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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU, 

REALIZADA NO DIA TRINTA E UM 

DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E 

DOIS 

 

 

----------------Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, no Edifício dos 

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

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

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

Presidente, JOÃO NUNO FERREIRA GONÇALVES DE AZEVEDO, MARTA CRISTINA 

DE OLIVEIRA RODRIGUES, ANA LEONOR CRUZEIRO DE OLIVEIRA BARATA, 

CARLOS MIGUEL LEITÃO LOUREIRO PIPA, FERNANDA MARIA OLIVEIRA 

SOARES GILVAIA e PEDRO MIGUEL DA COSTA RIBEIRO, Vereadores. --------------------- 

  

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

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

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

 

FALTAS - Verificou-se a ausência da Senhora Vereadora, Mara Lisa Martins de Almeida por 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

 

01-ADMINISTRAÇÃO 

 

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

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

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

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

------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que a Câmara Municipal de Viseu 

aprovou a 17 de março, por unanimidade, a atribuição de 56 bolsas de estudo a alunos do ensino 

superior residentes no concelho, sendo 18 bolsas atribuídas a alunos provenientes de famílias 

numerosas e 38 bolsas atribuídas a alunos provenientes de famílias carenciadas, representando um 

montante global de  50 mil euros, de acordo com o valor regulamentado, para a atribuição de bolsas 

de estudo. Mencionou que, foram submetidas para apreciação 295 candidaturas, tendo sido 

admitidas 221, 45 de alunos de famílias numerosas e 176 de alunos de famílias carenciadas, 

Prosseguiu na sua intervenção, referindo que, tendo em conta que a pandemia gerou perdas de 
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aprendizagens e acentuou as desigualdades entre os alunos, principalmente naqueles que são 

provenientes de famílias carenciadas e que a educação e a formação, promovem o acesso futuro a 

melhores condições de saúde, empregabilidade e rendimentos e ainda que o investimento na 

educação potencia o desenvolvimento económico e social da região, a vereação do PS propõe um 

aumento da dotação orçamental da Ação Social Escolar, no sentido de apoiar todas as candidaturas 

admitidas de famílias carenciadas, cujo, rendimento mensal per capita seja inferior a 70 % do IAS, 

representando um apoio extraordinário de 95.400,00 euros, a 106 famílias que ficaram sem apoio. 

Mencionou por fim que, considerando, que as autarquias locais, no âmbito das suas atribuições, 

ajudam a concretizar o direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso 

escolares, propõem duas alterações ao regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do 

Ensino Superior, no que diz respeito, ao aumento do valor máximo a afetar, por ano letivo, a bolsas 

de estudo para o montante de 150 mil euros e que os estudantes dos Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais tenham, como os estudantes das licenciaturas e dos mestrados, e nas mesmas 

condições destes, direito a pedir a bolsa de estudo. ----------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir que, o sistema energético como o 

conhecemos é centralizado e unidirecional, adaptando a oferta à procura, onde os consumidores são 

vistos como participantes passivos na gestão do sistema e que, está a nascer um conceito que pode 

vir a mudar este paradigma, que são as Comunidades de Energia Renovável (CER). Mais referiu 

que, alcançar a neutralidade climática em 2050, exigirá uma autêntica revolução no sector da 

energia, que só será feita com a produção local ou de proximidade e com a participação ativa dos 

cidadãos. Relativamente ao autoconsumo nos edifícios, as CER prometem democratizar o acesso à 

energia limpa e aos seus benefícios sociais e ambientais, ao mesmo tempo que, mitigam o flagelo da 

pobreza energética. Relativamente à introdução de um novo conceito de participação ativa dos 

cidadãos no sistema energético, em vez de, consumidores passivos da energia transformada e 

transportada até aos pontos de consumo, estas comunidades são responsáveis pela produção e 

gestão da sua própria energia, partilhando custos e benefícios. O Plano Nacional para a Energia e 

Clima 2021-2030 (PNEC 2030) estabelece as metas nacionais para a utilização de fontes de energia 

renovável para Portugal até 2030, e apesar de não apresentar metas específicas para a 

implementação de CER, o plano refere a importância das mesmas, para a concretização dos 

objetivos nacionais de utilização de fontes de energia renovável e de redução de emissões de gases 

com efeito de estufa, sendo relevantes, essencialmente para as metas de geração fotovoltaicas. Mais 

referiu que, com a legislação para o autoconsumo de energia renovável e a possibilidade da criação 

das comunidades de energia, os municípios portugueses vão poder ter um papel mais ativo na 

transição energética do país, um mundo de possibilidades que se abre com as novas regras, 

possibilitando que todos sejam agentes ativos de energia, e também para a necessidade de 

desenvolver projetos integrados e de combater a pobreza energética. Até aqui, os municípios pouco 

mais podiam fazer do que substituir luminárias ineficientes por LED e apostar na reabilitação 

energética dos edifícios, referindo que apesar de serem projetos  muito importantes, mas há muito 

mais que se pode fazer, com a transformação no sector das renováveis, passou a ser possível em 

Portugal, dinamizar o sector do autoconsumo e introduzir as comunidades de energia, mudando  

radicalmente o panorama para todos os agentes, em particular, para os municípios, o autoconsumo 

coletivo e as comunidades de energia são fundamentais para que municípios e autarquias, grupos de 

empresas, parques empresariais, possam participar como agentes ativos na transição energética, 

tornando-se produtores, armazenadores, partilhando localmente a energia e desenvolvendo políticas 

municipais ou até intermunicipais. Referiu ainda que, este é, para o governante, o tempo de pensar 
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nestes projetos, já que as possibilidades para os territórios são muitas, desde a redução de custos 

com os consumos. Por fim, mencionou que, são necessários projetos nesta área, reiterando a 

importância dos municípios no combate à pobreza energética para o qual o Governo está a 

desenvolver uma estratégia nacional e tendo em conta este novo paradigma e a importância da 

neutralidade climática e o acesso às energias limpas, questionou o Senhor Presidente sobre aquilo 

que o Município de Viseu está a fazer e qual a estratégia para a implementação e o alinhamento que 

está a ter.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para felicitar a Freguesia de Lordosa, pela 

inauguração de um novo ponto CTT na freguesia, amanhã, dando os parabéns por ter sido 

conseguido este objetivo, sinal de competência e dinamização na procura de serviços fundamentais 

para a população. Seguidamente e a propósito da Proteção Civil, referiu que, a instalação de um 

centro de meios aéreos, comando regional do centro e um comando sub-regional Viseu Dão Lafões 

e comando nacional de emergência e Proteção Civil alternativo, é uma intenção com alguns anos, 

da Câmara Municipal de Viseu, tendo questionado qual o ponto de situação do elenco de 

investimentos importantes para o território, bem como, o estado do protocolo assinado há alguns 

meses atrás, entre a Câmara Municipal de Viseu e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 

Civil, no sentido de perceberem se as partes estão a dar os passos certos para que se corresponda ao 

investimento que as instituições anseiam. Por fim referiu que, para além de Viseu, também a 

Guarda e Coimbra estão a dar passos certos para a concretização de investimentos e que Viseu não 

pode ficar para trás, nesta decisão importante para a região.------------------------------------------------- 

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

-----------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, gostaria de dar conta de dois 

acontecimentos na área cultural, o primeiro que foi a inauguração da exposição itinerante da 

Fundação Serralves "As Palavras em Liberdade” na Quinta da Cruz – Centro de Arte 

Contemporânea de Viseu, após dois anos de pandemia, destacando a importância da parceria que 

permite colocar o território acessível a uma linguagem artística contemporânea, e estabelecer pontes 

com os diversos setores da comunidade através das artes plásticas, que se pode verter em termos de 

pedagogia e da história contemporânea portuguesa. Mencionou ainda que, estiveram presentes na 

inauguração as filhas de Ernesto Melo e Castro e manifestaram o seu agrado por há muitos anos não 

esta exposição não era feita, tendo sido quase como uma homenagem, tendo os presentes ficado 

encantados com a capacidade expositiva da Quinta da Cruz. O segundo, foi o espetáculo solidário 

‘Refúgio’, que decorreu no Teatro Viriato num apelo à paz na Ucrânia e num gesto de apoio aos 

refugiados, que foram obrigados a sair do seu país invadido pela Rússia, tendo destacado a 

capacidade de todos os intervenientes de articulação em cinco dias, de modo, a colocar em palco o 

referido espetáculo de qualidade, demonstrando a diversidade das propostas artísticas do território, 

bem como, a união da comunidade artística em torno da paz.----------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vice-Presidente, usou da palavra para, referir que, pensava que o Senhor 

Vereador Miguel Pipa, viesse a propósito da energia, perguntar ao ICNF o porquê do chumbo do 

investimento de trezentos milhões de euros em Viseu, a central fotovoltaica. Mais referiu que, seria 

de bom tom fazer esse trabalho em prol do município de Viseu. Seguidamente mencionou a questão 

da escalada dos preços dos materiais e a revisão de preços final de obras, bem como, o aumento de 

combustíveis e a escassez de materiais, que é uma preocupação da maioria das autarquias, em 

especial da autarquia de Viseu, que tem em curso investimentos de milhões de euros. Por fim, 

referiu que, esta preocupação deverá ser levada à ANMP – Associação Nacional de Municípios e 
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naturalmente o Estado Central que se deverá preocupar com esta matéria, pois os municípios num 

futuro próximo não terão capacidade financeira para executar todas as obras que estão adjudicadas e 

estão em curso em face das questões referidas.---------------------------------------- 

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

----------------O Senhor Vereador, usou da palavra para assinalar a comemoração do dia da árvore e 

também dia internacional das florestas, que permitiu divulgar o trabalho efetuado no Parque da 

Cidade, ao nível: da replantação de muitas áreas que estavam mais despidas ou degradadas; do 

jardim de aromáticas com placas também em braille; da melhoria do lago; da homenagem ao 

carvalho centenário, através da plantação de um jardim à sua volta e da plantação de uma pequena 

planta resultante da germinação de uma bolota proveniente do mesmo e que este gesto será 

replicado nas 25 freguesias, tendo já havido um primeiro momento simbólico na freguesia de Côta. 

