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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU, 

REALIZADA NO DIA VINTE E OITO 

DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E 

DOIS 

 

 

----------------Aos vinte e oito 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: ------------------------------------------------------------------------------ 

JOÃO PAULO LOPES GOUVEIA Vice-Presidente, JOÃO NUNO FERREIRA 

GONÇALVES DE AZEVEDO, MARTA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES, ANA 

LEONOR CRUZEIRO DE OLIVEIRA BARATA, CARLOS MIGUEL LEITÃO 

LOUREIRO PIPA, MARA LISA MARTINS DE ALMEIDA, FERNANDA MARIA 

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

  

ABERTURA – Constatada a existência de quórum, foi, pelo Senhor Presidente em exercício, 

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

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

 

FALTAS - Verificou-se a ausência do Senhor Presidente Fernando de Carvalho Ruas, por se 

encontrar ausente no estrangeiro em representação do Município. ----------------------------------------- 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

01-ADMINISTRAÇÃO 

 

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

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

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

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, tendo em vista a redução 

dos custos de energia nos edifícios escolares e a promoção de um melhor desempenho energético, 

por exemplo através da produção de energia de fontes renováveis para autoconsumo e considerando 

o previsto no PRR para fomentar a eficiência energética em edifícios públicos, questionou o Senhor 

Presidente, em exercício, se foi apresentada alguma candidatura neste sentido ou se está a ser 

considerada a sua apresentação. Seguidamente, questionou sobre em que fase está a implementação 

dos mealheiros escolares que vão permitir o carregamento dos cartões com valor mínimo de um 

euro, por cada uma das escolas.---------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Intervenção do Senhor Vereador Miguel Pipa ---------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir que, na reunião de câmara de 30-

03-2022, fez uma intervenção no período antes da ordem do dia sobre as Comunidades de Energia 

Renovável (CER) e a necessidade de introdução de um novo conceito de participação ativa dos 

cidadãos no sistema energético, tendo ainda proposto que, o Município de Viseu, estivesse atento e 

liderasse uma estratégia de comunicação. Seguidamente referiu que, na resposta a esta intervenção 

o Senhor Vice-Presidente e o Senhor Presidente, em vez de falarem sobre esta ideia e as soluções de 

futuro, referiram que deveria estar preocupado com o indeferimento dado pelo ICNF a um possível 

investimento privado no concelho de Viseu na área das energias. Mencionou que, se apercebeu que 

se trata de um investimento de auto produção de energia através de painéis fotovoltaicos que seria 

feito à custa do abate de duzentos e sessenta hectares de pinheiro bravo de regeneração natural por 

10 anos. Mais referiu que, fazer investimento em terreno limpo tudo bem, mas dizimar duzentos e 

sessenta hectares de floresta estruturada não, considerando que seria um verdadeiro desastre 

ambiental. Questionou o Senhor Vice-Presidente, se concordava com este abate massivo de floresta, 

mencionado que, a vereação do Partido Socialista está de acordo com a criação de novas atividades 

económicas, com a instalação de novas empresas e postos de trabalho, sendo um desígnio na ajuda 

ao desenvolvimento do concelho de Viseu. Referiu ainda que, o desenvolvimento não pode ser feito 

a qualquer custo e que neste caso estão inteiramente de acordo com o indeferimento do ICNF e que, 

se o município o quer fazer a qualquer preço estão completamente em desacordo. Por fim, 

relativamente à questão dos postos de trabalho, referiu que, está uma história muito mal contada, 

pois os seiscentos postos de trabalho referidos, numa fase inicial até poderiam ser criados, mas para 

a gestão do dia a dia, neste tempo das tecnologias digitas, um ou dois no limite seriam os 

necessários para a sua gestão.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, a sua intervenção se 

relaciona com a situação atual vivida com o acolhimento de refugiados da Ucrânia, destacou o facto 

de a população viseense estar a revelar a sua generosidade de uma forma regular e consistente, bem 

