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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU, 

REALIZADA NO DIA CATORZE DE 

ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 

 

 

----------------Aos catorze dias do mês de abril 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, VÍTOR MIGUEL SIMÕES DE PINHO OLIVEIRA, MARTA CRISTINA DE 

OLIVEIRA RODRIGUES, ANA LEONOR CRUZEIRO DE OLIVEIRA BARATA, 

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

FERNANDA MARIA OLIVEIRA SOARES GILVAIA e PEDRO MIGUEL DA COSTA 

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

  

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

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

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

 

SUBSTITUIÇÃO – Os Senhores Vereadores João Nuno Ferreira Gonçalves de Azevedo e José 

Manuel Ferreira Chaves, solicitaram, previamente, a sua substituição, no uso do direito consagrado 

no artigo 78.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, na sua atual redação, tendo sido substituídos 

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

Pinho Oliveira.------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

APOIO – Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo, o Diretor da Direção Municipal de 

Administração Geral, Adelino Fernando de Almeida Costa.------------------------------------------------- 

 

01-ADMINISTRAÇÃO 

 

 

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

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

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

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir que, a promoção da acessibilidade 

a pessoas com mobilidade reduzida, constitui uma condição essencial de cidadania, com impacto 

fundamental na qualidade de vida das pessoas, contribuindo para um crescente aprofundamento da 

solidariedade num Estado de direito, social e inclusivo, estimando-se que mais 10% dos 

portugueses, apresentem condições temporárias ou definitivas de mobilidade reduzida ou 

condicionada. Referiu que, na reunião de 23/12/2021, aquando a abertura de concurso ao “Programa 

Acessibilidades 360 - Programa de Intervenção nas Vias Publicas” no âmbito do PRR, a vereação 

PS instou a autarquia a candidatar-se e a sondar as juntas de freguesia para o levantamento de 

necessidades de intervenção na promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida 
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no acesso e utilização do espaço público, sendo que, o apoio financeiro a atribuir a cada candidatura 

aprovada é de 100% do valor global elegível, até ao limite máximo de um milhão de euros por 

município, com o prazo das candidaturas a terminar a 31/05/2022. Terminou a sua intervenção, 

mencionando que têm tido conhecimento que há constrangimentos em diversas freguesias do 

concelho, no acesso a espaços públicos, questionando o executivo, se houve alguma diligência de 

integrar a candidatura deste programa, visto que o prazo está a terminar e se as freguesias do 

concelho foram instadas a identificar estas carências e fazer o levantamento das necessidades das 

acessibilidades aos espaços públicos e diligenciar candidaturas para financiamento.-------------------- 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para colocar duas questões, uma relativa às 

refeições escolares, no seguimento da insatisfação de alguns alunos, pais e encarregados de 

educação, bem como, com a preocupação da autarquia, para com estas matérias, tendo questionado 

quais as medidas que estão a ser tomadas, no sentido de serem melhorados estes serviços e  a outra 

relativa aos cartões do aluno, em especial da hipótese da instalação do quiosque da escola, de forma 

a ser facilitada esta forma de pagamento com cartão, tendo ainda questionado, em que fase está a 

implementação desta medida.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir duas situações, a primeira tem a ver 

com o MUV no Piaget, referindo que o Piaget tem cerca de 60 pessoas do corpo docente, tem 140 

alunos alojados e estes ao sábado, têm problemas com o MUV, no acesso à instituição. Referiu que, 

o município tem que ser um exemplo para os jovens, tem que estar alinhado com o 3º ensino, com o 

mundo empresarial e só assim, poderão fazer coesão territorial sendo muito importante para a 

fixação de pessoas. Propôs assim, que haja chegadas ao Piaget às 8h45, chegadas às 13h30 e saída 

às 17h30, incluindo sábado, bem como redução do passe, que custa 30 euros. Uma outra prende-se 

com a instabilidade do Académico de Viseu, que é do conhecimento de todos, quanto aos jogos e 

treinos, tendo ficado com a ideia de que, na última reunião eles já podiam treinar no Fontelo, 

questionando como está esta situação. -------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, no âmbito dos contactos 

quer com os munícipes, quer com as empresas do concelho, surgiu uma questão que tem a ver com 

a Coziform, uma empresa, do concelho, com bastantes postos de trabalho,  que neste momento 

pretendem ampliar as instalações, sendo que adquiriram 2 lotes no Parque Empresarial de 

Coimbrões, questionando se o município tem eventualmente, conhecimento desta situação, há 

algum problema relativamente à dimensão da aplicação das instalações, se haverá solução ou não 

no tempo de resposta para esta questão. Questionou ainda, em que fase é que se encontra um dos 

compromissos assumidos por este executivo, em campanha, da duplicação da EN16, entre a rotunda 

da Volvo e o acesso à A25. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------------------O Senhor Vice-Presidente, usou da palavra para dar nota no âmbito da ação social, 

do estado de algumas famílias, desta escalada de preços, do problema que estamos a sofrer, que já 

foi trazido do ponto de vista das obras públicas e agora será do ponto de vista social, que leva a 

situações que têm a ver com o Centro Hospitalar Tondela/Viseu, nomeadamente, o transporte de 

doentes, desta remissão do Estado Central, do conjunto de transportes de doentes, que normalmente 

era trabalhada ao nível dos táxis e da proximidade, neste momento é feito pelo INEM. Referiu ainda 

que, existe um conjunto de protocolos que não estão a ser cumpridos, do ponto de vista do Estado 

Central, para não falar da escalada de preços dos combustíveis e quer os Bombeiros Voluntários, 
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quer a Cruz Vermelha, que prestam este tipo de serviços, já estão com cerca de 21% de taxa de não 

execução, sendo este um problema social, tendo que estar atentos a isso. Sugeriu ao Senhor 

Presidente, que quer das funções e obrigações legais do município, se possa reivindicar estas 

atualizações de preços dos protocolos, pois todos estes assuntos, vêm ter às autarquias, que são 

quem está mais próximo das pessoas e têm-no feito, mas, sem atualizações dos orçamentos não 

aguentam tudo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

entrega dos dispositivos de vigilância pela GNR a alguns dos idosos do concelho de Viseu, e das 

funcionalidades dos dispositivos que, permitem ao carregar num botão o contacto direto com a 

GNR quando se sentem mal ou caem por exemplo, destacando o facto de os idosos estarem mais 

seguros e confortáveis e ainda no caso de existir algum problema de imediato a GNR verifica a 

situação, estando-se a avaliar o possível aumento dos idosos abrangidos, em conformidade com os 

pedidos que vierem a ser recebidos. Seguidamente, referiu a forma como decorreu a iniciativa Viseu 

Doce, no último fim de semana, ressalvando a importância da incitava para o comércio local e para 

os ativos do território, bem como, para a população em geral. Por fim, destacou duas iniciativas que 

irão decorrer no âmbito da programação da Páscoa, a atuação de hoje da Orquestra Filarmonia das 

Beiras no Teatro Viriato e a atuação do coro Mozart no sábado. ------------------------------------------- 

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

----------------O Senhor Vereador, usou da palavra para dar nota do encontro/debate que decorreu 

sobre a pesquisa, prospeção exploração do lítio na região promovido por uma associação 

ambientalista, tendo estado representantes dos partidos PSD, PCP, PEV e BE, bem como, 

representantes de diversos setores da sociedade que exprimiram as suas posições, sabe que houve 

mudança do Ministério do Ambiente, contudo espera que venha explicar e elucidar este processo às 

populações. Deu ainda nota de que, na Semana da Atividade Física 2022, foram reconhecidos 15 

atletas, foi promovida pelo Município de Viseu e contou com o envolvimento de mais de 30 

entidades locais e com 2 parceiros nacionais, o IPDJ e a DGS-PNPAF e os  objetivos essenciais, 

são, dar notoriedade aos bons projetos e entidades locais da atividade física; aumentar a 

consciencialização da comunidade para os riscos e promover o debate com os parceiros  e 

principalmente alinhamento com a estratégia ao nível nacional, foram cumpridos.---------------------- 

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

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

acessibilidades e das barreiras arquitetónicas, referiu que não instam nenhuma freguesia e quando 

os programas saem é para todos, sendo que, aquando das reuniões tidas com as Juntas de Freguesia 

são discutidos os assuntos que estão na ordem do dia, mis referiu que, esses assuntos estão a ser 

tratados no âmbito da normal atividade camarária. Seguidamente referiu que, existirão poucas 

cidades da dimensão de Viseu que têm dado tanta importância como em Viseu é dado ao cidadão 

com deficiência e que dever-se-á continuar no caminho seguido até aqui, dando como exemplo o 

trabalho efetuado com a colocação de guias para os cidadãos invisuais conseguirem aceder até ao 

edifício dos paços do concelho e ainda que, o executivo municipal está motivado para esta questão, 

mencionando que, irão efetuar as candidaturas para coisas concretas. Relativamente, às questões da 

Senhora Vereadora, Fernanda Gilvaia, o Senhor Vereador Pedro Ribeiro, irá posteriormente dar as 

informações necessárias. Seguidamente referiu que, é conhecido o discurso da oposição de quanto 

mais melhor, mas que, é preciso ter em atenção um principio da economia de que, só se distribui 

aquilo que se arrecada e que é preciso ter critérios e fazer uma análise comparativa de aquilo que se 

fazia antes e se faz agora sendo normal que, não se consiga dar resposta a todas as situações. 
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Relativamente às questões do Senhor Vereador Miguel Pipa, referiu que, o académico irá treinar no 

Fontelo, porque a câmara se preparou atempadamente, mas que se não o tivesse feito o clube teria 

que estar preparado para isso, pois a Câmara está a fazer uma remodelação total do Estádio do 

Fontelo e mesmo assim os Senhores Vereadores queriam que, ao mesmo tempo fosse utilizado, 

seria como se efetuássemos obras de requalificação numa casa e as pessoas continuassem lá  a viver 

o que não seria possível, sendo que, mesmo assim a câmara consegui possibilitar a realização dos 

treinos neste momento, mas que, caso não fosse possível seria de equacionar, a utilização do estádio 

dos trambelhos, onde a câmara apoiou no arrelvamento e iluminação e onde passaria a ser utilizado 

por dois clubes, após articulação entre as direções dos mesmos. Relativamente às questões da 

Senhora Vereadora, Marta Rodrigues, referiu que, esperava que viesse aqui trazer aquilo que 

prometeram ao mais alto nível pelo Senhor Primeiro Ministro em campanha e aquilo que já está 

realizado, devendo ser sinal de preocupação a questão da radioterapia que, era para ter iniciado até 

ao final do primeiro trimestre e ainda não está. Referiu ainda que, o Parque Empresarial de 

Coimbrões foi construído e apetrechado com todas as condições para a instalação de empresas, 

sendo que o processo de instalação de empresas segue o seu percurso normal. Relativamente á 

questão da escalada de preços, referiu que, a questão começa finalmente a generalizar-se, 

relembrando que, atempadamente mencionou o facto de termos que dar explicações sobre o atraso 

das obras e da subida de preços, quando na verdade é um problema nacional devendo por isso a 

explicação ser dada a nível nacional também. Referiu ainda que, alguém deveria dar essas 

explicações pois o município deu trabalho aos empreiteiros, mas agora eles dizem que, não 

conseguem nas atuais condições executar as obras, devendo ser encontradas soluções para este 

problema nacional. Mais referiu que, da parte do município agora que o Governo está constituído, 

será reivindicado tudo aquilo que foi prometido a Viseu, como a duplicação do IP3, a Ferrovia, 

entre outras. Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora, Leonor Barata, referiu, a titulo de 

esclarecimento que, a entrega é efetuada pelo Município acompanhada pela GNR, no âmbito do 

protocolo de colaboração estabelecido com esta instituição. ------------------------------------------------ 

 

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

 

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

649 - 01.01.01 - A ata da Reunião Ordinária de 31-03-2022, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

650 - 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 

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 855 / 100 

mil habitantes, Internados 50, Enfermaria 49 e nos Cuidados Intensivos 1.------------------------------- 

-------------------2) “Centro de Vacinação” --------------------------------------------------------------------- 
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-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que a convite da 

Diretora do ACES Viseu Dão Lafões, realizou a semana passada uma visita ao Centro de 

Vacinação, instalado no edifício da Segurança Social.--------------------------------------------------------  

-------------------No local, teve oportunidade de conhecer as obras realizadas pelo Município, para 

adaptação do espaço, após a relocalização do Centro, anteriormente instalado no Pavilhão 

Multiusos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------3) “Gala dos Bombeiros no culminar das comemorações do aniversário” ------------- 

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

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viseu assinalou este ano o seu 136º aniversário e 

culminou o programa de iniciativas com a sua Gala anual de excelência.--------------------------------- 

-------------------O convívio juntou dezenas de pessoas na Expocenter, em Viseu, que celebraram 

presencialmente a nobre missão, história e percurso desta Associação.------------------------------------  

-------------------Renovaram os votos de parabéns a toda a Associação, agradecendo, em nome de 

todos os viseenses, o seu trabalho em prol do bem-estar da comunidade!--------------------------------- 

-------------------4) “Acolhimento dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude” --------------------- 

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

Viseu acolheu domingo, dia 3 de abril, o conjunto de símbolos da Jornada Mundial da Juventude 

(JMJ), depois de estes terem passado pela Diocese da Guarda. A peregrinação teve início nos Paços 

do Concelho, à qual se juntou com o senhor Presidente da Mesa da Assembleia, em direção à 

Catedral de Viseu.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------Estes símbolos, que incluem uma cruz peregrina de madeira e o ícone da Nossa 

Senhora "Salus Populi Romani", percorreram já os cinco continentes e quase 90 países. Em Viseu, 

vão estar até ao final do mês de abril, sendo que irão percorrer todas as Dioceses do país até ao final 

de agosto do próximo ano, altura em que Lisboa os acolherá para a Jornada. Para o ano, milhares de 

jovens de todo o mundo serão recebidos em Viseu, no âmbito da iniciativa "Dias nas Dioceses", 

numa experiência única de partilha de fé.----------------------------------------------------------------------- 

-------------------5) “Obra dos SMAS consignada” ------------------------------------------------------------ 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, foi celebrada a consignação da obra de reabilitação dos edifícios que irão 

acolher a sede dos SMAS/Águas de Viseu, no Centro Histórico.------------------------------------------- 

-------------------A obra, no valor de cerca de 2 milhões de euros, tem um prazo de execução de 546 

dias, e visa uma intervenção do conjunto de edifícios localizados Rua Dr. Luís Ferreira (Rua do 

Comércio), Travessa de S. Domingos e Rua D. Duarte. ----------------------------------------------------- 

-------------------Para além da reabilitação dos edifícios e da instalação deste serviço municipal, o 

objetivo passa também pela conservação do património edificado, revitalização e regeneração da 

zona e ruas envolventes.-------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------6) “Cerimónia do Mérito Desportivo” ------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que decorreu no dia 4 

de abril, no Salão Nobre do Solar do Vinho do Dão, a Cerimónia de Reconhecimento de Mérito 