Mais referiu que, também com a deslocação do carrossel para este espaço, o Parque pode adquirir 

outras funções, que se adequam à tipologia do espaço, contudo, respeitou-se a biodiversidade em 

primeiro lugar e promoveram-se boas práticas ambientais, tendo testemunhado o momento, 

exatamente um conjunto de crianças (uma turma de uma EB) e uma associação de reformados. 

Destacou ainda, a Semana da Atividade Física organizada pelo Município de Viseu e que conta com 

atividades da responsabilidade própria, bem como, de diversos parceiros e que se realizará de 4 a 11 

de abril, bem como, a conferência de imprensa sobre o evento, que será feita em caminhada, com 

início no jardim do antigo Paço Episcopal. Mencionou que, ainda nesse dia haverá a homenagem 

aos atletas, numa cerimónia de reconhecimento do mérito educativo, convidando na 4ª feira, Dia 

Mundial da Atividade Física, todos para uma caminhada, com início no Parque Urbano de Santiago. 

Referiu por fim que, o dia da comunidade com o vereador do pelouro decorrerá na 6ª feira, de 

amanhã a uma semana e consta de explorar a vertente de caminhada no Fontelo, com a exploração 

da componente de Biodiversidade daquele espaço, porém, durante a semana decorrerão 40 

atividades abertas ao público e mais 56 atividades dirigidas a público específico. ----------------------- 

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

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

Senhora Vereadora Fernanda Gilvaia, irá aguardar o envio da proposta para inclusão na Ordem de 

Trabalhos para fazer a discussão e dar a resposta da mesma. Relativamente à questão trazida pelo 

Senhor Vereador Miguel Pipa, referiu que, já discutiu esta questão enquanto deputado do 

Parlamento Europeu e que, era um dos objetivos do Millennium. Mais referiu que, todos os 

municípios discutem estas questões, mas que são enquadradas por um Governo Central que tem esta 

área como um ministério e que irá aguardar o que daí advier, sendo altura de deixar de pensar e 

começar com as concretizações. Seguidamente, referiu que, como disse o Senhor Vice-Presidente, 

quando tínhamos um investimento de grande dimensão no concelho ele foi recusado por decisão do 

ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, ao contrário do que aconteceu em 

concelhos vizinhos, sendo que, da parte do município irá ser feito aquilo que é da sua 

responsabilidade, substituindo as luminárias por lâmpadas LEDS.----------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou novamente da palavra para salientar que, a sua 

intervenção teve como intuito alertar para a necessidade de começar a planear uma estratégia, dando 

como exemplo a intervenção do município nos bairros sociais em face dos custos atuais da energia.- 

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

-------------------O Senhor Presidente, usou novamente da palavra para dizer que, regista o exemplo 

dado, que acresce aquilo que o município tem vindo a desenvolver, mas que, provavelmente seria 
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melhor sistema não incidir a fiscalidade na energia, dando-se com certeza um contributo maior, pois 

reduzindo aquele imposto enorme sobre os produtos petrolíferos e o IVA, diminuiríam com certeza 

a fatura energética. Relativamente à questão da Proteção Civil em Viseu, referiu que, está ao nível 

de qualquer outro concelho e até a um nível elevado, não regateando o esforço financeiro, mas que, 

seguramente poucos municípios fazem um esforço financeiro com a Proteção Civil, como o 

Município de Viseu, colocando, inclusive, equipamentos que, são suportados exclusivamente pelo 

erário concelhio ao serviço das populações, sendo o Aeródromo e a Proteção Civil Municipal de 

Viseu, um exemplo disso, sendo um tema que, traz preocupação a todos e que, está a acompanhar 

essa situação. Por fim, referiu que, acha curiosa a nota ao Ponto de CTT da Junta de Freguesia de 

Lordosa e que, também destacam esse facto e que, estarão presentes na inauguração. Relativamente, 

á intervenção da Senhora Vereadora Leonor Barata, referiu que, estas parcerias só são possíveis, 

porque o Município de Viseu, em tempo adequado, comprou e requalificou a Quinta da Cruz e é 

com muita honra membro fundador da Fundação Serralves, sendo um produto de um trabalho de 

fundo, que foi feito antes e que agora dá este resultado, ou seja, a possibilidade de usufruto pelos 

cidadãos em geral do espaço da Quinta da Cruz. Enfatizou, ainda o espetáculo Refugio, que é algo 

paradigmático da nossa posição enquanto comunidade, que é solidária e se organiza para dar apoio. 

No que concerne à intervenção do Senhor Vice-Presidente, referiu que, relativamente ao assunto da 

ICNF é uma relação institucional de um organismo do Estado que, fará o seu trabalho como 

entender, mas que, um dia destes as questões sobre as energias renováveis em vez de serem 

colocadas na câmara, deverão ser colocadas no instituto, afim de explicar o porquê destas restrições, 

pois quando existe iniciativa privada e é colocado um travão não venham questionar a câmara, 

aconselhando a que, seja efetuada pressão junto ICNF. Seguidamente, referiu que, relativamente à 

escalada de preços, efetuou, logo no inicio do mandato, intervenções sobre esta matéria, reiterando 

que, era injusto que fosse um Presidente de Câmara, fosse ele qual fosse, a ter que explicar aos seus 

munícipes a escalada de preços, pois, este era um fenómeno nacional e que deveria ser a 

Administração Central a dar essa explicação, devendo vir a terreiro explicar a subida dos preços e 

que, se isto não vier a ser feito que venha a ANMP, dizer aos cidadãos do país que os contratos que 

as entidades fizeram, já não são os mesmos e que se devem preparar. Por fim, referiu que, as 

explicações e as soluções devem partir da tutela, pois a solução para estes problemas não é 

municipal, mas sim nacional. Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Pedro Ribeiro, 

referiu que, irá haver um período destinado às suas informações para falar sobre esse tema, 

destacando, no entanto, as requalificações efetuadas pelo Município de Viseu no parque Aquilino 

Ribeiro da autoria do Arquiteto Vieira Barreto e manifestando o seu agrado pela utilização que tem 

sido dada ao parque.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

549 - 01.01.01 - A ata da Reunião Ordinária de 17-03-2022, que havia sido previamente distribuída, 

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

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

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

publicidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE --------------------------------------- 

550 - 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, depois de um decréscimo de novos casos, está novamente numa curva ascendente e que 

a disponibilização dos dados por parte da Autoridade de Saúde Local e do Centro Hospitalar 

Tondela-Viseu aponta para os seguintes números: a Taxa de incidência dos últimos 14 dias foi de 

1834 / 100 mil habitantes, Internados 49, Enfermaria 47 e nos Cuidados Intensivos 2.------------------ 

-------------------2) “Descentralização da Saúde” -------------------------------------------------------------- 

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

trazerem aqui o Auto de Transferência das competências da Saúde, que gerou a discussão que bem 

conhecem, a ARS remeteu novo Auto, com valores atualizados, que correspondem a mais 20%. ---- 

-------------------Continuam a ter razões que explanarão para não aceitar este auto, à semelhança do 

que está a acontecer em inúmeros municípios do País. Dos mais variados quadrantes políticos. ------ 

-------------------Aproveitou esse período para estranhar o tom e os termos em que os senhores 

Vereadores do PS se dirigiram na última reunião de câmara, e a forma como assinaram todos sem 

exceção uma declaração de voto, como a que apresentaram. ------------------------------------------------ 

-------------------Referiu ainda que, a própria ARS apresentou dias depois uma revisão ao Auto, 

aquele auto que os senhores vereadores queriam assinar sem reservas, apenas porque sim e que 

fazermos com certeza melhor que, o Governo Central mas não a qualquer preço, faremos melhor 

com os mesmos meios que o Governo Central e não fazermos melhor com as verbas que o governo 

Central não quer dar.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------3) “CIM Viseu Dão Lafões assinou uma carta de compromisso enquanto investidor 

social do Projeto “Comer bem Sorrir Melhor”” --------------------------------------------------------------- 

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

Ordem dos Médicos Dentistas e da Ordem dos Nutricionistas, a CIM Viseu Dão Lafões assinou 

uma carta de compromisso enquanto investidor social do Projeto “Comer bem Sorrir Melhor” para 

desenvolvimento de um projeto ao abrigo do programa Parcerias para o Impacto. ---------------------- 

-------------------A Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, numa parceria com a Ordem dos 