como, elevado sentido humanista no apoio e acolhimento desta população. Referiu ainda que, são já 

inúmeras as famílias do concelho de Viseu que acolheram nas suas habitações os refugiados e que 

até sexta-feira passada, dia 22, o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes do Politécnico 

de Viseu - CLAIM, foram feitos 485 atendimentos sendo que, 453 cidadãos foram acolhidos no 

concelho de Viseu e que, são maioritariamente do sexo feminino, 77% são do sexo feminino, 40% 

são menores de 18 anos e 30% na faixa etária dos 36-45 anos. Seguidamente, referiu que, uma das 

necessidades mais prementes e básicas que estes cidadãos refugiados ucranianos apresentam é a de 

possuir mobilidade urbana para as diferentes deslocações e diligências que têm de fazer para sua 

célere integração, tendo proposto que seja considerada a gratuitidade na circulação da rede MUV 

por um período de seis meses, para todas as pessoas deslocadas da Ucrânia com regime de proteção 

temporária que estejam a ser acolhidos por famílias ou por outras instituições com morada fiscal em 

Viseu. Mais referiu que, ainda neste âmbito e sabendo que uma das necessidades mais prementes é 

a questão da habitação, e que pese embora a generosidade das famílias viseenses, infelizmente não 

se vislumbra o final deste conflito armado e tendo como premissa a continuidade destes cidadãos no 

nosso território que em muito ajudariam no combate à perda de população, considera importante 

que o município tenha uma voz ativa na questão da habitação. Referiu ainda que, existe uma medida 

especifica à qual o município pode recorrer que é o programa porta de entrada em que foi aplicado 
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um regime excecional para acolher pessoas da Ucrânia, aplicando-se a pessoas deslocadas 

independentemente da condição financeira, através da concessão de apoio financeiro para 

alojamento concretizado através da concessão aos beneficiários de uma comparticipação destinada a 

suportar os encargos relativos a alojamento ou arrendamento de uma habitação, ou mesmo em 

empreendimentos turísticos, sendo o referido apoio concedido por um prazo de até 18 meses, 

podendo ser prorrogado até ao máximo de 30 meses. Por fim, referiu que, ainda no âmbito da 

Habitação e da questão mais premente dos ucranianos e que, na última reunião foi aprovada a 

revisão da Estratégia Local de Habitação, mencionou a possibilidade de se recorrer à Bolsa 

Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, prevista no PRR.----------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para fazer uma intervenção questionando o 

Senhor Presidente, em exercício, relativamente ao facto de ir ser realizada uma apresentação 

pública sobre o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), com os Bombeiros 

Sapadores, Bombeiros Voluntários, ICNF, GNR e Sapadores Florestais, com vista a perceber-se a 

capacidade de intervenção operacional que Viseu tem e que será muita certamente. Seguidamente 

questionou se a Câmara Municipal de Viseu, tem algum regulamento de concessão de apoios a 

Bombeiros Voluntários e se existe algum protocolo para benefícios ao voluntariado no concelho de 

Viseu. Por fim, referiu que, na ultima reunião de câmara, foi colocada uma questão relacionada com 

a ligação entre a rotunda da volvo na EN16 e uma parte do traçado que, vai ligar ao caçador e á 

A25, questionando se o projeto existe, se está orçamentado e qual a previsão de execução dessa 

obra muito importante para aquela parte da cidade possa ter capacidade de mobilidade rápida, eficaz 

e competitiva para as pessoas que circulam entre o concelho de Viseu e os concelhos vizinhos, 

numa das entradas principais da A25.--------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para dar a conhecer como decorreram as 

comemorações do 25 de Abril, tendo destacado o espetáculo musical "CANTO LIVRE – Viseu 

canta a liberdade”, que decorreu no dia 24 e que, juntou dez bandas locais no Teatro Viriato, onde 

foram apresentadas várias versões das canções de intervenção de abril de 1974, tendo relevado a 

importância da iniciativa por ter permitido que os artistas locais estivessem presentes com as suas 

propostas artísticas num teatro cheio e que foi uma verdadeira festa de encontro, entre os vários 

protagonistas. Destacou ainda, a atuação no dia 25 de abril em Pindelo de Silgueiros da Orquestra 