Desportivo de atletas do concelho de Viseu. ------------------------------------------------------------------- 

-------------------Foram reconhecidos 15 atletas, nas modalidades de Natação, Tiro com Arco, 

Futebol, Ciclismo, Voleibol, Hóquei em Patins e Atletismo, pelo seu percurso desportivo e 

resultados obtidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------Aproveitou o momento para reforçar a importância e a dedicação dos atletas, 

incentivando-os a darem sempre o seu melhor, e colocando-se disponível para ajudar a melhorar as 

condições das Instalações para a prática desportiva.---------------------------------------------------------- 
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-------------------Foi um momento de orgulho para todos, inclusive para o Município que vê nestes 

atletas uns embaixadores e promotores do concelho.---------------------------------------------------------  

-------------------Aproveitaram ainda esse dia para anunciar as diversas atividades que decorreram 

durante a semana da atividade física.---------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Dia Mundial da Atividade Física, criado pela OMS – Organização Mundial da 

Saúde, relembra a importância de cuidar da saúde combatendo o sedentarismo através da prática de 

atividade física.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Foi sobre esse mote que durante uma semana reforçaram a prática de atividade e 

desenvolveram um conjunto alargado de iniciativas.---------------------------------------------------------- 

-------------------7) “Programação da Semana da Páscoa” ---------------------------------------------------- 

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

semana, Viseu celebra a Páscoa com programação abrangente, com atividades para toda a família.-- 

-------------------Há celebrações religiosas e manifestações de fé próprias da época pascal, mas 

também oficinas e workshops temáticos, espetáculos de teatro, concertos e tivemos ainda o tão 

aguardado regresso do "Viseu Doce” à Pousada de Viseu. A agenda de eventos culminará a 18 de 

abril.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

651 - 01.03.01 - Pelo Executivo Municipal foi apreciada a apresentação de agradecimentos por 

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

-------------------Regimento de Infantaria n.º 14, pelo apoio na realização do Concerto da Orquestra 

Ligeira do Exército com Isabel Silvestre no Teatro Viriato - EDOC/2022/31314. ----------------------- 

-------------------Escola Básica D. Duarte, pelo apoio à receção dos alunos e professor de Itália, 

Espanha, França e online Bulgária e Chipre, no âmbito do Projeto Erasmus+ - EDOC/2022/31303. - 

-------------------Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. – Direção Regional do Centro, 

pelo apoio na realização da Sessão Distrital de Viseu do Programa Parlamento dos Jovens, bem 

como, na participação no Concurso Euroscola de 2022 - EDOC/2022/31646 e EDOC/2022/30539. - 

-------------------Federação Portuguesa de Futebol, pela disponibilidade e apoio concedidos na 

Ronda 2 de apuramento para o Campeonato da Europa de Sub-17 feminino e na Ronda de Elite de 

apuramento para o Campeonato da Europa de Sub-17 masculino - EDOC/2022/33659. --------------- 

-------------------Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viseu, pela colaboração nas 

comemorações do 136º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Viseu - EDOC/2022/35218. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Universidade Católica Portuguesa de Viseu, por todo o apoio prestado aos 

estudantes na organização do Dia de Gestão - EDOC/2022/35361. ---------------------------------------- 

 

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

652 - 01.04.01 - Apoios Financeiros ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

deliberou atribuir os seguintes apoios financeiros:------------------------------------------------------------ 
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-------------------mil euros à, Casa do Povo de Abraveses, para a realização do 6º Encontro 

Amentação das Almas, integrado na programação de “Páscoa em Viseu 2022” - 

EDOC/2022/35478.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------vinte e cinco mil euros à, Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Viseu, para a aquisição de capacetes para os Bombeiros Voluntários usarem na proteção individual, 

no combate a incêndios urbanos e industriais (17.500,00 no ano 2022 e 7.500,00€ no ano 2023) - 

EDOC/2021/94897.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

653 - 01.04.02 - Isenções------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

e 6 do artigo 20.º conjugado com o artigo 21.º do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e 

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

entidades a seguir indicadas: ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

diversas - EDOC/2022/32202. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/32167. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Associação de Andebol de Viseu, relativas à utilização do Pavilhão Cidade de 

Viseu, no dia 23 de abril de 2022, para a realização da Fase Final do Campeonato Nacional de 

Andebol em Cadeira de Rodas - EDOC/2022/21874. -------------------------------------------------------- 

-------------------Associação de Ciclismo da Beira Alta, relativas à utilização dos balneários da Mata 

do Fontelo, no dia 10 de abril de 2022, para a realização do 5º Passeio Sr. Dos Aflitos, evento não 

competitivo de BTT - EDOC/2022/32048. -------------------------------------------------------------------- 

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

Desportivas de Gestão Municipal, no ano letivo 2020/2021, para a realização das atividades 

diversas - EDOC/2022/33829. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Desportivas de Gestão Municipal, nos meses de fevereiro e março 2022, para a realização das 

atividades diversas - EDOC/2022/34682. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

atividades diversas - EDOC/2022/34225. ---------------------------------------------------------------------- 

-------------------Escola Secundária de Viriato, relativas à utilização das Piscinas Municipais, nos 

dias 21 e 28 de abril, 5,12,19, e 26 de maio e 2 e 9 de junho de 2022, para lecionar a disciplina de 

natação a alunos do Curso Profissional de Técnico de Desporto - EDOC/2022/33377. ----------------- 

-------------------Mário Eduardo Ribeiro Alves Gandra do Amaral, relativas à utilização da 

Biblioteca Municipal, no dia 14 de maio de 2022, para a apresentação do livro “As aventuras de 

Rapinggel” - EDOC/2022/28657. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Termas de Alcafache, relativas à utilização da Biblioteca Municipal, no dia 11 de 

junho de 2022, para a apresentação do livro “Arte para a Infância” - EDOC/2022/25448. ------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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-------------------SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU 

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

654 - 01.05.01 - Remodelação e Ampliação do Saneamento Básico em Farminhão --------------------- 

------------------Após análise do ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.2022/2672, de 07-

04-2022, anexo à distribuição n.º EDOC/2022/35703, a Câmara deliberou ratificar a deliberação 

tomada pelo respetivo Conselho de Administração, em 04-04-2022, que: -------------------------------- 

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

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

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

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

647.153,43 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ------------------------------------------------- 

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

-------------------Presidente: Eng.ª Ema Paula A. Carlos de Pontes Martins; 1.º Vogal Efetivo: Eng.ª 

Patrícia Luis Guerra Cerdeira Matos Paz; Vidal; 2.º Vogal Efetivo: Eng.º António José Santos 

Lemos; 1.º Vogal Suplente: Eng.ª Ana Margarida de Figueiredo Almeida Oliveira; 2.º Vogal 

Suplente: Dr. º Eugénio Orlando de Sá Neves dos Santos. -------------------------------------------------- 

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

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

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

 

-------------------ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO – RELATÓRIO DE 2021----------- 

655 - 01.06.01 - Tendo em conta o disposto na subalínea yy) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal «dar cumprimento ao Estatuto do 

Direito de Oposição». No entanto, tal competência encontra-se delegada no Presidente da Câmara 

Municipal, conforme deliberação aprovada na reunião de Câmara de 18 de outubro de 2021. --------- 

-------------------Compete ainda ao Presidente da Câmara de acordo com o disposto na alínea u) do 

n.º 1 do artigo 35.º, da referida Lei, promover o cumprimento do Estatuto do Direito da Oposição e 

a publicação do respetivo relatório de avaliação. ------------------------------------------------------------- 

-------------------Neste seguimento, a Câmara Municipal, através da documentação em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/35523, tomou conhecimento que já foi enviado o relatório sobre o 

cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição, relativo ao ano de 2021, aos titulares desse 

mesmo Direito, sendo que a fim de fazer parte integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzido o 

aludido relatório.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

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

656 - 01.07.01 - Tendo por fundamento as informações e documentos constantes da distribuição n.º 

EDOC/2022/4787 e no seguimento da proposta de Decisão do Eixo 5 – Atividades do Programa 

Municipal de Apoios, no âmbito do Eixo Cultura - Viseu 2022/2025 (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. --------- 
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-------------------DESCENTRALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA 

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

657 - 01.08.01 - Decreto-Lei n.º 23/2019 de 30 de janeiro - Transferência de Competências para os 

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

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

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

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

EDOC/2022/30443, tomou conhecimento da proposta apresentada pelo Senhor Presidente da 

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

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

da presente ata, se dá aqui por reproduzida), apresentada no quadro legal definido pela Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, na sua atual redação.----- 

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

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

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

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

-------------------Mais deliberou, revogar a deliberação n.º 450, aprovada na reunião de câmara de 

17-03-2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

-------------------“Ante a nova proposta de Transferência de Competências para o Município de 

Viseu no domínio da Saúde via Auto de Transferência ARSC_056/2022, ao abrigo do artigo 20º do 

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

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

das competências, foram colocadas pela vereação PS ao Sr. Presidente da CMV as seguintes 

questões:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Não obstante a majoração do envelope financeiro atualizado pela ARSC, de forma 

a tornar a transferência de competências um processo financeiramente nulo, é apurado pela CMV 

uma estimativa de valor de investimento (datada de 2018) de “3,7 milhões de euros”. Como foi 

apurado este valor e qual a discriminação pormenorizada desta estimativa apresentada pela 

CMV?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para além da discrepância de razões económicas apresentadas e da presença de 

outras claúsulas (como a da atualização dos custos de exploração), quais os termos concretos e 

definitivos exigidos pela CMV para que se efetive a dita transferência de competências?-------------- 

-------------------Se é vontade expressa ou não do Executivo camarário em alguma vez aceitar a 

transferência de competências para a autarquia no domínio da Saúde?---------------------------------- 

-------------------Não havendo uma resposta assertiva às questões colocadas, constatamos que a 

argumentação economicista prevalece, ao invés de nos assumirmos como parceiro local e agente 

promotor de cuidados de saúde de qualidade descentralizados, fazendo juz à mais-valia que uma 

governança de proximidade permite; e de perdermos a oportunidade de com a transferência de 

competências; solucionar parte dos graves problemas de salubridade que afectam a população 

viseense e que regularmente têm eco na comunicação social.----------------------------------------------- 

-------------------Face ao exposto, a vereação do PS vota contra a atual proposta.”--------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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-------------------AÇÃO SOCIAL, FAMÍLIA E SOLIDARIEDADE - VISEU SOLIDÁRIO------- 

658 - 01.09.01 - VISEU SOLIDÁRIO – Lyudmyla Popel - Freguesia de Viseu - Apoio no Âmbito 

da Saúde ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Família, anexada à distribuição n.º EDOC/2022/31764, bem como dos demais documentos 

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

complementar para despesas extraordinárias de saúde, a Lyudmyla Popel, através da atribuição de 

uma comparticipação de 120,00 euros, para aquisição de medicação, nos termos do disposto na 

alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º, do artigo 8.º e artigo 9.º do Regulamento Municipal Viseu Solidário.- 

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

 

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

659 - 01.10.01 - Município de Viseu / Freguesia de Cavernães - Informática para Seniores 2022 ---- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lado, uma melhoria e facilitação das relações sociais através da utilização das TIC, visando uma 
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maior participação das pessoas idosas do concelho. E, por outro lado, a criação de atividades lúdico-

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

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

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

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

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

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

protocolo (EDOC/2022/25532). --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

660 - 01.10.02 - Município de Viseu / Freguesia do Campo - Informática para Seniores 2022 -------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 14 de abril de 2022 

 

 

232 

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

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

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

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

protocolo (EDOC/2022/25533). --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

661 - 01.10.03 - Município de Viseu / Instituto Politécnico de Lisboa / Escola de Dança Lugar 

Presente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Município de Viseu tem por missão promover o acesso diversificado e 

qualificado aos bens e serviços de cultura, estimular a criação artística, valorizar o património 

cultural, incentivar o acréscimo e formação de públicos, bem como potenciar o diálogo entre a 

cidade e os seus diversos públicos, locais, nacionais e internacionais, contribuir para o 

desenvolvimento artístico e cultural na cidade, promover uma cultura de rede entre os equipamentos 

e espaços que tutela e entre estes e as instituições congéneres da cidade, missão que deverá 

prosseguir tendo em vista designadamente a gestão integrada e programação de diversos espaços e 

eventos culturais em espaço público da cidade;---------------------------------------------------------------- 

-------------------Se encontra cometida, pelo Município de Viseu, à Escola de Dança Lugar Presente, 

o apoio às atividades por ela desenvolvidas no âmbito do apoio municipal ao Ensino Artístico 

Especializado na Dança;------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Escola Superior de Dança – Instituto Politécnico de Lisboa, instituição de ensino 

superior público, tem por missão ministrar a preparação para o exercício de atividades profissionais 

altamente qualificadas nos domínios da Dança e promover o desenvolvimento das atividades e das 

profissões artísticas ligadas à Dança;----------------------------------------------------------------------------  

-------------------A Escola Superior de Dança – Instituto Politécnico de Lisboa, através das atividades 

pedagógicas, artísticas e científicas por si desenvolvidas, possui um manifesto interesse em reforçar 

relações de cooperação com o Município de Viseu e suas instituições, em geral, e com a Escola de 

Dança Lugar Presente, em particular;---------------------------------------------------------------------------  

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

Município de Viseu, o Instituto Politécnico de Lisboa e a Escola de Dança “Lugar Presente”, que 

visa estabelecer as linhas gerais da parceria a desenvolver entre os três Outorgantes tendo em vista a 

realização de atividades artísticas, pedagógicas e científicas no Município de Viseu, nomeadamente: 

cursos de Dança, residências artísticas e apresentação de espetáculos protagonizados por estudantes 

de ambas as instituições académicas, bem como, promover a participação de estudantes da EDLP 

em atividades na sede da ESD – IPL, através de estágios curriculares e outras ofertas que se 

afigurem inovadoras no âmbito da promoção da prossecução de estudos de ensino superior na área 

da Dança.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

aludido acordo (EDOC/2022/35511). --------------------------------------------------------------------------- 

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

 

662 - 01.10.04 - Município de Viseu / Associação Dignitude – Programa Abem ------------------------ 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/110651, deliberou aprovar o cabimento e compromisso 

no valor de 5.600,00 euros, para dar continuidade ao Programa Abem: Rede Solidária do 
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Medicamento por mais um ano, ao abrigo do Protocolo celebrado entre a Associação Dignitude e o 

Município de Viseu.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

663 - 01.10.05 - Município de Viseu / Freguesia de Bodiosa / Associação Recreativa, Desportiva e 

Cultural de Oliveira de Baixo – Atividade Sénior 2022 ------------------------------------------------------ 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Bodiosa e a Associação Recreativa, Desportiva e Cultural de Oliveira 

de Baixo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/29496).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