Médicos Dentistas e a Ordem dos Médicos Nutricionista, encontra-se a desenvolver este projeto que 

pretende contribuir para a melhoria da literacia da saúde oral e hábitos de alimentação saudável: 

COMER BEM, SORRIR MELHOR! --------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Ainda neste âmbito, decorreu no dia 21 de março, no Museu do Quartzo uma 

conferência organizada pela Ordem dos Médicos Dentistas que visou este tema, e na qual estiveram 

presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------4) “Comemoração dos 136 anos dos Bombeiros Voluntários” --------------------------- 

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

comemoraram-se também os 136 anos dos Bombeiros Voluntários de Viseu.---------------------------- 

-------------------De realçar o papel desta Corporação de Bombeiros Voluntários, por ser centenária e 

pelos relevantes serviços prestados à população, sendo indispensável na cooperação com o nosso 

Corpo de Bombeiros Municipais. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------5) “Ajuda Humanitária - Ucrânia” ----------------------------------------------------------- 

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

mais uma vez, o seu espírito solidário e de união, mobilizando-se para concretizar uma iniciativa 

solidária pela paz, que se realizou esta segunda-feira, dia 28 de março, no Teatro Viriato.------------- 
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-------------------Aproveitou ainda para dar uma breve retrospetiva de todo um trabalho que têm tido, 

em colaboração estreita com o Instituto Politécnico de Viseu, a Associação de Viriatos.14, a 

Associação de Ucranianos de Viseu, a Cáritas Diocesana e os Bombeiros Voluntários de Viseu: 

asseguraram materiais de desgaste para embalamento dos materiais; facultaram transporte dos bens 

doados das 11 escolas do Agrupamento de Escolas do Viso para a zona de armazenamento; em 

articulação com empresas de Viseu e a Junta de Freguesia de Calde receberam a doação de paletes; 

estabeleceram pontes entre famílias Ucranianas e cidadãos que acolheram na sua casa famílias 

Ucranianas, assegurando também os bens de primeira necessidade e a integração em meio escolar 

dos menores; criaram uma plataforma on-line para acolhimento, cedência de habitação e emprego. - 

-------------------Têm já 111 acolhimentos possíveis, 99 pessoas inscritas para voluntariado e várias 

ofertas de emprego e alojaram já 159 pessoas.---------------------------------------------------------------- 

-------------------Tem sido um trabalho Humanitário de grande valor que mostra mais uma vez a 

capacidade desta comunidade de se unir pelo bem comum.-------------------------------------------------- 

-------------------6) “Comemorações do dia Mundial da Árvore” -------------------------------------------- 

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

boas-vindas à primavera e assinalaram o Dia Mundial da Árvore! plantaram, em conjunto com 

alunos do 1.º ciclo da Escola da Ribeira, mais uma planta de origem seminal do carvalho-alvarinho 

que caiu, naturalmente, em 2020.-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------7) “Inauguração da Academia de Futebol de Viseu” -------------------------------------- 

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

Distrital de Futebol de Viseu foi inaugurada no passado dia 19 de março, na Freguesia de Mundão.- 

-------------------O projeto foi ganhando forma ao longo dos últimos anos e a instalação desportiva 

vê agora concretizado o seu propósito. ------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A construção dos seus diversos equipamentos e infraestruturas permitem agora dar 

resposta às necessidades de equipas e seleções distritais (ou até nacionais e internacionais), que aqui 

ganharam uma "casa" qualificada, de apoio aos seus treinos, formações e ações. ------------------------ 

-------------------Destacou o sentido de oportunidade e a mais-valia desta Academia num 

concelho/região do interior, cuja instalação permite criar novas dinâmicas e sinergias, quer do ponto 

de vista da modalidade como do desenvolvimento do território.--------------------------------------------  

-------------------Recorde-se que o Município de Viseu investiu, para além de 100 mil euros em 

contrato programa de apoio desportivo, cerca de 350 mil euros numa empreitada que permite 

requalificar a Rua do Campo da Bola e qualificar as áreas exteriores à Academia, incrementando 

assim os acessos a esta nova instalação desportiva.----------------------------------------------------------- 

 

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

551 - 01.03.01 - Pelo Executivo Municipal foi apreciada a apresentação de agradecimentos por 

parte das seguintes entidades: ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Agrupamento de Escolas do Viso, pela colaboração na II Concentração de Boccia 

de Viseu - EDOC/2022/24239. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------PCAND – Paralisia Cerebral – Associação Nacional de Desporto, pela colaboração 

na organização do Campeonato Regional de Boccia 2021-2022, Região Centro, Sul e Ilhas, para 

atletas com paralisia cerebral, que decorreu no Pavilhão Multiusos de Cavernães - 

EDOC/2022/27913. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Centro Distrital de Viseu – Instituto da Segurança Social, I.P., pela cedência de 

espaço para a realização das testagens COVID 19 - EDOC/2022/30539. --------------------------------- 
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-------------------APOIOS ----------------------------------------------------------------------------------------- 

552 - 01.04.01 - 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: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

diversas - EDOC/2022/29829. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

diversas - EDOC/2022/29855. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

atividades diversas - EDOC/2022/29870. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/29882. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Federação Portuguesa de Futebol, relativas à utilização do Campo 1º de Maio no 

Fontelo, nos dias 24,25 e 28, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/29900. --------- 

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

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

EDOC/2022/29906. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/29915. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2022, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/25015. ------------------------------------- 

-------------------Federação Portuguesa de Futebol, relativas à utilização do Campo 1º de Maio e 

Campo de Futebol de 7, nos dias 17,18,19,20 e 21, para a realização dos treinos dos árbitros - 

EDOC/2022/26601. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/23845. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

fevereiro de 2022, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/30017. ---------------------- 

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

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

EDOC/2022/30020. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Viseu United Football Club, relativas à utilização das Instalações Desportivas de 

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

EDOC/2022/30025. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 31 de março de 2022 

 

 

197 

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

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

atividades diversas - EDOC/2022/30042. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

fevereiro de 2022, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/30065. ---------------------- 

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

das Piscinas Municipais de Viseu, nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, para a realização de 

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

adolescentes - EDOC/2022/25293. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

-------------------EIXO CULTURA – VISEU 2022/2025 - PROGRAMA DE APOIOS 

MUNICIPAIS ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

553 - 01.05.01 - Tendo por fundamento as informações e documentos constantes da distribuição n.º 

EDOC/2022/4787 e no seguimento da proposta de decisão do Eixo 1 – Parceria de Programação 

(Eventos Âncora) (que, a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por reproduzida), 

apresentada pela Comissão designada na Reunião de Câmara de 20-01-2022, a Câmara Municipal 

deliberou aprovar a aludida proposta, que será notificada aos interessados com vista a proceder-se à 

audiência dos mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

554 - 01.06.01 - VISEU SOLIDÁRIO – José da Costa de Almeida - Freguesia de Coutos de Viseu - 

Apoio no Âmbito da Habitação---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Família, anexada à distribuição n.º EDOC/2022/24079, bem como dos demais documentos 

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

complementar para despesas extraordinárias de habitação, a José da Costa de Almeida, através da 

atribuição de uma comparticipação de 1.599,61 euros, para pagamento de projeto de alteração, nos 

termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º, do artigo 8.º e artigo 9.º do Regulamento 

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

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

 

555 - 01.06.02 - VISEU SOLIDÁRIO – João Francisco Campos Assis - Freguesia de Viseu - Apoio 

no Âmbito da Habitação ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Família, anexada à distribuição n.º EDOC/2022/23154, bem como dos demais documentos 

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

complementar para despesas extraordinárias de habitação, a João Francisco Campos Assis, através 

da atribuição de uma comparticipação de 781,05 euros, para obras de adaptação para pessoa com 

deficiência, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º, do artigo 8.º e artigo 9.º do 

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

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

 

-------------------PROTOCOLOS-------------------------------------------------------------------------------- 
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556 - 01.07.01 - Município de Viseu / Freguesia do Campo / Execução do 1º Projeto Vencedor | 

Orçamento Participativo de Viseu 2018/2019 | Linha "Bairros de Viseu" | “Monte de Santa Luzia - 

Parque Verde Ativo” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A cooperação da Câmara Municipal de Viseu com as Freguesias é uma realidade, de 

há muito, comprovadamente válida e que tem conduzido à prática do exercício das competências de 

proximidade com os eleitores e demais cidadãos das Comunidades Sociais das Freguesias do 

Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A agilização na ação, a economia de recursos, mormente, financeiros, têm tradução 

numa ação eficiente e expedita, com inegáveis vantagens para as Comunidades. ------------------------ 

-------------------Em consequência, manifestam a Câmara Municipal de Viseu e a Junta de Freguesia 

do Campo, o interesse em fortalecer os laços que ligam estas duas Entidades, agora enformada no 

presente Protocolo, que regista a intenção da realização de investimento indutor do 

desenvolvimento social e da melhoria da qualidade de vida da Comunidade. ---------------------------- 

-------------------Com o presente Protocolo pretende-se sinalizar, junto da Freguesia, a vontade do 

Executivo Municipal apoiar o investimento inserto nos documentos de gestão daquela, 

salvaguardando, para processo sequencial ao desenvolvimento dos processos concursais, da 

celebração de um Contrato-Programa de Cooperação Técnica e Financeira que consubstancie a 

assunção do compromisso, antes protocolado. ---------------------------------------------------------------- 