Juvenil do Conservatório de Viseu, que presenteou os presentes com um programa de excelência e 

que mostra que, na verdade quando o trabalho é regular e contínuo, os apoios são coerentes e 

sustentados dando resultados e as atuações do Grupo de Cavaquinhos da Associação Cultural e 

Recreativa Passilgueirense e o Rancho Folclórico de Passos de Silgueiros que, no âmbito da cultura 

popular nos prenderam a atenção, tendo ainda destacado a intervenção do inspetor Lopes Pires que 

fez uma apresentação extraordinária daquilo que é a dança a e cultura popular. Seguidamente 

referiu que, relativamente ao programa porta de entrada estamos a participar ativamente nele e que, 

a questão da habitação para os refugiados ucranianos, neste momento, não é uma questão premente, 

pois muitos dos atendimentos que chegaram ao CLAIM são de pessoas que, já têm habitação em 

Viseu de familiares e estão à procura de um horizonte temporal curto e não sabem como é que vai 

ser a própria vida deles, por razões óbvias e por outro lado há muitos desses quase 500 que foram 

referenciados, que vêm com vontade, deles próprios, arrendarem habitação, porque têm meios 

financeiros para tal estando a Câmara a fazer essa articulação.---------------------------------------------- 

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

--------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, no âmbito candidatura 
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relativa ao Bairro Comercial Digital de Viseu, a mesma, será submetida no máximo amanhã e foi 

desenhada em conjunto a ACDV e a AHRESP, sendo atualmente denominada por “Visinov”.--------

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir que, relativamente aos mealheiros 

escolares, temos vindo, com a empresa a esclarecer as dúvidas que a escolas têm tido, bem como, 

com os próprios encarregados de educação, tendo sido estes esclarecimentos a prioridade neste 

momento e que estão a aguardar a proposta por parte da empresa. Relativamente à questão das 

ementas das refeições das escolas, referiu que, as questões estão a ser polidas, ou seja se existiam 

ementas que os encarregados de educação e as escolas tinham proposto que não continuassem a ser 

servidas, já foram retiradas se existiam situação que requeriam uma visita da Divisão de Educação e 

dos próprios encarregados de educação às escolas, já foram realizadas. Por fim, referiu que, nas 

visitas periódicas que tem efetuado às escolas, não tem recebido reclamações. --------------------------  

-------------------Intervenção do Senhor Presidente, em exercício-------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente usou da palavra referindo que, quanto às questões da Senhora 

Vereadora, Fernanda Gilvaia, relativamente os mealheiros escolares, já lhe foi dada a resposta pelo 

Senhor Vereador Pedro Ribeiro. No que concerne à eficiência energética nos edifícios escolares, o 

município fez um conjunto de candidaturas anteriores a esta vaga, onde atualmente os principais 

centros escolares estão servidos com UPAC - Unidades de Produção de Autoconsumo, tendo sido 

no passado, ainda, realizados alguns trabalhos ao nível das caixilharias estando, ainda, em 

articulação com o próprio ministério para que, as próximas escolas venham a ter melhorias da 

eficiência energética. Quanto à intervenção do Senhor Vereador Miguel Pipa, referiu que, de facto, 

o ICNF chumbou um investimento de 300 milhões de euros, sendo que, o executivo sabe que, havia 

260 hectares, mas não seriam todos completamente desafetados dos perímetros florestais, 

nomeadamente o de São Salvador e outros, sendo apenas uma pequena parte e a própria empresa 

comprometeu-se a reflorestar outras áreas a designar pelo ICNF, de forma a fazer toda a 

compensação pelos pinheiros que iam ser abatidos. Mais referiu que, onde está para ser feita, 

através da linha de média tensão na subestação de Bodiosa, onde a Câmara Municipal também irá 

dar o parecer, tendo desafiado o Senhor Vereador para saber, se no sítio onde ela vai ser instalada 

agora, o terreno é completamente nu. Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora Marta 