664 - 01.10.06 - Município de Viseu / Freguesia de Coutos de Viseu / Associação de Solidariedade 

Social, Cultural e Recreativa Coutoense – Atividade Sénior 2022 ----------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Coutos de Viseu e a Associação de Solidariedade Social, Cultural e 

Recreativa Coutoense.--------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 14 de abril de 2022 
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-------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzida a minuta do 

aludido protocolo (EDOC/2022/29092).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

665 - 01.10.07 - Município de Viseu / Freguesia de São João de Lourosa / Associação Cultural, 

Recreativa e Social de Teivas – Atividade Sénior 2022 ------------------------------------------------------ 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de São João de Lourosa e a Associação Cultural, Recreativa e Social de 

Teivas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/29447).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

666 - 01.10.08 - Município de Viseu / Freguesia de Silgueiros / ASSOPS - Associação de Passos de 

Silgueiros – Atividade Sénior 2022 ----------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Silgueiros e a ASSOPS - Associação de Passos de Silgueiros.------------ 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 14 de abril de 2022 
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-------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzida a minuta do 

aludido protocolo (EDOC/2022/29442).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

667 - 01.10.09 - Município de Viseu / União das Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita 

/ Fundação Joaquim dos Santos – Atividade Sénior 2022 --------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a União das Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita e a Fundação Joaquim 

dos Santos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/29415).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

668 - 01.10.10 - Município de Viseu / Freguesia de Cavernães / Associação de Solidariedade Social 

“As Costureirinhas de Cavernães” – Atividade Sénior 2022 ------------------------------------------------ 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Cavernães e a Associação de Solidariedade Social “As Costureirinhas 

de Cavernães”.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 14 de abril de 2022 
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-------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzida a minuta do 

aludido protocolo (EDOC/2022/29104).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

669 - 01.10.11 - Município de Viseu / Freguesia de Povolide / Associação Social, Cultural 

Desportiva de Nesprido – Atividade Sénior 2022 ------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Povolide e a Associação Social, Cultural Desportiva de Nesprido.------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/29373).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

670 - 01.10.12 - Município de Viseu / Freguesia de Ribafeita / Associação Sociocultural Desportiva 

e Recreativa de Gumiei – Atividade Sénior 2022 ------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Ribafeita e a Associação Sociocultural Desportiva e Recreativa de 

Gumiei.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 14 de abril de 2022 
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-------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzida a minuta do 

aludido protocolo (EDOC/2022/29200).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

671 - 01.10.13 - Município de Viseu / Freguesia de Fragosela / Associação Social, Cultural e 

Recreativa “Os Amigos de Fragosela” – Atividade Sénior 2022 ------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Fragosela e a Associação Social, Cultural e Recreativa “Os Amigos de 

Fragosela”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/29290).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

672 - 01.10.14 - Município de Viseu / Freguesia de Ranhados / Futebol Clube de Ranhados – 

Atividade Sénior 2022 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Ranhados e o Futebol Clube de Ranhados.----------------------------------- 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 14 de abril de 2022 
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-------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzida a minuta do 

aludido protocolo (EDOC/2022/29277).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

673 - 01.10.15 - Município de Viseu / Freguesia do Campo / AMOS - Associação de Moselos – 

Atividade Sénior 2022 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia do Campo e a AMOS - Associação de Moselos.-------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/29255).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

674 - 01.10.16 - Município de Viseu / Freguesia de Orgens / Associação de Solidariedade Social, 

Cultural, Recreativa e Desportiva de Tondelinha – Atividade Sénior 2022 ------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Orgens e a Associação de Solidariedade Social, Cultural, Recreativa e 

Desportiva de Tondelinha.---------------------------------------------------------------------------------------- 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 14 de abril de 2022 
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-------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzida a minuta do 

aludido protocolo (EDOC/2022/29237).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

675 - 01.10.17 - Município de Viseu / Freguesia do Campo / Centro Cultural do Campo – Atividade 

Sénior 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia do Campo e o Centro Cultural do Campo.--------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/31916).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

676 - 01.10.18 - Município de Viseu / Freguesia de Orgens / Centro Social e Cultural de Orgens – 

Atividade Sénior 2022 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Orgens e o Centro Social e Cultural de Orgens.----------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/29210).------------------------------------------------------------------------ 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 14 de abril de 2022 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

677 - 01.10.19 - Município de Viseu / União das Freguesias de Boa Aldeia Farminhão e Torredeita / 

Grupo Social de Recreio e Desporto de Torredeita – Atividade Sénior 2022 ----------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a União das Freguesias de Boa Aldeia Farminhão e Torredeita e o Grupo Social de 

Recreio e Desporto de Torredeita.------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/29184).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

678 - 01.10.20 - Município de Viseu / União das Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita 

/ Associação de Solidariedade Social de Farminhão – ASSF – Atividade Sénior 2022 ----------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a União das Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita e a Associação de 

Solidariedade Social de Farminhão – ASSF.------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/29142).------------------------------------------------------------------------ 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

679 - 01.10.21 - Município de Viseu / União das Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita 

/ Associação Desportiva, Cultural e Social de Vila Chã do Monte – Atividade Sénior 2022 ----------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a União das Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita e a Associação 

Desportiva, Cultural e Social de Vila Chã do Monte.--------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/29121).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

680 - 01.10.22 - Município de Viseu / Freguesia de Viseu / Associação de Solidariedade Social, 

Cultural e Recreativa de Gumirães – Atividade Sénior 2022 ------------------------------------------------ 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Viseu e a Associação de Solidariedade Social, Cultural e Recreativa de 

Gumirães.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/29318).------------------------------------------------------------------------ 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

681 - 01.10.23 - Município de Viseu / Freguesia de Abraveses / Associação Solidariedade Social da 

Freguesia de Abraveses – Atividade Sénior 2022 ------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Abraveses e a Associação Solidariedade Social da Freguesia de 

Abraveses.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/31910).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

682 - 01.10.24 - Município de Viseu / Freguesia de Lordosa / Nuclisol Jean Piaget – Lar de Idosos – 

Atividade Sénior 2022 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Lordosa e a Nuclisol Jean Piaget – Lar de Idosos.-------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/31860).------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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683 - 01.10.25 - Município de Viseu / Freguesia de Côta / Associação Social, Desportiva, 

Recreativa e Cultural de Nogueira de Côta – Atividade Sénior 2022 -------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Côta e a Associação Social, Desportiva, Recreativa e Cultural de 

Nogueira de Côta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/31883).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

684 - 01.10.26 - Município de Viseu / Freguesia de Calde / Associação Social Cultural Desportiva e 

Recreativa de Calde – Atividade Sénior 2022 ----------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Calde e a Associação Social Cultural Desportiva e Recreativa de 

Calde.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/31846).------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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685 - 01.10.27 - Município de Viseu / Freguesia de Calde / Associação Cultural e Recreativa de 

Várzea de Calde – Atividade Sénior 2022 --------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Calde e a Associação Cultural e Recreativa de Várzea de Calde.--------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/31823).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

686 - 01.10.28 - Município de Viseu / Freguesia de Abraveses / Associação Cultural, Recreativa e 

Social de Pascoal – Atividade Sénior 2022 -------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Abraveses e a Associação Cultural, Recreativa e Social de Pascoal.----- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/31817).------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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687 - 01.10.29 - Município de Viseu / Freguesia de Viseu / Santa Casa da Misericórdia de Viseu – 

Atividade Sénior 2022 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Viseu e a Santa Casa da Misericórdia de Viseu.----------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/31784).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

688 - 01.10.30 - Município de Viseu / Freguesia de Orgens / ASDREQ - Associação Social, 

Desportiva, Recreativa, Educativa e Cultural de Quintela – Atividade Sénior 2022 --------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Orgens e a ASDREQ - Associação Social, Desportiva, Recreativa, 

Educativa e Cultural de Quintela.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/31750).------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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689 - 01.10.31 - Município de Viseu / Freguesia de Silgueiros / Associação Social, Desportiva, 

Cultural e Recreativa de Silgueiros – Atividade Sénior 2022 ----------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Silgueiros e a Associação Social, Desportiva, Cultural e Recreativa de 

Silgueiros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/31737).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

690 - 01.10.32 - Município de Viseu / Freguesia de Repeses e São Salvador / Centro Social da 

Paróquia de São Salvador – Atividade Sénior 2022 ---------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Repeses e São Salvador e o Centro Social da Paróquia de São 

Salvador.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/30971).------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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691 - 01.10.33 - Município de Viseu / Freguesia de São Pedro de France / Associação Cultural, 

Desportiva e de Solidariedade Social de São Pedro de France – Atividade Sénior 2022 ---------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de São Pedro de France e a Associação Cultural, Desportiva e de 

Solidariedade Social de São Pedro de France.--l--------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/30948).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

692 - 01.10.34 - Município de Viseu / Freguesia de Bodiosa / Associação Recreativa, Desportiva e 

Cultural de Santa Marinha – Atividade Sénior 2022 --------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Bodiosa e a Associação Recreativa, Desportiva e Cultural de Santa 

Marinha.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/30944).------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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693 - 01.10.35 - Município de Viseu / Freguesia de Calde / Associação Social, Cultural, Desportiva 

e Recreativa de Paraduça – Atividade Sénior 2022 ----------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Calde e a Associação Social, Cultural, Desportiva e Recreativa de 

Paraduça.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/30931).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

694 - 01.10.36 - Município de Viseu / Freguesia de Santos Evos / Associação Desportiva e Cultural 

de Danças e Cantares de Carragoso – Atividade Sénior 2022 ----------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Santos Evos e a Associação Desportiva e Cultural de Danças e 

Cantares de Carragoso.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/30929).------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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695 - 01.10.37 - Município de Viseu / Freguesia do Campo / Centro Social Paroquial de Campo – 

Atividade Sénior 2022 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia do Campo e o Centro Social Paroquial de Campo.----------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/30915).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

696 - 01.10.38 - Município de Viseu / Freguesia de Bodiosa / Centro Social de Bodiosa – Atividade 

Sénior 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Bodiosa e o Centro Social de Bodiosa.--------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/30903).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

697 - 01.10.39 - Município de Viseu / Freguesia de São Cipriano e Vil de Souto / Associação de 

Solidariedade Social, Cultural, Recreativa e Desportiva de Figueiró – Atividade Sénior 2022 -------- 
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-------------------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;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de São Cipriano e Vil de Souto e a Associação de Solidariedade Social, 

Cultural, Recreativa e Desportiva de Figueiró.----------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/30898).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

698 - 01.10.40 - Município de Viseu / Freguesia de Rio de Loba / ACREDITA - Associação de 

Solidariedade Social, Cultural, Recreativa e Desportiva de Travassós de Baixo – Atividade Sénior 

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

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Rio de Loba e a ACREDITA - Associação de Solidariedade Social, 

Cultural, Recreativa e Desportiva de Travassós de Baixo.--------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/30668).------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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699 - 01.10.41 - Município de Viseu / Freguesia de Silgueiros / Associação Social, Cultural, 

Recreativa e Desportiva de Pindelo de Silgueiros – Atividade Sénior 2022 ------------------------------ 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Silgueiros e a Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva de 

Pindelo de Silgueiros.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/30653).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

700 - 01.10.42 - Município de Viseu / Freguesia de Viseu / Associação Cultural, Social e Recreativa 

de Santiago – Atividade Sénior 2022 --------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Viseu e a Associação Cultural, Social e Recreativa de Santiago.--------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/30605).------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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701 - 01.10.43 - Município de Viseu / Freguesia de Orgens / Centro Social, Recreativo e Desportivo 

de S. Martinho de Orgens – Atividade Sénior 2022 ---------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Orgens e o Centro Social, Recreativo e Desportivo de S. Martinho de 

Orgens.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/30597).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

702 - 01.10.44 - Município de Viseu / Freguesia do Campo / Associação Social e Cultural de Moure 

de Madalena – Atividade Sénior 2022 -------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia do Campo e a Associação Social e Cultural de Moure de Madalena.-------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/34403).------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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703 - 01.10.45 - Município de Viseu / União das Freguesias de Barreiros e Cepões / Associação 

Cultural, Recreativa, Desportiva e Social de Aviúges – Atividade Sénior 2022 -------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a União das Freguesias de Barreiros e Cepões e a Associação Cultural, Recreativa, 

Desportiva e Social de Aviúges.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/34506).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

704 - 01.10.46 - Município de Viseu / União das Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita 

/ Centro Social da Paróquia de Boa Aldeia – Atividade Sénior 2022 -------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a União das Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita e o Centro Social da 

Paróquia de Boa Aldeia.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/34523).------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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705 - 01.10.47 - Município de Viseu / Freguesia de Bodiosa / União Recreativa Oliveirense – 

Atividade Sénior 2022 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Bodiosa e a União Recreativa Oliveirense.----------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/34549).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

706 - 01.10.48 - Município de Viseu / Freguesia de Santos Evos / Associação de Solidariedade 

Social, Cultural e Recreativa dos Amigos de Santos Evos – Atividade Sénior 2022 -------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Santos Evos e a Associação de Solidariedade Social, Cultural e 

Recreativa dos Amigos de Santos Evos.------------------------------------------------------------------------ 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/34561).------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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707 - 01.10.49 - Município de Viseu / Freguesia de Ranhados / Fundação Mariana Seixas – 

Atividade Sénior 2022 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Ranhados e a Fundação Mariana Seixas.------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/34622).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

708 - 01.10.50 - Município de Viseu / Freguesia de Côta / Associação de Solidariedade Social “As 

Abelhinhas” – Atividade Sénior 2022 -------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Côta e a Associação de Solidariedade Social “As Abelhinhas”.---------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/34636).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

709 - 01.10.51 - Município de Viseu / Freguesia de Silgueiros / Núcleo de Cultura, Ambiente e 

Lazer de Silgueiros – Atividade Sénior 2022 ------------------------------------------------------------------ 
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-------------------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;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Silgueiros e o Núcleo de Cultura, Ambiente e Lazer de Silgueiros.------ 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/34657).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

710 - 01.10.52 - Município de Viseu / Freguesia de Côta / Associação “As Pastorinhas de Côta” – 

Atividade Sénior 2022 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Côta e a Associação “As Pastorinhas de Côta”.----------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/34663).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

711 - 01.10.53 - Município de Viseu / Freguesia de Fragosela / Centro Social de Prime – Atividade 

Sénior 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------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;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Fragosela e o Centro Social de Prime.---------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/34676).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

712 - 01.10.54 - Município de Viseu / Freguesia de Ribafeita / Associação Social, Cultural, 

Desportiva e Recreativa de Lustosa – Atividade Sénior 2022 ----------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Ribafeita e a Associação Social, Cultural, Desportiva e Recreativa de 

Lustosa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/34689).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