------------------Assim, a Câmara deliberou celebrar um protocolo com a Junta de Freguesia do 

Campo, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe. -----------------------------------

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

aludido protocolo (EDOC/2020/9649). ------------------------------------------------------------------------- 

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

 

557 - 01.07.02 - Município de Viseu / Freguesia de Orgens / Alargamento e alcatroamento Rua da 

Várzea que liga Quintela a São Martinho ---------------------------------------------------------------------- 

-------------------A cooperação da Câmara Municipal de Viseu com as Freguesias é uma realidade, de 

há muito, comprovadamente válida e que tem conduzido à prática do exercício das competências de 

proximidade com os eleitores e demais cidadãos das Comunidades Sociais das Freguesias do 

Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A agilização na ação, a economia de recursos, mormente, financeiros, têm tradução 

numa ação eficiente e expedita, com inegáveis vantagens para as Comunidades. ------------------------ 

-------------------Em consequência, manifestam a Câmara Municipal de Viseu e a Junta de Freguesia 

de Orgens, o interesse em fortalecer os laços que ligam estas duas Entidades, agora enformada no 

presente Protocolo, que regista a intenção da realização de investimento indutor do 

desenvolvimento social e da melhoria da qualidade de vida da Comunidade. ---------------------------- 

-------------------Com o presente Protocolo pretende-se sinalizar, junto da Freguesia, a vontade do 

Executivo Municipal apoiar o investimento inserto nos documentos de gestão daquela, 

salvaguardando, para processo sequencial ao desenvolvimento dos processos concursais, da 

celebração de um Contrato-Programa de Cooperação Técnica e Financeira que consubstancie a 

assunção do compromisso, antes protocolado. ---------------------------------------------------------------- 

------------------Assim, a Câmara deliberou celebrar um protocolo com a Junta de Freguesia de 

Orgens, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe. -----------------------------------

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

aludido protocolo (EDOC/2019/19557). ----------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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558 - 01.07.03 - Município de Viseu / Freguesia de São João de Lourosa / Associação Cultural 

Recreativa e Social de Teivas ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/21889, deliberou aprovar a prorrogação do prazo até 2 de 

abril de 2022, do protocolo celebrado com Freguesia de São João de Lourosa e a Associação 

Cultural Recreativa e Social de Teivas.------------------------------------------------------------------------- 

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

 

559 - 01.07.04 - Município de Viseu / Surdisol – União de Apoio ao Surdo e Populações Especiais - 

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

-------------------A Surdisol – União de Apoio ao Surdo e Populações Especiais tem desenvolvido, 

desde 2010, uma série de atividades, no âmbito da intervenção escolar, social, cultural, desportiva e 

terapêutica, dirigida, especialmente à comunidade surda da região de Viseu. ---------------------------- 

-------------------Ao nível do Distrito, tem desempenhado um papel pioneiro no apoio aos problemas 

dos surdos em situações de isolamento, surdos com baixa competência linguística e com 

dificuldades no processo de socialização. ---------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Surdisol tem promovido ações e medidas de sensibilização para as diferentes 

problemáticas sociais e comunicacionais, cursos de aprendizagem de Língua Gestual Portuguesa, 

que visam uma melhor inclusão dos surdos na sociedade, com especial ênfase na comunidade 

escolar e em recursos humanos de atendimento ao público (serviços de saúde, serviços de 

segurança, Bibliotecas, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, Museus, Associações Culturais e 

Recreativas, entre outros). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A atividade da Surdisol é fundamental para a minimização de barreiras e a 

promoção da inclusão da população surda nas diferentes áreas da sociedade, desde a saúde à 

educação, passando pela cultura e o desporto, o que implica uma ação regular, com recurso a 

pessoal técnico especializado. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Na sequência da cedência das instalações da Escola Básica de Moure de Madalena, 

por parte do Município de Viseu, verificou-se um aumento do número de associados, bem como um 

ajustamento dos objetivos e responsabilidades, com a inclusão nos estatutos da possibilidade de 

prestação de apoio a populações especiais, nomeadamente a crianças e jovens em risco de pobreza e 

exclusão social.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Município de Viseu e a Surdisol – União de Apoio ao Surdo e Populações Especiais, para o 

desenvolvimento de atividades que visam a promoção da inclusão social da população surda, nas 

diferentes áreas da sociedade, desde a saúde à educação, passando pela cultura e desporto.------------ 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/7505). ------------------------------------------------------------------------- 

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

 

560 - 01.07.05 - Município de Viseu / Nicho – Associação Cultural --------------------------------------- 

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

-------------------O Município de Viseu reconhece a importância económica, patrimonial, social e 

cultural em acolher programas que promovam a inclusão social pelas artes, e que contribuam para a 

afirmação da identidade e desenvolvimento local; ------------------------------------------------------------ 
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-------------------O Município, através da Quinta da Cruz – Centro de Arte Contemporânea de Viseu, 

reconhece, na sua vocação, o cruzamento disciplinar entre arte/comunidade, arte/natureza e 

arte/meio, sublinhando a importância do território local e do envolvimento social das comunidades;- 

-------------------Em 2019, o projeto da Quinta da Cruz – Centro de Arte Contemporânea de Viseu, 

iniciou um conjunto de trabalhos centrados na valorização que as práticas artísticas contemporâneas 

têm para o desenvolvimento local e para a construção de pensamento crítico, essencial na sociedade 

civil e democrática; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Os valores identitários, territoriais e naturais presentes na Quinta da Cruz – Centro 

de Arte Contemporânea de Viseu, identificam a importância do papel das artes, como ferramenta 

didática e estratégica para a inclusão social; ------------------------------------------------------------------- 

-------------------A NICHO Associação Cultural, sediada em Viseu desde 2006, com direção artística 

de Graeme Pulleyn, constitui uma plataforma de criação de projetos originais, que partem do teatro 

para uma dimensão artística multidisciplinar; ----------------------------------------------------------------- 

-------------------O envolvimento da comunidade e a inclusão social, são pilares essenciais da ação da 

NICHO Associação Cultural, a qual, centrada na criação artística, tem vindo a desenvolver, durante 

os seus 15 anos de atividade, um modelo de criação participativa circular, que fomenta uma relação 

de reciprocidade, de generosidade e partilha, construído sobre diálogos e parcerias entre artistas, 

entre artistas e públicos, entre artistas e a comunidade, bem como entre artistas e o meio onde se 

encontram; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O modelo de criação participativa circular tem vindo a ser aplicado junto de jovens 

em risco de exclusão social (Horta de Deméter), comunidades envelhecidas e isoladas nas 

freguesias de baixa densidade populacional de Viseu (Diálogos); com mulheres das comunidades 

piscatórias de Ílhavo, Murtosa e Peniche (Há Marias Assim); migrantes e refugiados em Viana do 

Castelo ((I) Migrantes); comunidade cigana em Nelas (Romeo e Julieta); reintegração de 

toxicodependentes em Viseu (Humanizarte); ------------------------------------------------------------------ 

-------------------No Projeto Horta de Deméter, a NICHO Associação Cultural junta artistas, 

horticultores, jovens em risco de exclusão e alunos do ensino básico, ensino secundário e ensino 

superior, através de sessões semanais que cruzam o trabalho artístico e hortícola e que promovem a 

inclusão dos jovens em risco e o desenvolvimento pessoal de todos os envolvidos, com o objetivo 

final de transformar a forma como os destinatários do projeto interpretam o mundo e aceitam as 

oportunidades e desafios que a vida lhes propõe; ------------------------------------------------------------- 

-------------------A PARTIS & Art for Change é uma iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian e 

da Fundação La Caixa que apoiam, através de financiamento e ações de capacitação, organizações 

que desenvolvem projetos que utilizam as práticas artísticas (plásticas, audiovisuais e/ou 

performativas) como ferramenta privilegiada para promover a inclusão social; --------------------------  

-------------------A PARTIS & Art for Change apoia o Projeto Horta de Deméter; -----------------------  

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

Município de Viseu e a NICHO Associação Cultural, que tem por objeto estabelecer os termos da 

parceria entre ambos, no âmbito da execução do Projeto “Horta de Deméter”, na Quinta da Cruz – 

Centro de Arte Contemporânea de Viseu (QC/CAC), espaço que integra a rede de Museus 

Municipais, com vista ao reconhecimento dos valores artísticos, comunitários e sociais de projetos 

desta natureza.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

aludido protocolo (EDOC/2021/65083). ----------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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561 - 01.07.06 - Município de Viseu / APA – Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. ------------------ 

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

EDOC/2022/28115, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou ratificar a assinatura do protocolo de 

colaboração, celebrado entre o Município de Viseu e a APA – Agência Portuguesa do Ambiente, 

I.P., que visa regular os termos e condições de colaboração institucional de natureza técnica entre 

ambos, para a concretização do “Estudo de Alternativas para a Reabilitação da Barragem de 

Fagilde”, a efetuar pelo segundo outorgante e que a APA autoriza o Município de Viseu, através 

dos Serviços Municipalizados de água e Saneamento de Viseu, a efetuar o “Estudo de Alternativas 

para a Reabilitação da Barragem de Fagilde” em sua substituição, através do procedimento de 

contratação para a elaboração do estudo/aquisição de serviços, nos termos do pressente protocolo.--- 

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

 