Rodrigues, referiu que, a Senhora Vereadora, já lhe deu a resposta parcial e que ainda ontem 

tivemos reunião da comissão municipal de proteção civil onde este tema é tratado quer com o 

CLAIM quer com o SEF, estando neste momento a acompanhar o processo, tendo uma 

rastreabilidade total de todas as famílias de refugiados que, de alguma maneira em Viseu e que, 

naturalmente teremos que ter o nosso parceiro Segurança Social em primeira instância, estando a 

câmara a acompanhar o processo através da Ação Social  e preocupada com a situação. Referiu 

ainda, a titulo de exemplo, que, ainda ontem no “Porta de Entrada” foi discutida a questão de 

algumas famílias refugidas já querem ficar em Viseu e que, terá que ser dada uma resposta conjunta 

de todos os parceiros, como aliás está a ser feito. Mais referiu que, efetivamente a “Porta de 

Entrada” é um instrumento que espera ser desburocratizado e que esse assunto está confiado à Ação 

Social. Relativamente à intervenção do Senhor Vereador João Azevedo, referiu que, os incêndios 

rurais são para o executivo uma preocupação e que, o POM – Plano Operacional Municipal está 

aprovado em sede da comissão municipal de gestão integrada de fogos rurais, e será posteriormente 

dado conhecimento a reunião de câmara, tendo destacado o reforço dos efeitos dos Bombeiros 

Sapadores Municipais, com a entrada de 16 bombeiros. Relativamente, aos bombeiros voluntários, 

referiu que, esta é uma câmara solidária com os mesmos, dando como exemplo o apoio dado para a 

compra dos capacetes, bem como os outros apoios dados à instituição. Seguidamente, exortou o 
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Senhor Vereador a dar uma ajuda para a resolução do problema da atualização da tabela dos 

combustíveis e na questão do INEM ser um “parasita” dos bombeiros voluntários onde nem o 

dinheiro chega para o transporte dos doentes. Por fim, referiu que, naturalmente o projeto da EN16 

está em elaboração. Quanto à intervenção da Senhora Vereadora Leonor Barata, referiu que, nas 

comemorações do 25 de abril Silgueiros recebeu a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal de 

braços abertos, deixando um agradecimento à freguesia de Silgueiros pelo acolhimento e a forma 

calorosa como sempre nos recebe. Quanto à intervenção da Senhora Vereadora Mara Almeida, 

referiu que, a candidatura está a ser feita assim como outras, onde o prazo termina agora no final 

deste mês.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

intervenção se referia a apoios ao voluntariado, com vista a atrair talentos e reforçar o apoio 

daqueles que lá estão a trabalhar, não se tratando, por isso, de apoios institucionais aos bombeiros 

voluntários.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------Intervenção do Senhor Presidente, em exercício-------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente em exercício, usou novamente da palavra para dizer que, não 

existiu confusão, referindo que, equipar um bombeiro para um incendido, custa mais de dois mil e 

quinhentos euros e que não basta criar condições sendo necessário também financiar e que,  

financiamos metade de uma EIP e que, não financiamos mais porque não é aconselhável em 

municípios que tenham bombeiros profissionais e voluntários, destacando o facto de quando se 

fazem apoios aos bombeiros eles sejam naturalmente distribuídos pelos próprios bombeiros num 

chamariz e possibilitando o incremento do voluntariado e no fundo dando-lhe as condições.---------- 

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

-------------------O Senhor Vereador usou novamente da palavra, para referir que, a propósito das 

obras nas escolas receberam na quinta feira passada a visita do Senhor Diretor Geral da DGEstE e 

Delegada Regional, tendo-se descolado às escolas que necessitam de uma forma evidente e urgente 

de obras tendo sido identificadas como prioritárias no mapa de prioridades para obras que o 