713 - 01.10.55 - Município de Viseu / Freguesia de Bodiosa / Centro Social, Recreativo e Educativo 

de Queirela – Atividade Sénior 2022 --------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------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;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Bodiosa e o Centro Social, Recreativo e Educativo de Queirela.--------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/34700).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

714 - 01.10.56 - Município de Viseu / Freguesia do Campo / Recreativo de Bassar – Associação 

Desportiva e Cultural – Atividade Sénior 2022 --------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia do Campo e o Recreativo de Bassar – Associação Desportiva e Cultural.-- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/34711).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

715 - 01.10.57 - Município de Viseu / Freguesia de Repeses e São Salvador / Confraria ou 

Irmandade Santa Eulália – Atividade Sénior 2022 ------------------------------------------------------------ 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Repeses e São Salvador e a Confraria ou Irmandade Santa Eulália.------ 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/34744).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

716 - 01.10.58 - Município de Viseu / Freguesia de Lordosa / Associação Cultural, Desportiva e 

Recreativa de Lordosa – Atividade Sénior 2022 -------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Lordosa e a Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Lordosa.- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/35724).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

717 - 01.10.59 - Município de Viseu / Freguesia de Mundão / Rancho Folclórico de Mundão – 

Atividade Sénior 2022 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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, 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 14 de abril de 2022 

 

 

260 

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

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, enquanto entidade organizadora da 15ª 

Edição do Programa Atividade Sénior, deliberou, no uso das disposições conjugadas das alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com a Freguesia de Mundão e o Rancho Folclórico de Mundão.--------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/34434).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

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

718 - 01.11.01 - Pagamento da Internet da Incubadora de S. Cristóvão para 2022 - Freguesia de São 

Pedro de France ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/1240, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

Freguesia de São Pedro de France, com vista ao apoio financeiro, no montante de 360,00 euros, 

para o “Pagamento da Internet da Incubadora de S. Cristóvão para 2022”. ------------------------------- 

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

 

719 - 01.11.02 - Pagamento de Projeto para a Requalificação da Rua nº. 3 do Bairro da Amizade em 

Vendas - Freguesia de Cavernães ------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/101726, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com 

a Freguesia de Cavernães, com vista ao pagamento de projeto, no montante de 2.460,00 euros, para 

“Requalificação da Rua nº. 3 do Bairro da Amizade em Vendas”.------------------------------------------ 

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

 

720 - 01.11.03 - Pagamento de Projeto para a Requalificação da Rua do Tanque em Aveolos - 

Freguesia de Cavernães ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/101730, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com 

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

“Requalificação da Rua do Tanque em Aveolos”.------------------------------------------------------------- 

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

 

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

721 - 01.12.01 - Município de Viseu / Centro Social Cultural, Recreativo e Desportivo Leões da 

Beira ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------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/2022/24892, a celebrar com o Centro 

Social Cultural, Recreativo e Desportivo Leões da Beira, que tem por objeto a concessão, pelo 

Município de Viseu, de um apoio financeiro no montante de 1.000,00 euros para a realização do 

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

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

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

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

 

722 - 01.12.02 - Município de Viseu / Lusitano Futebol Clube de Vildemoinhos ------------------------ 

-------------------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/2022/11354, a celebrar com o Lusitano 

Futebol Clube de Vildemoinhos, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um 

apoio financeiro no montante de 20.480,47 euros para a realização do programa desenvolvimento 

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

-------------------Mais deliberou, tendo em conta o disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 20.º e 

artigo 21.º todos do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas do Município de 
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Viseu, isentar a referida entidade das taxas de utilização de instalações desportivas e/ou serviços 

municipais, no montante identificado na minuta do aludido 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.---------- 

 

723 - 01.12.03 - Município de Viseu / Grupo Social de Recreio e Desporto de Torredeita ------------- 

-------------------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/2022/4144, a celebrar com o Grupo 

Social de Recreio e Desporto de Torredeita, que tem por objeto a concessão, pelo Município de 

Viseu, de um apoio financeiro no montante de 5.531,19 euros para a realização do programa 

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

-------------------Mais deliberou, tendo em conta o disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 20.º e 

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

Viseu, isentar a referida entidade das taxas de utilização de instalações desportivas e/ou serviços 

municipais, no montante identificado na minuta do aludido 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.---------- 

 

724 - 01.12.04 - Município de Viseu / Associação de Solidariedade Social, Recreativa e Desportiva 

da Freguesia de Vila Chã de Sá ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 
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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/2022/97604, a celebrar com a 

Associação de Solidariedade Social, Recreativa e Desportiva da Freguesia de Vila Chã de Sá, que 

tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um apoio financeiro no montante de 

4.800,00 euros para a realização do programa desenvolvimento desportivo anexo ao referido 

contrato-programa.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 

725 - 01.12.05 - Município de Viseu / Grupo Desportivo Cultural, Recreativo e Social da Vila de 

Silgueiros ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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/2022/15655, a celebrar com o Grupo 

Desportivo Cultural, Recreativo e Social da Vila de Silgueiros, que tem por objeto a concessão, pelo 

Município de Viseu, de um apoio financeiro no montante de 7.650,00 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.---------- 

 

726 - 01.12.06 - Município de Viseu / Judo Clube de Viseu ------------------------------------------------ 

-------------------Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------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/2022/17618, a celebrar com o Judo 

Clube de Viseu, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um apoio financeiro 

no montante de 4.958,92 euros para a realização do programa desenvolvimento desportivo anexo ao 

referido contrato-programa.---------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------Mais deliberou, tendo em conta o disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 20.º e 

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

Viseu, isentar a referida entidade das taxas de utilização de instalações desportivas e/ou serviços 

municipais, no montante identificado na minuta do aludido 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.---------- 

 

727 - 01.12.07 - Município de Viseu / Académico de Viseu Futebol Clube ------------------------------ 

-------------------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/2022/22602, a celebrar com o 

Académico de Viseu Futebol Clube, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de 
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um apoio financeiro no montante de 53.306,82 euros para a realização do programa 

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

-------------------Mais deliberou, tendo em conta o disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 20.º e 

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

Viseu, isentar a referida entidade das taxas de utilização de instalações desportivas e/ou serviços 

municipais, no montante identificado na minuta do aludido 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.---------- 

 

728 - 01.12.08 - Município de Viseu / Sport Viseu e Benfica ----------------------------------------------- 

-------------------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/2022/22631, a celebrar com o Sport 

Viseu e Benfica, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um apoio financeiro 

no montante de 20.528,86 euros para a realização do programa desenvolvimento desportivo anexo 

ao referido contrato-programa.-----------------------------------------------------------------------------------  

-------------------Mais deliberou, tendo em conta o disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 20.º e 

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

Viseu, isentar a referida entidade das taxas de utilização de instalações desportivas e/ou serviços 

municipais, no montante identificado na minuta do aludido 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.---------- 

 

729 - 01.12.09 - Município de Viseu / Viseu 2001 - Associação Desportiva, Social e Cultural -------- 

-------------------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 
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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/2022/17660, a celebrar com o Viseu 

2001 - Associação Desportiva, Social e Cultural, que tem por objeto a concessão, pelo Município de 

Viseu, de um apoio financeiro no montante de 38.915,70 euros para a realização do programa 

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

-------------------Mais deliberou, tendo em conta o disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 20.º e 

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

Viseu, isentar a referida entidade das taxas de utilização de instalações desportivas e/ou serviços 

municipais, no montante identificado na minuta do aludido 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.---------- 

 

730 - 01.12.10 - Município de Viseu / Associação Nacional de Judo Master ----------------------------- 

-------------------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/2022/29139, a celebrar com a 

Associação Nacional de Judo Master, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de 

um apoio financeiro no montante de 450,00 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.---------- 
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731 - 01.12.11 - Município de Viseu / Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva da Casa 

do Benfica em 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/2022/27622, a celebrar com a 

Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva da Casa do Benfica em Viseu, que tem por 

objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um apoio financeiro no montante de 200,00 euros 

para a realização do programa desenvolvimento desportivo anexo ao referido contrato-programa.----  

-------------------Mais deliberou, tendo em conta o disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 20.º e 

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

Viseu, isentar a referida entidade das taxas de utilização de instalações desportivas e/ou serviços 

municipais, no montante identificado na minuta do aludido 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.---------- 

 

732 - 11.12.12 - Município de Viseu / Associação Recreativa e Desportiva “Os Povoenses” ---------- 

-------------------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;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------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/2022/18105, a celebrar com a 

Associação Recreativa e Desportiva “Os Povoenses”, que tem por objeto a concessão, pelo 

Município de Viseu, de um apoio financeiro no montante de 9.825,00 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.---------- 

 

733 - 01.12.13 - Município de Viseu / Associação de Andebol 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/2022/22576, a celebrar com a 

Associação de Andebol de Viseu, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um 

apoio financeiro no montante de 2.500,00 euros para a realização do programa desenvolvimento 

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

-------------------Mais deliberou, tendo em conta o disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 20.º e 

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

Viseu, isentar a referida entidade das taxas de utilização de instalações desportivas e/ou serviços 

municipais, no montante identificado na minuta do aludido 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.---------- 

 

734 - 01.14.14 - Município de Viseu / Brave Viriathvs Runners – Clube Desportivo ------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores 

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

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

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

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

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

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

desenvolvimento desportivo, anexada ao registo n.º EDOC/2022/32986, a celebrar com o Brave 

Viriathvs Runners – Clube Desportivo, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, 

de um apoio financeiro no montante de 390,00 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.---------- 

 

735 - 01.12.15 - Município de Viseu / Viseu Royal Tennis Club ------------------------------------------- 

-------------------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/2022/27303, a celebrar com o Viseu 

Royal Tennis Club, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um apoio 

financeiro no montante de 600,00 euros para a realização do programa desenvolvimento desportivo 

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

-------------------Mais deliberou, tendo em conta o disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 20.º e 

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

Viseu, isentar a referida entidade das taxas de utilização de instalações desportivas e/ou serviços 

municipais, no montante identificado na minuta do aludido contrato-programa. ------------------------- 
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-------------------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.---------- 

 

736 - 01.12.16 - Município de Viseu / Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas de Mundão --------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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/2022/11900, a celebrar com a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Mundão, que tem 

por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um apoio financeiro no montante de 2.500,00 

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.---------- 

 

737 - 01.12.17 - Município de Viseu / Associação Mover 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;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------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/2022/26894, a celebrar com a 

Associação Mover Viseu, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um apoio 

financeiro no montante de 402,75 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.---------- 

 

738 - 01.12.18 - Município de Viseu / Invictus Viseu – Associação Desportiva, Recreativa e 

Cultural – Relatório Final ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/6635, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato-

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

Desportiva, Recreativa e Cultural, no âmbito da candidatura à Medida 2, 3 e 4 (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.---------- 

 

739 - 01.12.19 - Município de Viseu / Rogério Manuel de Almeida Martins – Relatório Final -------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/23980, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo para 2021, celebrado com Rogério Manuel de Almeida 

Martins, 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.---------- 

 

-------------------VISEU EDUCA-------------------------------------------------------------------------------- 

740 - 01.13.01 - Município de Viseu / Freguesia de Viseu -------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/33358, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou celebrar uma adenda ao protocolo 

celebrado com a Freguesia de Viseu, no âmbito Viseu Educa – Ano 2021/2022, aprovado em 22-

07-2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

741 - 01.13.02 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Viseu Norte / freguesia de Lordosa- 

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

EDOC/2022/33358, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou celebrar uma adenda ao protocolo 

celebrado com o Agrupamento de Escolas Viseu Norte e a Freguesia de Lordosa no âmbito Viseu 

Educa – Ano 2021/2022, aprovado em 22-07-2021. --------------------------------------------------------- 

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

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

 

742 - 01.13.03 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique / Henriquina 

Associação Recreativa e Cultural – H.A.R.C. ----------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/33358, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou celebrar uma adenda ao protocolo 

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

Recreativa e Cultural – H.A.R.C., no âmbito Viseu Educa – Ano 2021/2022, aprovado em 22-07-

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

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

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

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

 

743 - 01.13.04 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Grão Vasco / Associação Grão 

Vasco ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/33358, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou celebrar uma adenda ao protocolo 

celebrado com o Agrupamento de Escolas Grão Vasco e a Associação Grão Vasco, no âmbito Viseu 

Educa – Ano 2021/2022, aprovado em 22-07-2021. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

744 - 01.13.05 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Viseu Norte / Freguesia de 

Bodiosa-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/33358, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou celebrar uma adenda ao protocolo 

celebrado com o Agrupamento de Escolas Viseu Norte e a Freguesia de Bodiosa, no âmbito Viseu 

Educa – Ano 2021/2022, aprovado em 22-07-2021. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

-------------------CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA 

DESCENTRALIZAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO-------------------------------------------------- 

745 - 01.14.01 - Município de Viseu / Escola Secundária de Viriato -------------------------------------- 

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

EDOC/2022/26219, a Câmara Municipal de Viseu, tomou conhecimento da proposta de celebração 

de uma adenda ao Contrato de Delegação de Competências celebrado com a Escola Secundária de 

Viriato, aprovado na reunião de câmara de 20-01-2022, no âmbito do novo quadro de competências 

dos órgãos municipais, em matéria da educação, estabelecido no artigo 11.º da Lei n.º 50/2018, de 

16 de agosto e concretizado pelo Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua atual redação.---- 

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

deliberou concordar com a mesma e, no uso da competência prevista na alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, deliberou remetê-la à Assembleia 

Municipal, para efeitos de ratificação, em consonância com o disposto na alínea k) do n.º 1 do 
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artigo 25.º do Anexo I, do mesmo diploma legal e artigo 164º do Código do Procedimento 

Administrativo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

-------------------CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO------------------------------------------- 
746 - 01.15.01 - Tendo por fundamento as informações constantes da distribuição n.º 

EDOC/2022/34837, e demais documentos em anexo, a Câmara Municipal de Viseu deliberou, 

tendo por base o disposto no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 janeiro, propor os 

seguintes elementos para integrar o Conselho Municipal de Educação:------------------------------------  

-------------------Presidente da Câmara Municipal – Dr. Fernando de Carvalho Ruas;------------------- 

-------------------Presidente da Assembleia Municipal – Dr. José Manuel Henriques Mota de Faria;--- 

-------------------O Vereador responsável pelo Pelouro da Educação, que assegura a substituição do 

Presidente, nas ausências e impedimentos – Dr. Pedro Miguel Ribeiro;----------------------------------- 

-------------------Presidente da junta de freguesia eleito pela Assembleia Municipal em 

representação das freguesias do concelho – Efetivo: António de Almeida Jesus Lopes - Presidente 

da Junta de Freguesia de Fragosela e Suplente: José Ernesto Barreiros Coelho - Presidente da Junta 

de Freguesia de S. Pedro de France;----------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O representante do Departamento Governamental responsável pela Área da 

Educação – Cristina Oliveira;------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------O representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

respetiva – Alexandra Rodrigues;-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Diretores dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas da área do 

município – Dinis Saraiva – Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique; Marco Rodrigues – 

Agrupamento de Escolas Viseu Norte; Rui Cardoso – Agrupamento de Escolas do Viso; Carlos 

Correia - Agrupamento de Escolas de Mundão; Luis Nóbrega - Agrupamento de Escolas Grão 

Vasco; Adelino Azevedo Pinto - Escola Secundária Alves Martins; José Augusto de Oliveira Rosa - 

Escola Secundária Emídio Navarro e Ana Gueidão - Escola Secundária Viriato;------------------------ 

-------------------Representante das Instituições do Ensino Superior Público – João Paulo Balula – 

Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Viseu;------------------------------------------------------------ 

-------------------Representante das Instituições do Ensino Superior Privado – Efetivo: Paulo Pereira 

(Docente da Universidade Católica) e Suplente: Ana Paula Simões (Docente do Instituto Piaget de 

Viseu);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------- Representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário Público – Alexandra 

Gomes Vieira Rocha – Docente da Secundária de Viriato;--------------------------------------------------- 

-------------------Representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Público – Ana Margarida 

Simões Caldeira – Docente do Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique;--------------------------- 

-------------------Representante do Pessoal Docente da Educação Pré- Escolar Pública – Elisabete 

dos Santos Almeida Garcia – Docente do Agrupamento de Escolas do Viso;----------------------------- 

-------------------Representantes de cada um dos Conselhos Pedagógicos dos Agrupamentos de 

Escolas e Escolas não Agrupadas – Vítor João Almeida - Agrupamento de Escolas Infante D. 