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

562 - 01.08.01 - Pagamento de Projeto para a Requalificação e Alargamento da Rua da Fonte do 

Rio em Travassós - Freguesia de Orgens ----------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/103284, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com 

a Freguesia de Orgens, com vista ao pagamento de projeto, no montante de 1.845,00 euros, para 

“Requalificação e Alargamento da Rua da Fonte do Rio em Travassós”.---------------------------------- 

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

 

563 - 01.08.02 - Pagamento de Projeto para a Pavimentação da Rua da Floresta, Rua das 

Salgueirinhas e Travessa do Campo da Bola em Calde – Freguesia de Calde ---------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2019/61084, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

Freguesia de Calde, com vista ao pagamento de projeto, no montante de 1.230,00 euros, para 

“Pavimentação da Rua da Floresta, Rua das Salgueirinhas e Travessa do Campo da Bola em 

Calde”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

564 - 01.08.03 - Pagamento de Projeto para a Requalificação da Rua Principal de Moure de 

Madalena- Ligação da EN2 à Associação de Moure - Freguesia do Campo ------------------------------ 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/103219, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com 

a Freguesia de Campo, com vista a pagamento de projeto, no montante de 6.150,00 euros, para 

“Requalificação da Rua Principal de Moure de Madalena - Ligação da EN2 à Associação de 

Moure”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

565 - 01.08.04 - Pagamento de Projeto para a Requalificação da Rua do Corgo em Coimbrões - 

Freguesia de São João de Lourosa ------------------------------------------------------------------------------ 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/105318, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com 

a Freguesia de São João de Lourosa, com vista ao pagamento de projeto no montante de 3.505,50 

euros, para “Requalificação da Rua do Corgo em Coimbrões”. -------------------------------------------- 

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



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 31 de março de 2022 

 

 

202 

 

566 - 01.08.05 - Pagamento de Projeto para a Requalificação da Rua São Sebastião em Teivas - 

Freguesia de São João de Lourosa ------------------------------------------------------------------------------ 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/105291, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com 

a Freguesia de São João de Lourosa, com vista a apoio financeiro no montante de 3.690,00 euros, 

para “Requalificação da Rua São Sebastião em Teivas”.----------------------------------------------------- 

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

 

567 - 01.08.06 - Pagamento de Projeto para a Requalificação da Rua do Vale das Lages em 

Rebordinho - Freguesia de São João de Lourosa -------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/105270, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com 

a Freguesia de São João de Lourosa, com vista ao pagamento de projeto no montante de 4.305,00 

euros, para “Requalificação da Rua do Vale das Lages em Rebordinho”.--------------------------------- 

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

 

568 - 01.08.07 - Requalificação dos Polidesportivos na Freguesia - Freguesia de Viseu ---------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/24166, deliberou celebrar um aditamento ao Contrato-

Programa celebrado com a Freguesia de Viseu, com vista a um apoio financeiro, no valor de 

4.611,00 euros, para “Requalificação dos Polidesportivos na Freguesia”.--------------------------------- 

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

 

569 - 01.08.08 - Reabilitação do Reservatório de Águas Pluviais em Marzovelos - Freguesia de 

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

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/23638, deliberou aprovar a prorrogação do prazo até 02 

de abril de 2022, referente à obra em epígrafe. ---------------------------------------------------------------- 

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

 

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

570 - 01.09.01 - Município de Viseu / Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” – Relatório Final --------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/6772, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato-

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

Ribeirinhos”, no âmbito da candidatura à Medida 1 (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.---------- 

 

571 - 01.09.02 - Município de Viseu / Académico de Viseu Futebol Clube – Relatório Final --------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/98114, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo para 2021, celebrado com a Académico de Viseu 

Futebol Clube, no âmbito da candidatura à Medida 7 (que a fim de fazer parte integrante da presente 

ata, se dá aqui por reproduzido). --------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

572 - 01.09.03 - Município de Viseu / Viseu United Football Clube – Relatório Final ------------------ 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/96974, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato-

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

Clube, no âmbito da candidatura à Medida 1 (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.---------- 

 

573 - 01.09.04 - Município de Viseu / Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas de Mundão – Relatório Final ------------------------------------------------------ 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/95270, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo para 2021, celebrado com a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Mundão, no âmbito da candidatura à 

Medida 1 (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.---------- 

 

574 - 01.09.05 - Município de Viseu / Judo Clube de Viseu – Relatório Final --------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/4101, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo para 2021, celebrado com o Judo Clube de Viseu, no 

âmbito da candidatura à Medida 5 (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.---------- 

 

575 - 01.09.06 - Município de Viseu / AHPV – Associação Hípica e Psicomotora de Viseu ---------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores 

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

desportivas;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

desenvolvimento desportivo, anexada ao registo n.º EDOC/2022/14778, a celebrar com a AHPV – 

Associação Hípica e Psicomotora de Viseu, que tem por objeto a concessão, pelo Município de 
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Viseu, de um apoio financeiro no montante de 1.000,00 euros para a realização do programa 

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

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

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

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

 

-------------------IMT – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE 

IMÓVEIS----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

576 - 01.10.01 - Reabilitação do prédio na Rua do Arco, nº 31-37 ----------------------------------------- 

-------------------No seguimento do requerimento apresentado por “Andreia Sofia Rodrigues de 

Sousa e Pedro Miguel Moreira Oliveira e Silva”, proprietário do imóvel situado na Rua do Arco, nº 

31-37, encontrando-se, assim, na Área de Reabilitação Urbana “Núcleo Histórico Central, Ribeira 

Núcleo Histórico da Cava de Viriato, Núcleo Histórico do bairro Municipal e Fontelo” (inscrito na 

matriz predial urbana da freguesia de Viseu sob o artigo n.º 5663), com a distribuição n.º 

EDOC/2019/43670, e em face do proposto na informação n.º 091.SRU/2022, de 22-03-2022 da 

Viseu Novo, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, S.A., com a qual se concorda a 

Câmara Municipal de Viseu, deliberou, reconhecer a isenção do Imposto Municipal Sobre 

Transações Onerosas de Imóveis, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) no n.º 2 do 

artigo 45.º e em consonância com o n.º 1 do artigo 13.º 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, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89 de 1 de julho.---------------------------------------------------------- 

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

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 Transações Onerosas de Imóveis e subsequente restituição ao requerente.------------------------ 

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

 

577 - 01.10.02 - Reabilitação do prédio na Rua do Arco, nº 108-118 -------------------------------------- 

-------------------No seguimento do requerimento apresentado por “Belarmino Rosa Esteves”, 

proprietário do imóvel situado na Rua do Arco, nº 108 - 118, encontrando-se, assim, na Área de 

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

Núcleo Histórico do bairro Municipal e Fontelo” (inscrito na matriz predial urbana da freguesia de 

Viseu sob o artigo n.º 5648), com a distribuição n.º EDOC/2022/26951, e em face do proposto na 

informação n.º 094.SRU/2022, de 23-03-2022 da Viseu Novo, SRU – Sociedade de Reabilitação 

Urbana de Viseu, S.A., com a qual se concorda a Câmara Municipal de Viseu, deliberou, 

reconhecer a isenção do Imposto Municipal Sobre Transações Onerosas de Imóveis, nos termos e 

para os efeitos do disposto na alínea b) no n.º 2 do artigo 45.º e em consonância com o n.º 1 do 

artigo 13.º 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, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89 de 

1 de julho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 Transações Onerosas de Imóveis e subsequente restituição ao requerente.------------------------ 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

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

578 - 01.11.01 - Reabilitação do prédio na Rua do Arco, nº 31-37 ----------------------------------------- 

-------------------No seguimento do requerimento apresentado por “Andreia Sofia Rodrigues de 

Sousa e Pedro Miguel Moreira Oliveira e Silva”, proprietário do imóvel situado na Rua do Arco, nº 

31-37, encontrando-se, assim, na Área de Reabilitação Urbana “Núcleo Histórico Central, Ribeira 

Núcleo Histórico da Cava de Viriato, Núcleo Histórico do bairro Municipal e Fontelo” (inscrito na 

matriz predial urbana da freguesia de Viseu sob o artigo n.º 5663), com a distribuição n.º 

EDOC/2019/43670, e em face do proposto na informação n.º 091.SRU/2022, de 22-03-2022 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 

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.----------- 

 

579 - 01.11.02 - Reabilitação do prédio na Rua do Arco, nº 108-118 -------------------------------------- 

------------------No seguimento do requerimento apresentado por “Belarmino Rosa Esteves”, 

proprietária do imóvel situado na Rua do Arco, nº 108-118, encontrando-se, assim, na Área de 

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

Núcleo Histórico do bairro Municipal e Fontelo” (inscrito na matriz predial urbana da freguesia de 

Viseu sob o artigo n.º 5648), com a distribuição n.º EDOC/2022/26986, e em face do proposto na 

informação n.º 092.SRU/2022, de 23-03-2022 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 

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

580 - 01.12.01 - Rua Capitão Silva Pereira n.º 99, Fração “F” - Freguesia de Viseu -------------------- 
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-------------------Em face do proposto na informação n.º 073.SRU/2022, de 10-03-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/25465, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

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

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

Silva Pereira n.º 99, Freguesia de Viseu, 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  Maria do Céu Matos de Sousa Pereira.-------------------------------------- 

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

 