Ministério da Educação tem, tendo destacado o facto de durante a visita os representantes DGEstE 

concordarem com a necessidade de incluir a Escola Azeredo Perdigão, como prioritária no referido 

mapa, em face do estado da mesma.   Por fim, referiu o facto de a visita ter servido para dar a 

conhecer as boas práticas do município no âmbito da estratégia da educação definida, tendo sido 

consideradas um bom exemplo que deveria ser replicado a nível nacional.------------------------------- 

 

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

 

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

811 - 01.01.01 - A ata da Reunião Ordinária de 14-04-2022, 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 --------------------------------------- 

812 - 01.02.01 - Pelo Senhor Presidente em exercício, foi dado conhecimento do seguinte assunto:-- 

-------------------1) “Ponto de situação da epidemia COVID-19 em Viseu”-------------------------------- 
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-------------------O Senhor Presidente em exercício, deu a conhecer ao Executivo Municipal, 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 2056 / 100 

mil habitantes, 61 Internados , Enfermaria 59 e nos Cuidados Intensivos 2.------------------------------- 

 

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

813 - 01.03.01 - Isenções------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

EDOC/2022/38922. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/38901. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

relativas à utilização das Instalações Desportivas de Gestão Municipal, no mês de março de 2022, 

para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/38957. -------------------------------------------- 

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

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

atividades diversas - EDOC/2022/38942. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

atividades diversas - EDOC/2022/38904. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/38908. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Associação Social Desportiva, Recreativa, Educativa e Cultural de Quintela 

relativas à utilização das Instalações Desportivas de Gestão Municipal, no mês de março 2022, para 

a realização das atividades diversas - EDOC/2022/39065. -------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/38977. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------CFV - Clube de Futebol os Viriatos, relativas à utilização das Instalações 

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

EDOC/2022/38952. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/38932. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Lusitano Futebol Clube de Vildemoinhos, relativas à utilização das Instalações 

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

EDOC/2022/38929. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------CARDES - Centro de Arte e Desporto de Barbeita, relativas à utilização das 

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

atividades diversas - EDOC/2022/39027. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/39002. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/39016. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2022, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/38995. ------------------------------------- 

 

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

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

814 - 01.04.01 - Aquisição de carvão ativado em pó para a ETA de Fagilde - 2022/2023 -------------- 

------------------Após análise do ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.2022/2934, de 20-

04-2022, anexo à distribuição n.º EDOC/2022/40507, a Câmara deliberou ratificar a deliberação 

tomada pelo respetivo Conselho de Administração, em 20-04-2022, 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 

265.000,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ------------------------------------------------- 

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

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

Eng.ª Sandra Maria Antunes Maçãs da Fonseca; Vidal; 2.º Vogal Efetivo: Eng.º Narciso Fernando 

Braga Fernandes; 1.º Vogal Suplente: Eng.º Rui Filipe Rebelo Sousa Ribeiro; 2.º Vogal Suplente: 

Sr. º Arnaldo António Correia Gonçalves. --------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

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

815 - 01.05.01 - Decisão Final do Eixo 1 ---------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/4787 e no seguimento da proposta de decisão final do Eixo 1 – Parcerias de 

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

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

Câmara deliberou aprovar a aludida proposta, que será notificada e publicitada nos termos do artigo 

13º das normas do programa referido em epígrafe. ----------------------------------------------------------- 

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

816 - 01.05.02 - Protocolo de Cooperação “Eixo Cultura – Viseu 2022/2025 - Programa Municipal 

de Apoios” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Considerando que:------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Cultura é um pilar estratégico e estruturante do desenvolvimento e coesão dos 

territórios e constitui um bem público de identidade coletiva, valorização social e promoção local. 