Henrique; Augusto José Prata Morais - Agrupamento de Escolas Viseu Norte; Paulo Almiro Pinto 

Ferreira - Agrupamento de Escolas do Viso; Cristina Guedes - Agrupamento de Escolas de 

Mundão; Amador Augusto Oliveira - Agrupamento de Escolas Grão Vasco; Fernando Saldanha - 
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Escola Secundária Alves Martins; Carlos Almeida - Escola Secundária Emídio Navarro e Maria 

Teresa Serôdio Silva - Escola Secundária Viriato;------------------------------------------------------------ 

-------------------Representante de Estabelecimentos de Educação e de Ensino Básico e Secundário 

privados – Maria Joana Capelle Pega – Diretora do Jardim-Escola João de Deus;------------------------ 

-------------------Representantes das Associações de Pais e Encarregados de Educação – Efetivos: 

Ana Lúcia Pereira Carvalho Teixeira - Presidente da Associação de Pais Escola Doutor Azeredo 

Perdigão e Lina Maria de Almeida Rodrigues - Presidente da Associação de Pais da Escola 

Secundária Viriato e Suplentes: Fátima Angelina Pereira de Sousa - Presidente da Associação de 

Pais do Jardim de Infância de Marzovelos e Sónia de Sá Boloto - Presidente da Associação de Pais 

da Escola Secundária Emídio Navarro;------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Representante das Associações de Estudantes – Bruno Alexandre Pereira Ferreira 

Faria – Presidente da Federação Académica de Viseu;------------------------------------------------------- 

-------------------Representante das Instituições Particulares de Solidariedade Social que 

desenvolvem Atividade na Área da Educação: António José dos Santos Silva – União Distrital das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social;------------------------------------------------------------- 

-------------------Representante dos Serviços Públicos de Saúde: Sara Raquel Pereira Dias – 

Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões UCC - Viseu;---------------------------------------------- 

-------------------Representante dos Serviços da Segurança Social: Susana Rodrigues – Centro 

Distrital de Viseu do Instituto da Segurança Social de Viseu;----------------------------------------------- 

-------------------Representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional: Marta Cristina 

Oliveira Rodrigues – Diretora Centro Emprego;--------------------------------------------------------------- 

-------------------Representante dos Serviços Públicos da área da Juventude e Desporto: Irene 

Ferreira - Direção Regional do Centro do IPDJ-IP;----------------------------------------------------------- 

-------------------Representante das Forças de Segurança – Luís Filipe Silva Santos – Subcomissário 

da PSP de Viseu;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Representante das Forças de Segurança – Sargento Mor Abel João Amaral 

Sarmento – Posto da GNR de Viseu;---------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Representantes do Conselho Municipal de Juventude – Beatriz Ferreira Costa - 

Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Emídio Navarro.------------------------- 

-------------------Mais deliberou, no uso da competência conferida pela subalínea ccc) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, remeter a presente proposta à Assembleia 

Municipal de Viseu, para os efeitos previstos no artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 

janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------Efetuada a discussão e votação, esta deliberação foi aprovada por unanimidade 

tendo os Senhores Vereadores do Partido Socialista, apresentado a seguinte declaração de voto: ----- 

-------------------“Na proposta apresentada pela CM de Viseu para a composição do Conselho 

Municipal de Educação de Viseu foram indicados para representantes das Associações de Pais e 

Encarregados de Educação, dois membros efetivos e dois membros suplentes.-------------------------- 

-------------------Dos quatro nomes apresentados na proposta, três foram legitimamente indicados 

pelo Fórum das Associações de Pais e Encarregados de Educação, constituído pelas 46 

Associações de Pais e Encarregados de Educação do concelho de Viseu.--------------------------------  

-------------------Face ao exposto, não compreendemos o critério que levou à indicação do segundo 

suplente. Segundo o Sr. Vereador Pedro Ribeiro, será o representante de uma Associação de Pais e 

Encarregados de Educação de uma Escola com um elevado número de alunos e estar, por 

princípio, de acordo com as pretensões do Fórum das Associações de Pais e Encarregados de 

Educação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Consideramos tratar-se de uma escolha unilateral, não representativa, e que não 

respeita a decisão Fórum das Associações de Pais e Encarregados de Educação que tem no nosso 

entender toda a legitimidade para indicar os seus representantes.”--------------------------------------- 

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

 

--------------------HABISOLVIS, E.M. EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL 

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

747 - 01.16.01 - Relatório de Execução Orçamental do 4.º Semestre de 2021---------------------------- 

------------------Tendo em conta os documentos apresentados pela Habisolvis, E.M., em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/33073, em cumprimentado do preceituado na alínea e) do n.º 1 do 

artigo 42.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, e alínea i) do artigo 14º dos Estatutos da Habisolvis, 

E.M., a Câmara tomou conhecimento do relatório Semestral de Execução Orçamental, referente ao 

4.º Semestre de 2021, aprovado em reunião ordinária da referida empresa, realizada em 30 de março 

de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

748 - 01.16.02 - Eficiência Energética - Bairro 1º de Maio - Contrato – Programa ---------------------- 

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

------------------A HABISOLVIS é, nos termos do disposto na Lei n.º 50/2012, de 31.08, com as 

alterações constantes da Lei n.º 53/2014, de 25.08 – Regime Jurídico da Atividade Empresarial 

Local e das Participações Locais - uma empresa local de promoção do desenvolvimento local e 

regional, constituída por escritura pública lavrada em 26.05.2004;----------------------------------------- 

------------------No cumprimento do diploma supra referido a gestão da HABISOLVIS deve 

articular-se com os objetivos prosseguidos pelo Município de Viseu, visando a promoção do 

desenvolvimento local e regional, nomeadamente a promoção e gestão de imóveis de habitação 

social, assegurando a sua viabilidade económica e o equilíbrio financeiro;-------------------------------- 

------------------O Município de Viseu detém 100% do capital social inicial da HABISOLVIS;-------- 

------------------Nos termos dos seus Estatutos, a HABISOLVIS tem por objeto a gestão social, 

patrimonial e financeira dos empreendimentos e fogos de habitação social do Município de Viseu e, 

complementarmente, a administração do património habitacional deste município, devendo 

assegurar a manutenção do parque edificado daqueles empreendimentos, bem como dos respetivos 

espaços exteriores que vierem a ser definidos, e bem assim, promover a execução de obras de 

conservação em edifícios e nos espaços exteriores dos conjuntos habitacionais;-------------- 

------------------Compete à Câmara Municipal assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de 

parcerias, a administração, manutenção, e recuperação do património de habitação social;------------- 

------------------O Município de Viseu, no âmbito das suas competências, pode celebrar Contratos-

Programa com as respetivas empresas locais de promoção do desenvolvimento local e regional;----- 

------------------A HABISOLVIS pretende melhorar a eficiência energética dos fogos de habitação 

social, localizados no Bairro 1º de Maio, bairro construído em 1969, constituído por 20 blocos, 

onde o Município é minoritariamente proprietário. A intervenção em causa consistirá na 

substituição das caixilharias (portas e janelas) das 40 habitações propriedade do Município e sob a 

gestão da HABISOLVIS.----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu deliberou celebrar um contrato-programa 

com a Habisolvis, Empresa Municipal de Habitação Social de Viseu, E.M., em que o Município 

incumbe esta a executar internamente e lançar os procedimentos necessários com vista à execução 

dos objetivos em causa, designadamente a instrução e desenvolvimento do processo de Concurso 
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Público até à sua adjudicação, o acompanhamento e fiscalização da empreitada até à sua Receção 

Provisória, atuando a HABISOLVIS, para os efeitos necessários, como “Entidade Adjudicante”. ----  

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

aludido contrato-programa (EDOC/2022/21431). ------------------------------------------------------------ 

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

 

-------------------ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE VISEU – 1ª 

REVISÃO/ATUALIZAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------- 

749 01.17.01 - A Câmara Municipal de Viseu, em face das informações e anexos constantes da 

distribuição n.º EDOC/2019/63183, tomou conhecimento da proposta apresentada pela Habisolvis 

E.M., da 1ª Revisão/Atualização da Estratégia Local de Habitação (ELH) de Viseu (e que, a fim de 

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

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

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

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

aprovação, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o artigo 30.º do Decreto-Lei nº 37/2018, de 4 de Junho 

e n.º 1 do artigo 2.º da Portaria nº 230/2018, de 17 de agosto.----------------------------------------------- 

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

 

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

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

750 - 01.18.01 - Relatório e Contas 2021---------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, em face dos elementos apresentados na distribuição 

n.º EDOC/2022/35336, tomou conhecimento do Relatório de Gestão do Conselho de 

Administração, das contas do exercício de 2021, do Relatório e Parecer do Fiscal Único e respetiva 

Certificação Legal de Contas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Tomou ainda conhecimento da proposta, aprovada por unanimidade, de aplicação 

de resultados referentes ao exercício de 2021.----------------------------------------------------------------- 

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

 

751 - 01.18.02 - Proposta de Delimitação da ARU - Freguesia de Côta - Nogueira de Côta ----------- 

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

EDOC/2022/34628, a Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da proposta de delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana referente à aldeia de Nogueira de Côta, pertencente à Freguesia de 

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

designadamente, a Memória Descritiva, Planta com a delimitação da área e Quadro dos Benefícios 

Fiscais associados aos impostos municipais, apresentado no quadro legal previsto no artigo 13º do 

Decreto-lei nº 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação, Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

concordar com a mesma e, no uso da competência prevista na subalínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou remetê-la à Assembleia Municipal para aprovação, 

nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 e 2 do artigo 13.º do Decreto- Lei n.º 307/2009 de 

23 de outubro, na sua atual redação.----------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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752 - 01.18.03 - Proposta de Delimitação da ARU – União das Freguesias de Boa Aldeia, 

Farminhão e Torredeita -  Vila Chã do Monte ----------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/34654, a Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da proposta de delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana referente à aldeia de Vila Chã do Monte, pertencente à União de 

Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita (e que, a fim de fazer parte integrante da 

presente ata, se dá aqui por reproduzida), designadamente, a Memória Descritiva, Planta com a 

delimitação da área e Quadro dos Benefícios Fiscais associados aos impostos municipais, 

apresentado no quadro legal previsto no artigo 13º do Decreto-lei nº 307/2009, de 23 de outubro, na 

sua atual redação, Regime Jurídico da Reabilitação Urbana.------------------------------------------------ 

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

concordar com a mesma e, no uso da competência prevista na subalínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou remetê-la à Assembleia Municipal para aprovação, 

nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 e 2 do artigo 13.º do Decreto- Lei n.º 307/2009 de 

23 de outubro, na sua atual redação.----------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

753 - 01.19.01 - Praça D. Duarte n.º 8, Fração “E” - Freguesia de Viseu ---------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 102.SRU/2022, de 25-03-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/31361, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

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

venda da fração autónoma, designada pela letra “E” que faz parte do Imóvel sito na Praça D. Duarte 

n.º 8, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Zona Especial de Proteção à Sé de 

Viseu , Zona Especial de Proteção ao Edifício do Antigo Seminário atual Museu Grão Vasco, na 

Zona Especial de Proteção da Casa de Treixedo/ Solar Visconde de Treixedo e na Área de 

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

Núcleo Histórico do Bairro Municipal e Fontelo”, pertencente a  Ângela Maria Fidalgo Parra 

Machado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

754 - 01.19.02 - Rua de S. Lázaro n.º 25-27A - Freguesia de Viseu --------------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 116.SRU/2022, de 31-03-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/33040, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

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

venda do Imóvel sito na Rua de S. Lázaro n.º 25-27A, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro 

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

do Antigo Seminário atual Museu Grão Vasco, da Zona Especial de Proteção da Casa da Calçada e 

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

Viriato, Núcleo Histórico do Bairro Municipal e Fontelo” , pertencente a  Cabeça de Casal da 

Herança de António de Jesus Amaral, representado por Carminda de Azevedo Santos Amaral, 

Daniel Filipe Gaspar Amaral  e Pedro Miguel Gaspar Amaral..--------------------------------------------- 

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

 

755 - 01.19.03 - Rua do Comércio n.º 58, Fração “BE” - Freguesia de Viseu ---------------------------- 
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-------------------Em face do proposto na informação n.º 118.SRU/2022, de 05-04-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/34327, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

previsto no artigo 58º da Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto (não exercer o direito de preferência 

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

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

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

da “Casa da Rua D. Duarte (Paço da Torre, Casa do Ducado) (Viseu)”, da Zona Geral de Proteção 

da “Casa de Treixedo/Solar Visconde de Treixedo (Viseu)” , na Área de Reabilitação Urbana 

“«Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da Cava de Viriato, Núcleo Histórico do 

Bairro Municipal e Fontelo” e supletivamente, na área afeta ao Património Arqueológico, conforme 

previsto no artigo 19.º do PDMV, pertencente a Maria Helena Frias Ferrão André, António José 

Frias Ferrão, Branca Pais Ferrão, António Rodrigues Lourenço  e Maria Teresa Fria Ferrão 

Moreira..------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

--------------------APOIO À RECUPERAÇÃO DE ALÇADOS------------------------------------------- 
756 - 01.20.01 - Rua dos Loureiros n.º 1-6---------------------------------------------------------------------- 