581 - 01.12.02 - Rua Serpa Pinto n.º 210, Fração “G” - Freguesia de Viseu ------------------------------ 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 076.SRU/2022, de 14-03-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/26464, 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 “G” que faz parte do Imóvel sito na Rua Serpa 

Pinto n.º 210, 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”, na UOPG 1.5, definido pelo PDMV e na área afeta ao Património 

Arqueológico, pertencente a  Aníbal Ferreira da Costa.------------------------------------------------------ 

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

 

582 - 01.12.03 - Avenida Emídio Navarro n.º 82, Fração “O” - Freguesia de Viseu --------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 087.SRU/2022, de 18-03-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/28778, 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 “O” que faz parte do Imóvel sito na Avenida 

Emídio Navarro n.º 82, 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, definido pelo PDMV pertencente 

a  Maria Lídia – Cabeça de Casal da Herança.----------------------------------------------------------------- 

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

 

583 - 01.12.04 - Rua Alexandre Lobo n.º 55-59, Fração “V” - Freguesia de Viseu ---------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 088.SRU/2022, de 21-03-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/28782, 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 “V” que faz parte do Imóvel sito na Rua 

Alexandre Lobo n.º 55-59, 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 António Mariano de Sousa Santos.- 

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

 

-------------------APOIO À INSONORIZAÇÃO-------------------------------------------------------------- 
584 - 01.13.01 - Travessa Escadinhas da Sé n.º 1-5------------------------------------------------------------ 

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

EDOC/2022/23327 em especial a informação n.º 071.SRU/2022, de 10-03-2022, a Câmara 
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Municipal de Viseu, deliberou atribuir um incentivo financeiro para a correção acústica do imóvel 

sito na Travessa Escadinhas da Sé n.º 1-5, no valor de 960,00 euros, requerido por Patrice Biscaia 

Pinto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

--------------------APOIO À RECUPERAÇÃO DE ALÇADOS------------------------------------------- 
585 - 01.14.01 - Travessa Escadinhas da Sé n.º 1-5----------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu deliberou, no seguimento da deliberação n.º 2608, 

tomada na Reunião de Câmara de 23-12-2021 e com base nas informações prestadas no histórico da 

distribuição n.º EDOC/2022/23330, atribuir um incentivo financeiro para a recuperação dos alçados 

principais do edifício sito na Travessa Escadinhas da Sé n.º 1-5, Freguesia de Viseu, no valor de 

710,96 euros, requerido por Patrice Biscaia Pinto. ------------------------------------------------------------ 

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

 

586 - 01.14.02 - Largo Pintor Gata n.º 6 ----------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu deliberou, no seguimento da deliberação n.º 2608, 

tomada na Reunião de Câmara de 23-12-2021 e com base nas informações prestadas no histórico da 

distribuição n.º EDOC/2022/25521, atribuir um incentivo financeiro para a recuperação dos alçados 

principais do edifício sito no Largo Pinto Gata n.º 6, Freguesia de Viseu, no valor de 2.360,00 

euros, requerido por Administração do Condomínio do Edifício. ------------------------------------------ 

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

 

--------------------CONTRATO DE ARRENDAMENTO---------------------------------------------------  

587 - 01.15.01 - Município de Viseu / Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com 

Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) ----------------------------------------------------------- 

--------------------Em face das informações constantes da distribuição n.º EDOC/2022/30973, a 

Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a celebração do Contrato de Arrendamento, entre 

entre o Estado Português e o Município de Viseu, em que, o Município de Viseu dá de 

arrendamento ao Estado Português, um Espaço inserido no perímetro do Aeródromo Municipal 

Gonçalves Lobato, sito em Muna, Lordosa, 3510-000 Viseu, inscrito na matriz predial urbana da 

freguesia de Lordosa sob o artigo 2 220, descrito na Conservatória do Registo Predial de Viseu sob 

o nº 10154 da Freguesia de Lordosa e que, constitui uma infraestrutura do Município de Viseu, que 

se destina à instalação de escritório e hangar que permitam armazenar com segurança e examinar 

aeronaves, o seu conteúdo e os seus destroços no âmbito da atividade do Primeiro Outorgante. ------ 

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

do Contrato de Arrendamento a que supra se faz referência. ------------------------------------------------ 

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

 

-------------------FUNDO AMBIENTAL - AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS ELÉTRICAS 

DE PASSAGEIROS EM REGIME DE LOCAÇÃO FINANCEIRA – Parte 2 --------------------- 
588 - 01.16.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 21-03-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/22052, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a alteração das 

Peças Concursais, do procedimento referido em epígrafe.--------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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-------------------REDUÇÃO DE TAXAS---------------------------------------------------------------------- 
589 - 01.17.01 - Junta de Freguesia de Repeses e São Salvador--------------------------------------------- 

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

distribuição n.º EDOC/2022/26092, bem como das informações, constantes do histórico do referido 

registo, a Câmara Municipal de Viseu, ao abrigo das disposições contidas no n.º 1 do artigo 20.º e 

artigo 21.º do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas do Município de Viseu, 

deliberou autorizar a redução em 90% valor das taxas referentes às Licença Especial de Ruído, 

Recinto Improvisado e Divertimento Público, para o dia 01 de março, para a realização do evento 

“Enterro do Entrudo”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

03-DMOPAS 

 

 

-------------------TRÂNSITO------------------------------------------------------------------------------------- 

590 - 03.01.01 - Sinalização ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2021/110219 a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a proposta de marcação de 

zona de cargas e descargas na Rua Major Leopoldo da Silva ocupando 5 lugares de estacionamento 

inseridos em zona A na Concessão de Estacionamento ZEDL que serão compensados na Rua Serpa 

Pinto também em zona A, conforme etapa 8.------------------------------------------------------------------ 

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

 

591 - 03.01.02 - Sinalização ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/6510, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a proposta de substituição dos 

painéis existentes (Mod11l) quando aplicados no sinal H1a (estacionamento autorizado), por painéis 

mod. 11d em todos os espaços destinados ao carregamento de veículos elétricos, identificados nas 

peças desenhadas da etapa 7, no cumprimento do Decreto Regulamentar n.º 6/2019, que altera o 

RST, conforme etapa 9.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

592 - 03.01.03 - Sinalização ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2018/36584, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a proposta de colocação de 

sinal adicional com a inscrição "excepto cargas e descargas", a colocar no sinal existente de trânsito 

proibido C2, na Rua da Escola Básica em Abraveses, freguesia de Abraveses, conforme etapa 10. -- 

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

 

593 - 03.01.04 - Sinalização ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/25826, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a proposta de sinalização para 

regular o estacionamento automóvel no sentido ascendente da Rua D. João Crisóstomo Gomes de 

Almeida, na freguesia de Viseu, por questões de segurança, conforme etapa 3. -------------------------- 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

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

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

594 - 03.02.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 10-03-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/23385, 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 31 - : 3.740 ,00 euros, parcela 33.2 – 2.366,00 

euros, 33.1A – 6.312,75 euros  e 33.1B – 2.370,00 euros, após acordo entre as partes. ----------------- 

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

 

-------------------ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA MOINHO DO MATO EM 

TRAVANCA------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

595 - 03.03.01 - Em face da informação da Divisão de Suporte Técnico e Administrativo nº 03/LS 

de 11-03-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/23324 e demais informações prestadas no 

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

acordo de cedência de terreno necessário para a Alargamento e pavimentação da Rua Moinho do 

Mato em Travanca - Parcela 54, no valor de 1.274,70 euros. ----------------------------------------------- 

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

 

-------------------REGULAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO DO ARVOREDO EM MEIO 

URBANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

596 - 03.04.01 - Tendo em conta a documentação e as informações constantes da distribuição n.º 

EDOC/2022/25230, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a publicitação do início do 

procedimento e participação procedimental, com vista à elaboração  do Regulamento Municipal de 

Gestão do Arvoredo em Meio Urbano, com vista a definir a Estratégia Municipal para o arvoredo 

urbano, identificando os ciclos de manutenção, as normas técnicas para a implantação e manutenção 

do arvoredo, bem como,  incluir as regras técnicas e operacionais específicas para a preservação, 

conservação e fomento do arvoredo urbano, listagem e localização das árvores classificadas de 

interesse público e de interesse municipal existentes no território, nos termos do n.º1 do artigo 98.º 

do Código do Procedimento Administrativo.-------------------------------------------------------------------  

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

 

-------------------REVISÃO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ESPAÇOS VERDES ------ 

597 - 03.05.01 - Tendo em conta a documentação e as informações constantes da distribuição n.º 

EDOC/2022/25502, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a publicitação do início do 

procedimento e participação procedimental com vista à alteração do Regulamento Municipal de 

Espaços Verdes, face aos novos enquadramentos legais (nomeadamente a Lei nº 59/2021, de 18 de 

agosto - Gestão do Arvoredo Urbano), às novas regras de licenciamento urbanístico decorrentes de 

uma progressiva desmaterialização dos processos, mas também exigências no que diz respeito aos 

espaços verdes construídos, de modo, a garantir espaços com reduzidas exigências hídricas, bem 

adaptados às condições edafoclimáticas e incentivar soluções de reaproveitamento de águas para 

rega, entre outros, nos termos do n.º1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo.----  

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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-------------------INTEGRAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES LOTE M PAQ.315/2021 - 

