - 04.03.04 - Dão e Mondego - Só Não Dão, SA e Outros – EDOC/2022/14002--------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou não declarar a caducidade do 

licenciamento da operação de loteamento em apreciação, concedendo, ao invés, com base nas 

razões técnicas constantes da informação n.º 54/2022 RR, elaborada sobre a matéria aos 23 de 

fevereiro de 2022, um prazo excecional de 03 meses, a favor da interessada, para conclusão das 

obras, em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

534 - 04.03.05 - Associação Social Cultural Espiritualista de Viseu – EDOC/2022/23043------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu tendo por fundamento o nº 3 do artigo 35º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, deliberou ratificar a decisão do Senhor Presidente datada de 07-03-

2022, que com base nas informações previamente dadas, de não declaração da caducidade do 

licenciamento da operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica 

elaborada sobre a matéria, no dia 04 de março de 2022. ----------------------------------------------------- 

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

 

535 - 04.03.06 - Associação Social Desportiva Cultural a Recreativa de Silgueiros –

EDOC/2022/21857------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou não declarar a caducidade do 

licenciamento da operação urbanística em apreciação, sendo, ao invés, tudo, nos precisos termos da 

informação técnica n.º 146/2022 MH elaborada, sobre a matéria, no dia 07 de março de 2022. ------- 

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

 

536 - 04.03.07 - Virgílio Miguel Marques da Costa – EDOC/2022/15953-------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou não declarar a caducidade do ato de 

legalização urbanística em apreciação, concedendo, ao invés, com base nas razões técnicas e de 

interesse público constantes da informação técnica n.º 119/2022 LR elaborada, sobre a matéria, de 

21 de fevereiro de 2022, um prazo excecional de 30 dias, a favor da interessada, não prorrogável, 

para requerer a emissão do alvará de autorização de utilização. -------------------------------------------- 

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

 

-------------------OUTRAS CONSTRUÇÕES----------------------------------------------------------------- 
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537 - 04.04.01 - Celso da Silva Figueiredo - Legalização de alterações em Moradia Unifamiliar e 

Anexo - EDOC/2022/18352 ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 82/2022 AC 

elaborada, sobre a matéria, em 02 de março 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. --------- 

 

538 - 04.04.02 - António de Jesus dos Santos – Legalização de alterações em Moradia Unifamiliar 

(sem realização de obras) – EDOC/2022/19024 -------------------------------------------------------------- 

-------------------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 129/2022 MH 

produzida, sobre a matéria em 23 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. --------- 

 

539 - 04.04.03 - António Alves da Costa Pinto - Legalização de Moradia Unifamiliar (sem 

realização de obras) – EDOC/2022/15390 --------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 121/2022 

produzida, sobre a matéria em 21 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. --------- 

 

540 - 04.04.04 - Novo Banco, S.A. - Legalização de Operação Urbanística de uma Habitação 

Unifamiliar - EDOC/2022/12787 ------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 52/2022 RR 

produzida, sobre a matéria em 21 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. --------- 

 

541 - 04.04.05 - José Francisco Teresa – Legalização de alterações de Habitação Unifamiliar e 

Anexo - EDOC/2022/11707 ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 
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disposto no nº 1 do artigo 24.º do RJUE, e de acordo com a informação técnica n.º 132/2022 LR 

produzida, sobre a matéria em 25 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. --------- 

 

542 - 04.04.06 - João Rodrigues Lopes e Irmãos – Legalização de alterações de Moradia 

Unifamiliar - EDOC/2021/108680 ------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------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 produzida, sobre a 

matéria em 07 de março 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. --------- 

 

543 - 04.04.07 - Cidalina de Almeida Marques – Legalização de ampliação de Moradia Unifamiliar 

e de Construção de Anexo e de Muro de vedação - EDOC/2021/92364 ----------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou indeferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 133/2022 RS 

elaborada, sobre a matéria, em 21 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. --------- 

 

544 - 04.04.08 - Artur Nunes Marques – Legalização de Anexos - EDOC/2022/19223 ---------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou indeferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 165/2022 FB 

elaborada, sobre a matéria, em 24 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. --------- 

 

545 - 04.04.09 - Marco Paulo Ferreira Assis Rodrigues – Legalização de Alpendre e Porta pedonal - 

EDOC/2020/5556 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou indeferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica elaborada, sobre a 

matéria, em 07 de março de 2022. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

546 - 04.04.10 - Fernanda Fernandes da Costa Alegria - Cabeça de Casal da Herança de João Rego 

da Silva e mulher – Certidão de Divisão Física de Parcela - EDOC/2022/17637 ------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar e intenção de não autorizar a 

emissão de certidão de divisão física de parcela, nos precisos termos do teor da informação técnica 

n.º 67/2022 AC elaborada, sobre a matéria, em 16 de fevereiro de 2022 e cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. ------------------------------------------------------ 
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-------------------Mais deliberou, notificar o interessado de tal sentido de decisão, sendo-lhe 

concedido o direito de audiência prévia, podendo o mesmo, no prazo de 10 dias úteis, e por escrito, 

vir dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------- 

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

 

--------------------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----------------- 
547 - 04.05.01 - Joaquim Gonçalves Antunes – EDOC/2022/16534 --------------------------------------- 

-------------------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 63/2022 AC, produzida 

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.---------- 

 

-------------------MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA (INSTALAÇÃO DE 

ESTABELECIMENTO) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

548 - 04.06.01 - Jaime Alberto, Lda. - EDOC/2021/106966 ------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou conceder a autorização solicitada, nos 

termos e para os efeitos do artigo 5º, do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, permitindo, 

assim o acesso à respetiva atividade económica, tudo nos termos e condições exarados na 

informação técnica produzida, sobre a matéria, em 03 de março de 2022.--------------------------------- 

-------------------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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ENCERRAMENTO - E não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a reunião, 

quando eram onze horas e vinte e cinco minutos, dela se lavrando esta ata. E eu, Rui Alexandre 

Mendes Duarte, a redigi e subscrevi. --------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente 

 

 

 _______________________  

 

O Chefe de Divisão 

 

 

_________________________ 

 