-------------------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/2022/29501, atribuir um incentivo financeiro para a recuperação dos alçados 

principais do edifício sito na Rua dos Loureiros n.º 1-6, Freguesia de Viseu, no valor de 1245,36 

euros, requerido por Amândio Pires de Almeida.-------------------------------------------------------------- 

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

 

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

CONTAS – ANOS 2022 A 2024 ------------------------------------------------------------------------------- 
757 - 01.21.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo em conta as informações prestadas no âmbito 

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

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

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

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

valor de 59.040,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como, da minuta de 

contrato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

-------------------Deliberou ainda, revogar a deliberação n.º 377, aprovada na reunião de câmara de 

03-03-2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------REDUÇÃO DE TAXAS---------------------------------------------------------------------- 
758 - 01.22.01 - Jorge Manuel Fraga de Mendonça ---------------------------------------------------------- 

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

distribuição n.º EDOC/2021/37073, bem como das informações, constantes do histórico da referida 
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distribuição, 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 relativas à Licença Especial 

de Ruído, para os dias 31 de maio e 1,3,5,6,7,8,10,12, 13 de junho, para a realização do evento " 

Espetáculo de Teatro "Singapura" no âmbito Viseu Cultura “ Criar”. ------------------------------------- 

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

 

-------------------PROPOSTA - “REALIZAÇÃO DE UM SEGUNDO PROCEDIMENTO DE 

ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E 

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS”-------------------------- 

759 - 01.23.01 - A Câmara Municipal de Viseu, no seguimento da proposta apresentada pelo 

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

tomou conhecimento da proposta “Realização de um segundo procedimento de atribuição de bolsas 

de estudo a alunos do ensino superior e alteração do regulamento de atribuição de bolsas”.------------ 

-------------------Efetuada a discussão e votação, a referida proposta foi rejeitada com os votos 

contra, do Senhor Presidente, e dos Senhores Vereadores do Partido Social-Democrata, e votos a 

favor dos Senhores Vereadores do Partido Socialista.-------------------------------------------------------- 

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

02-DMAG 

 

-------------------RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS FINANCEIROS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU REFERENTE AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 

2021------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

760 - 02.01.01 - Foram apresentados, pelo Senhor Presidente no uso da competência que lhe confere 

a alínea j) do n.º 1 do artigo 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ao Executivo Municipal o 

inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, o Relatório de 

Gestão e documentos de Prestação de Contas, referentes à atividade da Câmara Municipal de Viseu, 

referentes ao ano transato, documentos que se encontram devidamente arquivados, estando 

disponíveis para consulta, quando tal for solicitado e anexos à distribuição n.º EDOC/2022/35664.-- 

--------------------Após discussão dos documentos supracitados, depois de analisados, foram 

aprovados, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

com os votos a favor da maioria dos membros presentes, constituída pelo Senhor Presidente e pelos 

Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e abstenção dos Senhores Vereadores do Partido 

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

--------------------“Os Vereadores eleitos pelo PS na CMV pronunciam-se sobre o Relatório de 

Gestão e Documentos da CMV referente ao exercício económico de 2021 nos seguintes termos:----

Do ponto de vista técnico, os Relatórios de Gestão traduzem ou não, o ocorrido, sendo difícil, ao 

contrário do Orçamento, fazer uma avaliação política, sendo certo que este relatório, em 

particular, faz essa tradução de forma adequada, conforme certificação do ROC.--------------------- 

--------------------O que importa considerar, na sua análise, são as seguintes questões: --------------- 

--------------------Saber se o orçamento aprovado foi cumprido;--------------------------------------------- 

--------------------Saber se o equilíbrio financeiro e patrimonial foi assegurado;-------------------------- 
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--------------------Saber se o relatório e as contas espelham com rigor os factos ocorridos.------------- 

--------------------Indicadores de Execução Orçamental-------------------------------------------------------

--------------------É o próprio documento que espelha, no quadro da página 88, a degradação dos 

indicadores de execução orçamental;--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------O Grau de Execução Orçamental da receita (%) baixou 9,91% (Receita 

cobrada líquida/Previsões corrigidas) 98,12% (2020) 88,21% (2021);----------------------------------- 

--------------------O Grau de Execução Orçamental da despesa (%) aumentou, mas 

residualmente, em 0,85% (Despesa paga líquida/ Dotações corrigidas) 70,47% (2020) 71,33% 

(2021);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------O Indicador de estrutura da receita efetiva baixou 2,96% (Receita cobrada efetiva/ 

Total receita cobrada) 98,37% (2020) 95,42% (2021);------------------------------------------------------ 

--------------------O Indicador de estrutura da despesa efetiva teve também uma subida residual de 

0,65% (Despesa paga efetiva/ Total despesa paga) 96,78% (2020) 97,43% (2021);-------------------- 

--------------------O Saldo Corrente teve uma redução de 29,58% (Receita corrente - Despesa 

corrente)11.412.173,97(2020) € 8.036.034,82(2021);-------------------------------------------------------- 

--------------------O Saldo de Capital teve um agravamento de 100,86% (Receita de capital - 

Despesa de capital) -7.114.409,31 € (2020) -14.290.094,58 € (2021);----------------------------------- 

--------------------O Saldo Primário teve uma degradação de 233,37% (Receita efetiva - Despesa 

efetiva + Juros e outros encargos) 4.450.633,86 € (2020) -5.935.869,88 € (2021) (passa de 4m€ 

positivos em 2020 para quase 6m€ negativos em 2021);---------------------------------------------------- 

--------------------O Saldo Global piora ainda mais, em 328,79% (Receita efetiva - Despesa efetiva) 

4.350.448,80 € (2020) -6.038.182,37 € (2021) (passa de 4m€ positivos em 2020 para mais de 6m€ 

negativos em 2021)----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Com estes indicadores, se a justificação para estes resultados for o investimento e 

obras, haverá que ter em consideração que o que se verifica nos mapas de demonstração de 

execução orçamental, ao nível da despesa, é que os maiores valores, muito destacados, reportam-se 

a edifícios e bens de domínio público, ou seja, destinados à Câmara e não ao desenvolvimento de 

empresas ou da atividade económica.--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Por outro lado, se o argumento for a pandemia, o que se denota é que, por muito 

que se mascare as despesas e se chame de despesa social ou de resposta à pandemia, se formos 

transparentes na análise e explicação dos números nunca encontraremos a justificação para esta 

variação negativa de quase 10 milhões no saldo orçamental global.--------------------------------------- 

--------------------Qualidade ou rigor da gestão orçamental-------------------------------------------------- 

--------------------O mapa que apresenta as alterações orçamentais de despesa (páginas 1855 a 

1863) tem 250 linhas. Destas páginas, apenas 50 não têm alterações orçamentais ao longo do ano e 

apenas em 20% das linhas o valor orçamentado não foi alterado.----------------------------------------- 

--------------------Se olharmos do ponto de vista de valores, num orçamento de 104 milhões tivemos 

itens de despesa que foram aumentados em quase 37 milhões e outros que foram diminuídos em 34 

milhões.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------A conclusão a extrair daqui é que inexiste qualquer rigor na gestão orçamental 

pois nada justifica que se altere 71 milhões de um orçamento estabelecido em 104 milhões.---------- 

--------------------No quadro 9, da página 80, que versa sobre transferências correntes, ele 

apresenta 7,2 milhões de transferências para entidades locais, pelo que será pertinente questionar 

quanto deste montante foi efetivamente para as freguesias, sendo certo que dentro daquele valor 

estão 3,7 milhões de recolha de lixo pagos ao Planalto Beirão.-------------------------------------------- 

--------------------Quando se fala em desenvolvimento económico, faz sentido fazer propaganda de 

tão grande despesa municipal, se na mesma se incluem itens como pavimentação, calçadas, 

manutenção de infraestruturas municipais ou gastos de energia? A verdade é que, descontados 

estes últimos pouco ou nada resta, efetivamente, dedicado ao desenvolvimento económico;----------- 

--------------------Se se tentar branquear o aumento enorme nos apoios sociais com a COVID e com 

apoios generalizados a todos os necessitados, convirá referir que o aumento de 1.199.097,96€ 

incorporam 1.157.562,86€ da redução da tarifa da água, que foi universal, ou seja 96%;------------ 

--------------------De realçar a subtileza de alteração de critério na evidenciação dos resultados. 

Normalmente é destacado o resultado líquido apurado. Neste ano, inexplicavelmente esse 

destaque saiu da introdução, resumo, do relatório, sendo substituído pelo EBITDA (resultado 

antes de amortizações e juros). Ou seja, em vez de evidenciar o resultado negativo efetivamente 

apurado, apresenta-se um resultado que não é o final, mas sempre é positivo. Se se tentar 

justificar este resultado com a transferência do património do estado de 13.264.735.21€, que 

obrigou a aumentar as amortizações, este aumento representou apenas 265.294,7€ no aumento 

global das amortizações de 1.419.777,86€. O resultado líquido que no ano anterior tinha sido 

positivo, passou a negativo. A variação foi de menos 332 %, passando de 442.530,91 € positivos 

para - 1.025.898,94 € negativos, 442.530,91 €, ou seja, uma variação de -1.468.429,85 €;----------- 

--------------------Nos gastos, a aquisição de serviços é a principal rubrica, acima da de pessoal - 

32,86% face a 32,13%. Para obviar a essa diferença, porque não recorrer aos colaboradores da 

autarquia? É que a aquisição de colaboradores tem crescido nos últimos anos, com a justificação 

de que era preciso reforçar as competências na câmara – aquisição e reforço que aumentou, só este 

ano, em 1.485.984,23€. Aliás, a referida aquisição de serviços é superior aos gastos com pessoal, 

mesmo considerando a incorporação do pessoal não docente das escolas recebidas.----------------- 

--------------------O município apresenta a lista de dívidas existentes a 31 de dezembro, sendo 

mais de 1800 linhas de dívidas reconhecidas, que ascendem a várias centenas de milhares de 

euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Ora, partindo da premissa de que uma boa gestão recomenda que se 

assegure as cobranças das importâncias devidas, há uma questão a ser colocada:------------------------- 

--------------------O que foi feito para cobrar estas importâncias?”----------------------------------------  

-------------------O Executivo Municipal deliberou ainda, considerando o disposto, remeter os 

referidos documentos à Assembleia Municipal, para os efeitos previstos na alínea l) do n.º 2 do 

artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------- 

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

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

 

-------------------RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS FINANCEIROS DOS 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU – ÁGUAS DE 

VISEU, REFERENTE AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2021 ----------------------------------- 

761 - 02.02.01 - Foram apresentados, pelo Senhor Presidente no uso da competência que lhe 

confere a alínea j) do n.º 1 do artigo 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ao Executivo 

Municipal o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, o 

Relatório de Gestão e documentos de Prestação de Contas, referentes à atividade dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu – Águas de Viseu, referentes ao ano transato, 

documentos que se encontram devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, quando 

tal for solicitado e anexos à distribuição n.º EDOC/2022/35722. ------------------------------------------- 

--------------------Após discussão dos documentos supracitados, depois de analisados, foram 

aprovados, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.----- 

-------------------O Executivo Municipal deliberou ainda, considerando o disposto, remeter os 

referidos documentos à Assembleia Municipal, para os efeitos previstos na alínea l) do n.º 2 do 

artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------- 

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

documentos em questão.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

-------------------GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VISEU PARA 2022 (ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA) – 

REVISÃO N.º 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

762 - 02.03.01 - A Câmara Municipal de Viseu, em face da informação prestada pelos serviços 

financeiros n.º EDOC/2022/33880 e documentos em anexo (que, a fim de fazerem parte integrante 

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

Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento da C.M.V.---------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

-------------------A referida proposta foi aprovada, com os votos a favor da maioria dos membros 

presentes, constituída pelo Senhor Presidente e pelos Senhores Vereadores do Partido Social 

Democrata e abstenção dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, que apresentaram a seguinte 

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

------------------- “Os Vereadores eleitos pelo PS na CMV pronunciam-se sobre a Revisão 

Orçamental de 2022 – Alteração Orçamental Modificativa nos seguintes termos:----------------------- 

-------------------Constata-se na presente Revisão Orçamental que o decréscimo da despesa de 

capital se deve essencialmente à anulação do investimento no Parque Empresarial de Coimbrões, 

no valor de cerca de 3.3 milhões; no valor de 1 milhão no Parque Empresarial de Lordosa, 

complementado com 1.9 milhões que transitam para 2023 devido à reprogramação da execução da 

empreitada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Face ao exposto, consideramos que esta revisão é em baixa, denotando uma fraca 

aposta numa política de captação de investimento; criação de riqueza e criação de emprego.”------  
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

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

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

763 - 02.04.01 - A Câmara Municipal de Viseu, através dos documentos em anexo à distribuição n.º 

EDOC/2022/35579, tomou conhecimento da informação económica e financeira do 2.º Semestre de 

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

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

 

-------------------PROCEDIMENTO CONCURSAL POR TEMPO INDETERMINADO PARA 

OCUPAÇÃO DE 1 POSTO DE TRABALHO DE TÉCNICO SUPERIOR – ÁREA DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL ----------------------------------------------------------------------------------- 

764 - 02.05.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações prestadas no 

histórico  da distribuição n.º EDOC/2021/3242, deliberou, tendo em conta o disposto no artigo 30.º 

e artigo 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

conjugado com o n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, revogar a 

deliberação de Câmara de 05-08-2021, anulando, assim, a abertura de procedimento concursal 

comum, para o preenchimento de um número máximo de 01 posto de trabalho na carreira/categoria 

de Técnico Superior – área de Comunicação Social, com recurso à constituição de relação jurídica 

de emprego público por tempo indeterminado.---------------------------------------------------------------- 

 

--------------------PROCESSO DISCIPLINAR--------------------------------------------------------------- 

765 - 02.06.01 - - Procedimento Disciplinar Comum – Decisão Final – EDOC/2021/44513---------- 

-------------------Na sequência da deliberação n.º 2514, aprovada em Reunião Ordinária da Câmara, 

realizada em 09-12-2021, foi o trabalhador notificado para, no prazo máximo de 10 dias úteis, se 

pronunciar sobre a pena disciplinar que se projetava aplicar-lhe. ------------------------------------------- 

-------------------Em face da ausência de pronuncia e Relatório Final, o que se acolhe como 

fundamento para decisão, a Câmara, no uso da competência conferida pelo n.º 4 do artigo 197.º, 

deliberou, nos termos do estatuído no n.º 1 do artigo 220.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, converter em definitiva a deliberação supra 

referida, aplicando ao trabalhador, a sanção de multa, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 

do artigo 180.º, n.º 2 do artigo 181.º da citada Lei. ----------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou notificar o trabalhador e a instrutora do processo da presente 

deliberação, conforme o previsto nos n.ºs 1 e 3 do artigo 222.º da LGTFP.------------------------------- 

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

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

oito votos a favor e uma abstenção. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

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

766 - 03.01.01 - Sinalização ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/8410 a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o estudo de sinalização para a 