LOTEAMENTO QUINTA DA ALAGOA ------------------------------------------------------------------ 

598 - 03.06.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/25808, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a adição do espaço verde 

objeto de requalificação, no âmbito de processo de licenciamento 17.04.03/2016/851, sito na Quinta 

da Alagoa, no contrato de serviços de manutenção de espaços verdes (PAQ.315/2021) com a Ideia 

Verde - Lote M, pelo valor de 77,82 euros, acrescido de IVA = 82,49 euros por mês. ------------------ 

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

 

-------------------CONTRATO DE EMPREITADA NS 2012/19-AG - MUSEU ALMEIDA 

MOREIRA, REQUALIFICAÇÃO DE CARPINTARIAS DE VÃOS EXTERIORES ------------ 

599 - 03.07.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/99986, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a minuta de adenda de 

contrato, contendo a substituição do 2.º outorgante, uma vez que, o adjudicatário alterou a 

denominação social e a forma de obrigar a sociedade, mantendo o mesmo número do contribuinte. - 

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

 

-------------------TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DO DESPACHO N.º 3515-A/2021, DE 1 

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

600 - 03.08.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/28525, a Câmara Municipal de Viseu, tomou conhecimento do envio da AT Viseu à 

CIM Dão Lafões e ao Fundo Ambiental da informação para acesso às verbas extraordinárias 

previstas no n.º 3 do artigo 305.º da LOE/2021, conforme etapa 136. ------------------------------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA QUINTA DE SÃO JOSÉ----------------- 

601 - 03.09.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 18-03-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/12743, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos 

apresentados do que resulta um acréscimo de custo da empreitada no valor de 8.100,00 euros, 

acrescido de IVA (1,17% do preço contratual), trabalhos que legalmente se enquadram nos termos 

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

8.100,00 euros, acrescido de IVA (1,17% do preço contratual), sendo que a prestação de caução 

deve incidir sobre o valor de 8.100,00 euros, acrescido de IVA, com publicitação no portal dos 

contratos públicos nos termos do artigo 315.º do CCP, bem como, da respetiva minuta do Contrato 

Adicional.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

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

2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

602 - 03.10.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos nº 

22/2022/PAR de 09-03-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/25412 e demais informações 

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

pedido do Empreiteiro de prorrogação do prazo da empreitada acima mencionada por mais 5 meses, 

prorrogação graciosa do prazo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 31 de março de 2022 

 

 

211 

 

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

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

603 - 03.11.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 14-03-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/36886, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, as minutas de 

Adendas aos contratos 93.SOMV/2022 e 94.SOMV/2022, corrigindo-se a designação da empreitada 

e contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

604 - 03.12.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 028/2022AP de 14-03-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/26204 e demais 

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

aprovar o Auto de Vistoria para efeitos de Receção Provisória realizado em 08-03-2022, com não 

receção por falta de entrega de documentos e correções a efetuar por parte do Empreiteiro.----------- 

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

 

-------------------RUA CAMPO DA BOLA EM MUNDÃO - 2.º PROCEDIMENTO ---------------- 

605 - 03.13.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 21-03-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/26312, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos 

apresentados sem variação do custo da empreitada, trabalhos que legalmente se enquadram nos 

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

1.245,00 euros, acrescido de IVA (0,40% do preço contratual), e dedução de trabalhos previstos no 

contrato no valor de 1.245,00 euros, acrescido de IVA ((-)0,40% do preço contratual), qualificáveis 

como trabalhos a menos - artigo 379.º do CCP, sem prestação de caução, com publicitação no portal 

dos contratos públicos nos termos do artigo 315.º do CCP, bem como, da respetiva minuta do 

Contrato Adicional.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DO SOLAR DOS PEIXOTOS 

(ASSEMBLEIA MUNICIPAL E SEDE DA FREGUESIA DE VISEU) ------------------------------ 

606 - 03.14.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 046/2022BE de 15-03-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/27028 e demais 

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

aprovar a Revisão de Preços (cálculo definitivo) no valor de 12.990,53 euros, acrescido de IVA que, 

considerando o cálculo provisório no valor de 12.990,53 euros, acrescido de IVA, resulta numa 

diferença de 0,00 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

607 - 03.14.02 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 047/2022BE de 15-03-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/27032 e demais 

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

aprovar a Conta Final da Empreitada no valor de 435.077,68 euros, acrescido de IVA. ---------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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-------------------MUV - OPERAÇÃO NATAL FUNICULAR-------------------------------------------- 

608 - 03.15.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/110049, na sequência da deliberação de Câmara de 20-01-2022 e não tendo havido 

pronuncia pelo Concessionário, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a decisão final de 

aplicação da multa no valor de 6.000,00 euros, pelo incumprimento de não efetuar o serviço do 

Funicular previsto para o período de 15 a 31 de dezembro de 2021 e 01 de janeiro de 2022, tal como 

previstos em contrato, aprovação da minuta para comunicação da infração ao operador e envio da 

mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------MUV / DRT / INFRAÇÃO N.º 9 PELO INCUMPRIMENTO DO SERVIÇO 

AGENDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

609 - 03.16.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/110215, na sequência da deliberação de Câmara de 06-01-2022 e não tendo havido 

pronuncia pelo Concessionário, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a decisão final de 

aplicação da multa no valor de 1500 euros, pelo incumprimento correspondente a não efetuar os 

serviços de transporte a pedido (DRT) requisitados para os dias 28 e 29 de outubro de 2021, tal 

como previstos em contrato, aprovação da minuta para comunicação da infração ao operador e 

envio da mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

técnico do Diretor da Direção Municipal de Obras Públicas, Ambiente e Sustentabilidade, Henrique 

Custódio de Oliveira Domingos. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  

04-DMOTDE 

 

 

-------------------LOTEAMENTOS------------------------------------------------------------------------------ 

610 - 04.01.01 - Barcelconstroi, Lda. e Outro - EDOC/2022/19877 --------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o auto de receção definitiva das 

obras de urbanização, (Auto de Vistoria de 03 de março de 2022), estando, assim, criadas as 

condições para a receção definitiva das obras de urbanização, correlacionadas com o respetivo 

loteamento, com todas as consequências daí emergentes, nomeadamente no que diz respeito à 

liberação da correspondente caução. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 

611 - 04.01.02 - Manuel de Oliveira Machado -  EDOC/2022/6413 --------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o auto de receção definitiva das 

obras de urbanização, (Auto de Vistoria de 14 de março de 2022), estando, assim, criadas as 

condições para a receção definitiva das obras de urbanização, correlacionadas com o respetivo 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 31 de março de 2022 

 

 

213 

loteamento, com todas as consequências daí emergentes, nomeadamente no que diz respeito à 

liberação da correspondente caução. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 

612 - 04.01.03 - Zantia Imobiliária - EDOC/2019/13494 ---------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar  o Auto de  Receção Provisório 

das obras de urbanização, (Auto de Vistoria de 03 de março de 2022),  documento cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, estando, assim, criadas as condições 

para a receção provisória das obras de urbanização, correlacionadas com as respetivas 

infraestruturas , com todas as consequências daí emergentes, mais concretamente, no que concerne 

à redução da caução prestada para garantir a boa execução de tais obras para o montante de 

16,180,00 euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

613 - 04.01.04 - Construções Viriato, Lda. – EDOC/2021/95605 ------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou acionar, legalmente, a caução prestada, 

pelo promotor, no âmbito da operação urbanística, em apreciação, tendo em vista o reembolso das 

despesas realizadas, pela Câmara Municipal, com a execução substitutiva das respetivas obras de 

urbanização, nos termos e para os efeitos previstos, sobre a matéria, no artigo 84.º do RJUE e 

informação técnica produzida em 02 de março de 2022. ----------------------------------------------------- 

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

 

-------------------CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO MUNICIPAL--------------- 

614 - 04.02.01 - Maria da Conceição Lopes Poceiro de Azevedo - Cabeça de Casal da Herança de 

Eufémia Poceira Lopes – EDOC/2022/22713 ----------------------------------------------------------------- 

-------------------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 164/2022 LR elaborada, 

sobre a matéria, em 17 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. --------- 

 

615 - 04.02.02 - António Gonçalves dos Santos – EDOC/2022/20205 ------------------------------------ 

-------------------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 146/2022 LR elaborada, 

sobre a matéria, em 07 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. --------- 

 

616 - 04.02.03 - Fernando Rodrigues dos Reis Pais – EDOC/2022/25323 -------------------------------- 

-------------------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 170/2022 RS elaborada, 

sobre a matéria, em 09 de março de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

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

 

617 - 04.02.04 - Ana Pais Vale Mendes – EDOC/2022/12931 ---------------------------------------------- 

-------------------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 145/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 07 de março 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. --------- 

 

618 - 04.02.05 - Maria Francisca do Carmo Santos – EDOC/2022/13671 -------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de não autorizar a 

emissão de certidão comprovativa de que a edificação, em causa, à data da sua construção, estava 

isenta de licenciamento municipal, nos precisos termos do Auto de Vistoria elaborado, sobre a 

matéria, em 10 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. --------- 

 

--------------------CERTIDÃO DE DESTAQUE – ARTIGO 6.º DO REGIME JURÍDICO DA 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------- 

619 - 04.03.01 - Sónia Teresa de Oliveira Martins Monteiro – EDOC/2022/23014 --------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 208/2022 FB elaborada, sobre a matéria em 14 de 

março 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. --------- 

 