Rua Professor Aristides Amorim Girão e Rua Mestre Álvaro Loureiro, freguesia de Viseu, 

conforme etapa 14.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO NAS ESCOLAS EB 2,3 DE MUNDÃO E 

D. DUARTE DE VIL DE SOITO------------------------------------------------------------------------------ 

767 - 03.02.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos nº 

31/2022MA de 21-03-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/28226 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 5.747,99 euros, acrescido de IVA que, 

considerando o cálculo provisório no valor de 3.504,32 euros, acrescido de IVA, resulta numa 

diferença de 2.243,67 euros, acrescido de IVA, a pagar ao Empreiteiro.----------------------------------- 

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

 

768 - 03.02.02 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos nº 

32/2022MA de 29-03-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2021/106230 e demais informações 

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

Conta Final da Empreitada no valor de 158.256,17 euros, acrescido de IVA.----------------------------- 

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

 

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

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

769 - 03.03.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos nº 

30/2022MA de 18-03-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/15099 e demais informações 

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

Auto de Suspensão realizado em 15-03-2022, "pelas seguintes razões: Nesta data, verificada a falta 

de entrega de materiais nomeadamente “vidros”, “alumínio” e “painel de fachada” todos os 

trabalhos possíveis de executar já se encontram concluídos. Assim e para a dar seguimento aos 

trabalhos em falta no interior do edifício (colocação de vinílico/colocação de portas 

interiores/louças sanitárias/móveis e eletrodomésticos na cozinha/última demão de pintura) é 

imprescindível fechar a obra com a colocação total dos vidros/caixilharias e painel de fachada".----- 

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

 

-------------------VISEU SEGURO – PASSADEIRAS ESCOLAS – 2.º PROCEDIMENTO-------- 

770 - 03.04.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 21/2022-CF de 18-03-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2021/57898 e demais 

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

aprovar o Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução no final do quarto ano após 

Receção Provisória da Obra (com observância do artigo 295.º do CCP), com comunicação ao 

Empreiteiro da autorização da liberação da caução respeitante, mais 15% do valor da caução. -------- 

------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------- 
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-------------------REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CEB E JARDIM DE INFÂNCIA 

DE REPESES - 2.º PROCEDIMENTO---------------------------------------------------------------------- 

771 - 03.05.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 25-03-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/6254, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, o Plano de 

Segurança e Saúde e das Declarações da Nomeação da Coordenação de Segurança em Obra e de 

Aceitação de Aceitação de Nomeação como Coordenador de Segurança em Obra, envio à 

Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) a comunicação prévia da abertura do estaleiro, 

bem como, o envio do PSS aprovado e de cópia da comunicação prévia de abertura do estaleiro à 

ACT ao Empreiteiro.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DA ECOPISTA DO DÃO--------------------------------------- 

772 - 03.06.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos nº 

37/2022MA de 30-03-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/32419 e demais informações 

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

Conta Final da Empreitada no valor de 256.104,20 euros, acrescido de IVA.----------------------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO MUNICIPAL DE VISEU (EDIFÍCIOS) - 

LOTE 2 - GRUPOS B E C-------------------------------------------------------------------------------------- 

773 - 03.07.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 078/2022-CCC de 01-04-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/32344 e demais 

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

não haver razões para ser proferida decisão de oposição aos Subempreiteiros apresentados, 

Pugnivis, Lda., para execução da rede de gás, Toscca, Lda., para execução estrutura de madeira, 

Fernando Dias e Irmão, Lda., para execução de carpintarias interiores e caixilharias exteriores e 

Fagilmetal – Unipessoal, Lda., para execução de serralharia civil. ----------------------------------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 593 DESDE O 

CRUZAMENTO COM EN231 E O CRUZAMENTO COM A VARIANTE AO PIC------------- 

774 - 03.08.01 - A Câmara tomou conhecimento da informação n.º 05/DUP/LS de 05-04-2022 da 

Divisão de Suporte Técnico e Administrativo (que, a fim de fazer parte integrante da presente ata, 

se dá aqui por reproduzida), anexa ao histórico da distribuição n.º EDOC/2016/14743 e deliberou 

autorizar o início do procedimento expropriativo das parcelas de terreno necessárias à execução do 

projeto de execução da Requalificação da Estrada Municipal 593 desde o Cruzamento com a EN231 

e o Cruzamento com a Variante ao PIC, sendo, para o efeito, requerida, junto da Tutela, a 

declaração de utilidade pública com carácter de urgência, para efeitos expropriativos, nos termos 

dos artigos 10.º, 13.º e 15.º do Código da Expropriações (aprovado e republicado na Lei nº 168/99, 

de 18 de setembro, na sua atual redação), nos seguinte termos: -------------------------------------------- 

--------------------Fundamentação do Caráter de Urgência:-----------------------------------------------  

--------------------O objetivo deste procedimento é a requalificação da Estrada Municipal 593 desde o 

Cruzamento com a EN231 e o Cruzamento com a Variante ao PIC. Localizada na freguesia de São 

João de Lourosa, concelho e distrito de Viseu.----------------------------------------------------------------- 
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--------------------Trata-se de uma via, com caraterísticas de distribuidora local, que se desenvolve a 

partir da EN231 até à variante do Parque Industrial de Coimbrões (PIC).--------------------------------- 

--------------------Para que sejam garantidas as condições de segurança e mobilidade, o projeto 

comtempla a execução de passeios, contempla também a repavimentação da faixa de rodagem, rede 

de águas pluviais, sinalização horizontal e vertical, colocação de abrigos para passageiros, 

passadeiras elevadas e passadeira com alteração da semaforização no cruzamento com a EN231.---- 

--------------------Terá também importância, podendo ser uma alternativa, nos acessos ao Parque 

Industrial de Coimbrões.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------Considera-se estarem reunidos os requisitos de se considerar o caracter urgente da 

expropriação das parcelas em causa.---------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Causa de Utilidade Pública:---------------------------------------------------------------- 

--------------------Trata-se duma empreitada para a requalificação da Estrada Municipal 593 desde o 

Cruzamento com a EN231 e o Cruzamento com a Variante ao PIC, é uma via muito importante para 

os acessos às localidades da freguesia de São João de Lourosa e ao Parque Industrial de Coimbrões, 

e em termos de fluidez de tráfego, face ao desenvolvimento dos Espaços Residenciais, localizados 

na envolvência e extensão da própria via.---------------------------------------------------------------------- 

--------------------Norma habilitante: --------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Alínea vv) do nº1 do artº 33 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro que confere a 

competência à Câmara Municipal para propor, nos termos da lei, a declaração de utilidade pública, 

para efeitos de expropriação; alínea c) do art.º 2.º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto.-- 

--------------------Bens a Expropriar e Proprietários: ------------------------------------------------------ 

--------------------Parcela 14.2 - Trata-se da ocupação parcial de uma parcela, com área a ocupar de 

37,00 m2, sita no lugar de Soeirinho, na Freguesia de São João de Lourosa, Concelho de Viseu, 

afetando o prédio rústico inscrito com o n.º omisso na respetiva matriz predial, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Viseu sob o n.º omisso, a confrontar, a Norte com a Estrada 

Principal, a Sul, com Joaquim João de Sá Bento, a Nascente, com a Rua Batista e a Poente com 

Vítor Amaral dos Santos.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------Os Proprietários são:------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Joaquim João de Sá Bento, residente na Estrada Municipal, n.º 159, Vilela, 3500-

900 Viseu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Valor da avaliação:--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------1.687,00 euros (mil seiscentos e oitenta e sete euros).---------------------------------- 

--------------------Parcela 15.1 - Trata-se da ocupação parcial de uma parcela, com área a ocupar de 

69,00m2, sita no lugar de Soeirinho, na Freguesia de São João de Lourosa, Concelho de Viseu, 

afetando o prédio rústico inscrito com o n.º omisso na respetiva matriz predial, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Viseu sob o n.º omisso, a confrontar, a Norte, com a Estrada 

Principal, a Sul, com Joaquim João de Sá Bento, a Nascente, com Vítor Manuel Campos Marques 

Lopes e a Poente, com a Rua Batista.--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Os Proprietários são:------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Joaquim João de Sá Bento, residente na Estrada Municipal, n.º 159, Vilela, 3500-

900 Viseu.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Valor da avaliação: -------------------------------------------------------------------------- 

--------------------3.399,00 euros (três mil trezentos e noventa e nove euros).--------------------------- 

--------------------Parcela 20 - Trata-se da ocupação parcial de uma parcela, com área a ocupar de 

103,00 m2, sita no Lugar de Soito, na Freguesia de São João de Lourosa, Concelho de Viseu, 
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afetando o prédio rústico inscrito com o n.º 7742, na respetiva matriz predial, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Viseu sob o n.º 3415, a confrontar, a Norte, com um Caminho, 

a Sul com a Estrada Nacional, a Nascente, com os Herdeiros de José Paiva Henrique e a Poente, 

com  António Figueiredo Lopes. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Os Proprietários são: ------------------------------------------------------------------------ 

--------------------Augusta Abreu de Carvalho Silva, residente na Estrada Principal, n.º 292, São João 

de Lourosa, 3500-900 Viseu. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------Valor da avaliação:---------------------------------------------------------------------------  

--------------------5.063,30 euros (cinco mil e sessenta e três euros e trinta cêntimos)----------------- 

--------------------Parcela 22 - Trata-se da ocupação parcial de uma parcela, com área a ocupar de 

18,00m2, sita no Lugar de São João de Lourosa, na Freguesia de São João de Lourosa, Concelho de 

Viseu, afetando o prédio rústico inscrito com o n.º omisso na respetiva matriz predial, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Viseu sob o n.º omisso, a confrontar, a Norte, com Herdeiros 

de José Paiva Henrique, a Sul, a Estrada Principal, a Nascente, com Herdeiros de José Paiva 

Henrique e a Poente,  com Augusta Abreu de Carvalho Silva.---------------------------------------------- 

--------------------Os Proprietários são: ------------------------------------------------------------------------ 

--------------------Isabel Maria Monney de Sá Paiva, residente na Rua Infanta D. Maria, 38 B, 3º E, 

3030-330 Coimbra, João Luis Monney de Sá Paiva, residente na Rua S. Vicente de Paulo, n.º 3, 

Orgens, 3510-673 Viseu e José Eduardo Monney de Sá Paiva.---------------------------------------------  

--------------------Valor da avaliação: -------------------------------------------------------------------------- 

--------------------9.423,75 euros (nove mil, quatrocentos e vinte e três euros e setenta e cinco 

cêntimos)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------Parcela 23 - Trata-se da ocupação parcial de uma parcela, com área a ocupar de 

129 m2, sita no Lugar de São João de Lourosa, na Freguesia de São João de Lourosa, Concelho de 

Viseu, afetando o prédio rústico, a confrontar, a Norte, com Herdeiros de José Paiva Henrique, a 

Sul, a Estrada Principal, a Nascente, a Estrada Principal e a Poente, com Herdeiros de José Paiva 

Henrique.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------Os Proprietários são:------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Isabel Maria Monney de Sá Paiva, residente na Rua Infanta D. Maria, 38 B, 3º E, 

3030-330 Coimbra, João Luis Monney de Sá Paiva, residente na Rua S. Vicente de Paulo, n.º 3, 

Orgens, 3510-673 Viseu e José Eduardo Monney de Sá Paiva.--------------------------------------------- 

--------------------Valor da avaliação:--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------19.405,00 euros (dezanove mil e quatrocentos e cinco euros)------------------------ 

--------------------Parcela 24 - Trata-se da ocupação parcial de uma parcela, com área a ocupar de 

45m2, sita no Lugar de São João de Lourosa, na Freguesia de São João de Lourosa, Concelho de 

Viseu, afetando o prédio rústico, a confrontar, a Norte, com Herdeiros de José Paiva Henrique, a 

Sul, com Herdeiros de José Paiva Henrique, a Nascente, a Estrada Principal e a Poente, com 

Herdeiros de José Paiva Henrique.------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Os Proprietários são:------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Isabel Maria Monney de Sá Paiva, residente na Rua Infanta D. Maria, 38 B, 3º E, 

3030-330 Coimbra, João Luis Monney de Sá Paiva, residente na Rua S. Vicente de Paulo, n.º 3, 

Orgens, 3510-673 Viseu e José Eduardo Monney de Sá Paiva.--------------------------------------------- 

--------------------Valor da avaliação:--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------2.218,50 euros (dois mil, duzentos e dezoito euros e cinquenta cêntimos)--------- 

--------------------Parcela 25 - Trata-se da ocupação parcial de uma parcela, com área a ocupar de 

70m2, sita no Lugar de Quintal, na Freguesia de São João de Lourosa, Concelho de Viseu, afetando 
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o prédio rústico inscrito com o n.º 3454 na respetiva matriz predial, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Viseu sob o n.º 7116, a confrontar, a Norte, com Carlos dos Santos Lopes (e 

outros), a Sul, a Estrada Camarária, a Nascente, a Travessa da Escola e a Poente, com Caminho.----- 

--------------------Os Proprietários são:------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Carlos dos Santos Lopes, residente na Urbanização Nova da Seara, Lote 8, Lourosa 

de Cima, 3500-891 Viseu, Luís Manuel Baptista de Figueiredo, residente na Av. Dr. António José 

de Almeida, Lote 320, Apartamento 401, 3510-044 Viseu, Albertina da Conceição Baptista 

Figueiredo Ferreira, residente na Rua Maria Alice, n.º 17, 3.º Andar, D, Alto do Lumiar, 1750-360 

Lisboa, António Baptista de Figueiredo, residente na Rua Principal, Vila Nova, Barreiros, 3505-100 

Viseu, Fernando António Batista de Figueiredo, residente na Rua do Fasmo, n.º 18, São João de 

Lourosa, 3500-234 Viseu, José Carlos Batista de Figueiredo, residente no Bairro do Vale, Lote 41, 

1º Esqº Posterior, Abraveses, 3515-156 Viseu e Maria Celeste Baptista de Figueiredo Loureiro, 

residente na Rua Professor Mira Fernandes, Lote 13, 3.º Esqº, Olaias, 1900-381 Lisboa.--------------- 

--------------------Valor da avaliação:---------------------------------------------------------------------------  

--------------------3.150,00 euros (três mil e cento e cinquenta euros)------------------------------------ 

--------------------Previsão em instrumento de gestão territorial:----------------------------------------- 

--------------------Espaços Residenciais.-------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Previsão dos encargos a suportar pela expropriação:---------------------------------  

--------------------Parcela nº 14.2 – 1.687,00 euros (mil, seiscentos e noventa e sete euros);---------- 

--------------------Parcela nº 15.1 – 3.399,00 (três mil e trezentos e noventa e nove euros);----------- 

--------------------Parcela nº 20 – 5.063,30 euros (cinco mil e sessenta e três euros e trinta 

cêntimos);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Parcela nº 22 – 9.423,75 euros (nove mil, quatrocentos e vinte e três euros e 

setenta e cinco cêntimos);--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Parcela nº 23 – 19.405,00 euros (dezanove mil e quatrocentos e cinco euros);---- 

--------------------Parcela nº 24 – 2.218,50 euros (dois mil e duzentos e dezoito euros e cinquenta 

cêntimos);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------Parcela nº 25 – 3.150,00 euros (três mil, cento e cinquenta euros);------------------ 

--------------------Total - 44.346,55 euros (quarenta e quatro mil e trezentos e quarenta e seis 

euros e cinquenta e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------------------- 
--------------------Programa de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------  

--------------------O resultante da conjugação dos meios disponíveis e apresentados pelo empreiteiro 

em sede de adjudicação da empreitada.------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Prazo previsto para o início das obras nas parcelas:---------------------------------- 

--------------------O prazo para início das obras, está condicionado pela publicação da DUP, 

efetivação da posse administrativa das parcelas e consequente tramitação decorrente da formulação 

do contrato (artigo 352º do código dos contratos públicos), estimando-se que o mesmo ocorra nos 

meados do mês agosto de 2022.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

775 - 03.08.02 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2020/5234, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou retificar a deliberação de câmara, n.º 

1406, aprovada a 08-07-2021, na parte em que refere à revogação da deliberação n.º 522, aprovada 

na reunião de câmara de 18-03-2021, quando se pretendia, a alteração da referida deliberação 

quanto aos dados referentes aos proprietários das parcelas 04.1, 15.2 e alteração da titularidade da 
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parcela 13.1, constante da parte final da informação n.º 11/2021/JPG (que a fim de fazer parte 

integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzida). ------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------MUV E STUV - REPOSIÇÃO DE 100% DOS NÍVEIS DE OFERTA 

HORÁRIA DAS LINHAS CONCELHIAS DO MUV E DAS LINHAS 22 E 23-------------------- 

776 - 03.09.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/21196, a Câmara Municipal de Viseu, aprovar a proposta de reposição integral de 

imediato do nível de oferta horárias das linhas Concelhias do MUV e das Linhas 22 e 23 (Boa 

Aldeia, Farminhão e Torredeita), que estava em vigor antes do surgimento da pandemia em 

Portugal em Março de 2020, na qualidade de Autoridade de Transportes do serviço MUV e Linhas 

22 e 23, conforme etapa 2. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------ACORDO DE FINANCIAMENTO ENTRE A CIM VISEU DÃO LAFÕES E 

OS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS AO 

ABRIGO DOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

777 - 03.10.01 - A Câmara Municipal de Viseu, em face das informações e anexos constantes da 

distribuição n.º EDOC/2022/28709, tomou conhecimento do Acordo de Financiamento das 

atividades exercidas ao abrigo dos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências 

relacionadas com o Sistema de Mobilidade e Serviço Público de Transporte de Passageiros e 

financiamento para o exercício das competências próprias enquanto Autoridade de Transportes para 

o ano de 2022 (que a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por reproduzido). ------ 

-------------------Após análise, a Câmara Municipal de Viseu, com fundamento nos artigos 116.º a 

123.º e 128.º a 130.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e n.º 2 do artigo 6.º e 10.º do Anexo ao 

Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP) aprovado pela Lei n.º 

52/2015, de 9 de junho, deliberou concordar com o referido acordo e, no uso da competência 

conferida pela subalínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, submeter 

à Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, proposta de celebração de Acordo de 

Financiamento das atividades exercidas ao abrigo dos Contratos Interadministrativos de Delegação 

de Competências, aprovado em Sessão da Assembleia Municipal de 26-06-2017, relacionadas com 

o Sistema de Mobilidade e Serviço Público de Transporte de Passageiros e financiamento para o 

exercício das competências próprias enquanto Autoridade de Transportes para o ano de 2022, de 

acordo com o disposto nas alíneas k) e p) do n.º 1 e k) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, conjugado com a alínea a) do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de 

setembro de 2013.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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  
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04-DMOTDE 

 

 

-------------------LOTEAMENTOS------------------------------------------------------------------------------ 

778 - 04.01.01 - Emília d´Almeida - EDOC/2022/17350----------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de alteração da licença da 

operação de loteamento, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 078/2022 RR 

elaborada, sobre a matéria, em 23 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. --------- 

 

779 - 04.01.02 - Urbcon - Construções Lda. -  EDOC/2021/58605 ---------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o auto de receção definitiva das 

obras de urbanização, (Auto de Vistoria de 28 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. --------- 

 

780 - 04.01.03 - Visituris - Empreendimentos Viseenses de Turismo, SA. - EDOC/2019/19942 ----- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o auto de receção definitiva das 

obras de urbanização, (Auto de Vistoria de 29 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. --------- 

 

-------------------CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO MUNICIPAL--------------- 

781 - 04.02.01 - Armando Martins Correia – EDOC/2022/22735 ------------------------------------------ 

-------------------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 185/2022 MH 

elaborada, sobre a matéria, em 22 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. --------- 

 

782 - 04.02.02 - André Ferraz Lopes Ribeiro, Cabeça de Casal da Herança de Daniel Lopes Ribeiro 

– EDOC/2022/23074 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 183/2022 MH 

elaborada, sobre a matéria, em 21 de março de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. ----------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Mais deliberou, notificar o interessado de tal sentido de decisão, sendo-lhe 

concedido o direito de audiência prévia, podendo o mesmo, no prazo de 10 dias úteis, e por escrito, 

vir dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------- 

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

 

783 - 04.02.03 - Confraria de Santo António de Viseu – EDOC/2022/18323 ---------------------------- 

-------------------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 198/2022 MH 

elaborada, sobre a matéria, em 28 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. --------- 

 

784 - 04.02.04 - Miguel Assunção Silva – EDOC/2022/29595 --------------------------------------------- 

-------------------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 227/2022 RS 

elaborada, sobre a matéria, em 28 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. --------- 

 

785 - 04.02.05 - Maria de Fátima Freitas Madeira Ribeiro – EDOC/2022/31264 ------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou com caráter definitivo, não autorizar a 

emissão de certidão comprovativa de que a edificação, em causa, à data da sua construção, estava 

isenta de licenciamento municipal, nos precisos termos do teor da informação técnica n.º 195/2022 

MH elaborada, sobre a matéria, em 25 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. --------- 

 

786 - 04.02.06 - Maria de Fátima Freitas Madeira Ribeiro – EDOC/2022/31277 ------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou com caráter definitivo, não autorizar a 

emissão de certidão comprovativa de que a edificação, em causa, à data da sua construção, estava 

isenta de licenciamento municipal, nos precisos termos do teor da informação técnica n.º 196/2022 

MH elaborada, sobre a matéria, em 25 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. --------- 

 

--------------------CERTIDÃO DE DESTAQUE – ARTIGO 6.º DO REGIME JURÍDICO DA 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------- 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 14 de abril de 2022 

 

 

292 

787 - 04.03.01 - Deolinda Pais da Cruz - Cabeça de Casal da Herança de Eduardo Rodrigues Moita 

Ferreira, representada por Dr.ª Ana Paula Alves – EDOC/2022/30713 ------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 244/2022 FB elaborada, sobre a matéria em 24 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. --------- 

 

788 - 04.03.02 - Carlos Alberto Bento Ferreira – EDOC/2022/30551 ------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 96/2022 PN elaborada, sobre a matéria em 04 de 

abril 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. --------- 

 

789 - 04.03.03 -  Augusto de Figueiredo – EDOC/2022/30902 --------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 84/2022 PN elaborada, sobre a matéria em 31 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. --------- 

 

790 - 04.03.04 - Maria da Conceição Santos Vaz – EDOC/2022/27012 ---------------------------------- 

-------------------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 232/2022 FB elaborada, 

sobre a matéria em 22 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. --------- 

 

791 - 04.03.05 - António José Almeida Queiróz – EDOC/2022/27152 ------------------------------------ 

-------------------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 108 A/2022 AC elaborada, 

sobre a matéria em 24 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. --------- 

 

792 - 04.03.06 - Fernando Rui Coelho Gonçalves – EDOC/2022/25652 ---------------------------------- 

-------------------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 70 A/2022 

PN elaborada, sobre a matéria, em 31 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. --------- 
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--------------------DECLARAÇÕES DE CADUCIDADE--------------------------------------------------- 

793 - 04.04.01 - Movida - Empreendimentos Turísticos, SA.– EDOC/2022/9641----------------------- 

-------------------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 28 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. --------- 

 

794 - 04.04.02 - Bruno Joel Pinto Correia – EDOC/2022/29548-------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou não declarar a caducidade do ato de gestão 

urbanística em apreciação, concedendo, ao invés, com base nas razões técnicas e de interesse 

público constantes da informação técnica n.º 236/2022 FB elaborada sobre a matéria aos 22 de 

março de 2022, um prazo excecional de 6 meses, a favor da interessada, para conclusão das obras, 

em causa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

-------------------OUTRAS CONSTRUÇÕES----------------------------------------------------------------- 

795 - 04.05.01 - Maria Eulália F. Rodrigues Parente, Cabeça de Casal de Herança de Joaquim Maio 

Parente - Legalização de alterações e ampliação em Moradia Unifamiliar e Anexo, com realização 

de obras - EDOC/2022/28793 ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 181/2022 MH 

elaborada, sobre a matéria, em 21 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. --------- 

 

796 - 04.05.02 - João Paulo da Costa Lima - Alteração de Moradia – Legalização - 

EDOC/2022/25289 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 238/2022 FB 

elaborada, sobre a matéria, em 23 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. --------- 

 

797 - 04.05.03 - José Edgar dos Santos Mateus Cruz - Legalização de Anexo e Portão - 

EDOC/2022/10116 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 167/2022 MH 

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. --------- 
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798 - 04.05.04 - Marcelino Pereira Rodrigues de Almeida – Legalização de Alterações de Moradia 

Unifamiliar e Anexo – EDOC/2021/92259 -------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 178/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 23 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. --------- 

 

799 - 04.05.05 - Paulo Manuel de Vasconcelos Oliveira - Legalização de Anexo para Arrumos – 

EDOC/2022/20176 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 170/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 21 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. --------- 

 

800 - 04.05.06 - José da Silva Almeida Gonçalves - Legalização de alterações de uma Moradia 

Unifamiliar - EDOC/2022/15490 ------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 059a/2022 RR 

elaborada, sobre a matéria, em 21 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. --------- 

 

801 - 04.05.07 - Leonel Pinto de Almeida – Legalização de Moradia e Anexo - EDOC/2022/23850 - 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 240/2022 FB 

elaborada, sobre a matéria, em 25 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. --------- 

 

802 - 04.05.08 - António de Jesus Araújo – Licença Especial de legalização de Habitação 

Unifamiliar - EDOC/2022/24355 ------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 183/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 25 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. --------- 

 

803 - 04.05.09 - João Pereira Ferreira, Cabeça de Casal de Herança de Belarmino Marques Ferreira 

– Legalização de alterações em Moradia Unifamiliar - EDOC/2022/26680 ------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 200/2022 MH 

elaborada, sobre a matéria, em 28 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. --------- 
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804 - 04.05.10 - Adília Martins Ferreira - Legalização de alterações de Moradia Unifamiliar - 

EDOC/2021/97390 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou indeferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 137/2022 FB 

elaborada, sobre a matéria, em 16 de fevereiro de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

805 - 04.05.11 - Fernanda Maria Lima de Oliveira - Alteração de Edifício para Moradia Bifamiliar - 

Licença especial para conclusão de obras inacabadas - EDOC/2022/24195 ------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de concessão de licença 

especial para obras inacabadas, nos precisos termos da informação técnica n.º 214/2022 FB 

elaborada sobre a matéria aos 17 de março de 2022, um prazo excecional de 12 meses, a favor da 

interessada, para conclusão das obras, em causa.-------------------------------------------------------------- 

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

 

806 - 04.05.12 - Carlos José Sá e Costa - Certidão de compatibilização – EDOC/2020/63007 -------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou determinar a emissão de certidão 

comprovativa da compatibilidade dos usos urbanísticos em causa, nos precisos termos da 

informação técnica n.º 6/2022, elaborada em 25 de março de 2022 e ao abrigo do disposto no artigo 

18.º do Decreto-Lei n.º 73/2015 de 11 de maio (SIR).-------------------------------------------------------- 

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

 

807 - 04.05.13 - Hélder de Almeida Rodrigues - Pedido de Declaração de Interesse Municipal – 

EDOC/2021/24174 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou tomar definitiva a decisão de não ser 

iniciado o procedimento administrativo de classificação do imóvel, como de interesse municipal, 

nos precisos termos da informação técnica elaborada, sobre a matéria, em 22 de fevereiro de 2022 

da Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Controlo das Atividades Económicas. ------------------ 

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

 

808 - 04.05.14 - Quartex - Sociedade Mineira do Alentejo, Lda. - Suspensão Transmissão da 

Pedreira nº 4682 – EDOC/2021/40682 ------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou declarar a caducidade do ato de 

licenciamento em apreciação nos precisos termos da informação técnica de 23 de março de 2022 da 

Chefe de Divisão da DAICAE, devendo tal decisão ser levada ao conhecimento do titular da licença 

objeto de caducidade e do respetivo proprietário. ------------------------------------------------------------- 

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

 

809 - 04.05.15 - Tervil - Terraplanagens Viseense, Lda. - Suspensão Transmissão da Pedreira nº 

5185 – EDOC/2022/25116 --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou declarar a caducidade do ato de 

licenciamento em apreciação nos precisos termos da informação técnica de 23 de março de 2022 da 

Chefe de Divisão da DAICAE, devendo tal decisão ser levada ao conhecimento do titular da licença 

objeto de caducidade e do respetivo proprietário. ------------------------------------------------------------- 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

810 - 04.05.16 - Palopedras - Rochas Ornamentais, Lda. - Suspensão Transmissão da Pedreira nº 

5272 – AROP_Entrada_2002/33455 ---------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou declarar a caducidade do ato de 

licenciamento em apreciação nos precisos termos da informação técnica de 23 de março de 2022 da 

Chefe de Divisão da DAICAE, devendo tal decisão ser levada ao conhecimento do titular da licença 

objeto de caducidade e do respetivo proprietário. ------------------------------------------------------------- 

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

 

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

técnico do Diretor da Direção Municipal de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Económico, Marcelo Caetano Martins Delgado. -------------------------------------------------------------- 

 

FORMA DE VOTAÇÃO - As deliberações constantes desta ata foram aprovadas por unanimidade 

de votos dos membros presentes, com excepção daquelas onde se faz menção expressa do 

contrário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ENCERRAMENTO - E não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a reunião, 

quando eram onze horas e quarenta minutos, dela se lavrando esta ata. E eu, Adelino Fernando de 

Almeida Costa, a redigi e subscrevi. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente 

 

 

 _______________________  

 

O Diretor Municipal  

 

 

_________________________ 

 