620 - 04.03.02 - Maria Irene Albuquerque Gonçalves – EDOC/2022/20088 ----------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 165/2022 RS elaborada, sobre a matéria em 08 de 

março 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. --------- 

 

621 - 04.03.03 -  Município de Viseu – EDOC/2021/19268 ------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 158/2022 RS elaborada, sobre a matéria em 04 de 

março 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. --------- 

 

622 - 04.03.04 - João Maria Rodrigues Morgado – EDOC/2022/22429 ----------------------------------- 

-------------------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 190/2022 FB elaborada, 
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sobre a matéria em 11 de março 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. --------- 

 

623 - 04.03.05 - Tito Filipe Dias de Almeida – EDOC/2022/24876 --------------------------------------- 

-------------------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 176/2022 RS elaborada, 

sobre a matéria em 11 de março 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. --------- 

 

624 - 04.03.06 - Adelino Melo Coutinho – EDOC/2022/2533 ---------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de não autorizar a 

emissão da certidão de destaque, de acordo com a informação técnica elaborada, sobre a matéria em 

11 de março 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. --------- 

 

625 - 04.03.07 - Afonso dos Santos Correia – EDOC/2022/26278 ----------------------------------------- 

-------------------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 79/2022 PN 

elaborada, sobre a matéria, em 17 de março 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--------------------------------------------------- 

626 - 04.04.01 - Dão e Mondego - Só Não Dão, S.A. e Outros – EDOC/2022/23168------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de declarar a 

caducidade do ato de licenciamento em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em 

apreciação, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 71.º do RJUE e de acordo com a informação 

técnica produzida, sobre a matéria em 18 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. --------- 

 

627 - 04.04.02 - Daniel de Almeida Vale – EDOC/2022/27498--------------------------------------------- 
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-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de declarar a 

caducidade do ato de licenciamento em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em 

apreciação, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 71.º do RJUE e de acordo com a informação 

técnica produzida, sobre a matéria em 17 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. --------- 

 

628 - 04.04.03 - Angelina Marques Alexandre Braseta – EDOC/2019/72317---------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de declarar a 

caducidade do ato de licenciamento em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em 

apreciação, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 71.º do RJUE e de acordo com a informação 

técnica produzida, sobre a matéria em 16 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. --------- 

 

629 - 04.04.04 - Maria Eduarda da Costa Pinto – EDOC/2020/60103-------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de declarar a 

caducidade do ato de licenciamento em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em 

apreciação, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 71.º do RJUE e de acordo com a informação 

técnica produzida, sobre a matéria em 16 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. --------- 

 

630 - 04.04.05 - Joaquim Manuel Marques da Silva – EDOC/2019/39066-------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de declarar a 

caducidade do ato de licenciamento em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em 

apreciação, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 71.º do RJUE e de acordo com a informação 

técnica produzida, sobre a matéria em 15 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. --------- 

 

631 - 04.04.06 - Maria de Lurdes Francisco Cecílio – EDOC/2021/5633---------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de declarar a 

caducidade do ato de licenciamento em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em 

apreciação, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 71.º do RJUE e de acordo com a informação 

técnica n.º 198/2022 FB produzida, sobre a matéria em 10 de março de 2022. --------------------------- 
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-------------------Mais deliberou, notificar o interessado de tal sentido de decisão, sendo-lhe 

concedido o direito de audiência prévia, podendo o mesmo, no prazo de 10 dias úteis, e por escrito, 

vir dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------- 

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

 

632 - 04.04.07 - Centro Pindelense – EDOC/2022/22949---------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de declarar a 

caducidade do ato de licenciamento em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em 

apreciação, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 71.º do RJUE e de acordo com a informação 

técnica n.º 68/2022 PN produzida, sobre a matéria em 10 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. --------- 

 

633 - 04.04.08 - Seabra, Sousa & Silva, Lda. – EDOC/2020/58117---------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de declarar a 

caducidade do ato de licenciamento em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em 

apreciação, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 71.º do RJUE e de acordo com a informação 

técnica produzida, sobre a matéria em 09 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. --------- 

 

634 - 04.04.09 - António Alberto Ribeiro Pereira – EDOC/2020/58520----------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de declarar a 

caducidade do ato de licenciamento em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em 

apreciação, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 71.º do RJUE e de acordo com a informação 

técnica produzida, sobre a matéria em 09 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. --------- 

 

635 - 04.04.10 - Maria Encarnação Saraiva Barbosa Ramos Figueiredo – EDOC/2019/69351--------- 

-------------------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 196/2022 FB, produzida sobre a 

matéria, em 10 de março de 2022. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

636 - 04.04.11 - Francisca Daniela Oliveira Farias – EDOC/2022/20656--------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou declarar a caducidade dos efeitos do ato 

do licenciamento, em apreciação, nos precisos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do 
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artigo 71.º do RJUE de acordo com a informação técnica n.º 191/2022 FB, produzida sobre a 

matéria, em 09 de março de 2022. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

637 - 04.04.12 - Santa Casa da Misericórdia de Viseu – EDOC/2022/25357----------------------------- 

-------------------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 11 de 

março de 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------OUTRAS CONSTRUÇÕES----------------------------------------------------------------- 

638 - 04.05.01 - Maria de Lurdes Costa - Cabeça de Casal Herança de Piedade Soares de Almeida 

Pimentel - Legalização de alterações e Ampliação em Moradia Unifamiliar e Legalização de 

Construção de Anexo, sujeita a Obras de Correção - EDOC/2022/20565 --------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 169/2022 RS 

elaborada, sobre a matéria, em 09 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. --------- 

 

639 - 04.05.02 - José Carlos de Jesus Coelho - Licença Especial de Legalização de Edifício e 

Arrumos - EDOC/2022/26974 ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 210/2022 FB 

elaborada, sobre a matéria, em 15 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. --------- 

 

640 - 04.05.03 - Petroalva - Sociedade de Combustíveis e Lubrificantes, Lda. - Legalização de 

alterações em Posto existente de Abastecimento de Combustíveis - EDOC/2022/16624 --------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 067/2022 RR 

elaborada, sobre a matéria, em 11 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. --------- 

 

641 - 04.05.04 - António Jorge de Almeida Marques – Legalização de um Anexo (sem realização de 

obras) – EDOC/2022/17371 ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 n.º 1 do artigo 24.º do RJUE e de acordo com a informação técnica n.º 148/2022 MH 

produzida, sobre a matéria em 04 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. ---------------------------------------------------------------- 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

642 - 04.05.05 - Detalhes Versáteis, Lda. - Legalização de Edifício de Apoio a Exploração Avícola 

– EDOC/2021/108116 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 n.º 1 do artigo 24.º do RJUE e de acordo com a informação técnica produzida, sobre a 

matéria em 09 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. --------- 

 

643 - 04.05.06 - Bernardo Monteiro de Oliveira - Legalização de alteração e Ampliação de Moradia 

Bifamiliar e Legalização da Construção de cinco Anexos - EDOC/2022/17489 ------------------------- 

-------------------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 n.º 1 do artigo 24.º do RJUE e de acordo com a informação técnica n.º 163 A /2022 RS 

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. --------- 

 

644 - 04.05.07 - Fernando José Aguiar Pereira – Legalização de alterações de Anexo - 

EDOC/2021/103669 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 14 de março de 2022. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

645 - 04.05.08 - António Batista Francisco – Certidão de Divisão Física de Parcela - 

EDOC/2022/21339 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou emitir certidão de divisão física de 

parcela, nos precisos termos do teor da informação técnica n.º 212/2022 FB elaborada, sobre a 

matéria, em 18 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. --------- 

 

--------------------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----------------- 
646 - 04.06.01 - António dos Santos Alves – EDOC/2022/23698 ------------------------------------------ 

-------------------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 90/2022 AC, produzida 

sobre a matéria em 09 de março de 2022 e cujo teor a qui se dá por integralmente reproduzido para 
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todos os efeitos legais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

647 - 04.06.02 - Teresa Sobral, na qualidade de Mandatária de Manuel Coelho Pinto – 

EDOC/2022/20208 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------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 173/2022 RS, produzida 

sobre a matéria em 10 de março de 2022 e cujo teor a qui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------REDUÇÃO DE TAXAS --------------------------------------------------------------------- 

648 - 04.07.01 - Associação de Solidariedade Social, Cultural e Recreativa dos Amigos de Santos 

Evos - EDOC/2022/25467 --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou conceder a redução do pagamento das 

taxas em 90 %, nos termos e para os efeitos da informação n.º 194/2022 RS produzida, sobre a 

matéria em 18 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.---------- 

 

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

técnico do Diretor da Direção Municipal de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Económico, Marcelo Caetano Martins Delgado. -------------------------------------------------------------- 

 

REUNIÃO PÚBLICA - Atendendo ao carácter público desta reunião, apesar da prévia inscrição, o 

Senhor Joel Alexandre do Carmo Martinho, não compareceu na reunião.--------------------------------- 

 

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 dez horas e cinquenta minutos, dela se lavrando esta ata. E eu, Rui Alexandre Mendes 

Duarte, a redigi e subscrevi. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente 

 

 

 _______________________  

 

O Chefe de Divisão 

 

 

_________________________ 

 