É, nas suas diferentes expressões, um fator indispensável e muito relevante na formação humana, na 

participação ativa das comunidades, numa ótica de promoção da qualidade de vida e exercício de 

cidadania, e na atratividade económica, social e turística dos territórios.---------------------------------- 

-------------------O programa “Eixo Cultura – Viseu 2022/2025” estrutura e disponibiliza um 

conjunto de medidas de apoio de âmbito municipal à Cultura, com vista a uma programação 

concertada e abrangente, em espaços de apresentação regular ou pontual, a realizar no concelho de 

Viseu, num tempo definido, nos domínios da criação/produção, programação/difusão, formação e 

edição.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Assim a Câmara Municipal de Viseu, em face das informações prestadas no âmbito 

da distribuição n.º EDOC/2022/34437, deliberou aprovar a minuta do protocolo de cooperação 

(que, a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por reproduzida) cujo objeto é a 

atribuição de apoio financeiro para a execução dos projetos a realizar no Município de Viseu, nos 

termos da candidatura apresentada, no âmbito do Programa “Eixo Cultura – Viseu 2022/2025”.------ 

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

 

817 - 01.05.03 - Contrato de Comodato “Eixo Cultura – Viseu 2022/2025 - Programa Municipal de 

Apoios” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------De acordo com o disposto na Cláusula 3ª do Protocolo de Cooperação do Programa 

Municipal de Apoios “Eixo Cultura – Viseu 2022/2025”, sob a epígrafe “Apoio não Financeiro”, o 

Município de Viseu pode conferir apoio não financeiro para execução de projetos aprovados no 

âmbito do referido Protocolo, traduzindo-se na cedência de instalações e outros espaços físicos; 

utilização de meios técnicos e logísticos, bens ou serviços que não constituam aquisição de serviços, 

na cedência de posições para afixação de publicidade em mobiliário urbano (mupis, outdoors e 

outros); na isenção ou redução das taxas municipais, de acordo com o previsto no artigo 20º, 

isenções ou reduções, do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas do Município 

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

-------------------Assim a Câmara Municipal de Viseu, em face das informações prestadas no âmbito 

da distribuição n.º EDOC/2022/34437, deliberou aprovar a minuta do contrato de comodato (que, a 

fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por reproduzida), no âmbito do Programa 

“Eixo Cultura – Viseu 2022/2025”.------------------------------------------------------------------------------  

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

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

818 - 01.06.01 - VISEU SOLIDÁRIO – Agostinho Gonçalves do Quental Nunes - 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/2022/37904, 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 Agostinho Gonçalves do Quental Nunes, 

através da atribuição de uma comparticipação de 54,75 euros, para aquisição de medicação, nos 

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

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

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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819 - 01.06.02 - VISEU SOLIDÁRIO – Maria do Céu dos Santos Duarte - 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/2022/35430, bem como dos demais documentos 

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

complementar para despesas extraordinárias de saúde, a Maria do Céu dos Santos Duarte, através da 

atribuição de uma comparticipação de 135,00 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-------------------------------------------------------------------------------- 

820 - 01.07.01 - Município de Viseu / Freguesia de Viseu / Orfeão 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 o Orfeão de Viseu.----------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/37192).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

821 - 01.07.02 - Município de Viseu / Adamastor - Associação Cultural --------------------------------- 

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

-------------------A Adamastor – Associação Cultural uma associação local que promove e 

desenvolve ações e programas para a juventude, com know-how e reconhecimento local e nacional, 

que se dedica à promoção de programas de mobilidade, sobretudo inseridos no Programa Erasmus+ 

Juventude em Ação, sendo uma entidade acreditada para o Serviço Voluntário Europeu e Corpo 

Europeu de Solidariedade, como entidade de envio, acolhimento e recebendo anualmente centenas 

de jovens em Viseu provenientes de países europeus.-------------------------------------------------------- 

-------------------Considerando que a Adamastor – Associação Cultural é o Promotor Local do 

Projeto “Futebol de Rua”;----------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Considerando que o Projeto “Futebol de Rua”, promove a prática desportiva, 

enquanto estratégia inovadora de intervenção na promoção da inclusão social, sendo um 

instrumento de capacitação e de desenvolvimento de competências pessoais e sociais;----------------- 

-------------------Considerando que a Adamastor – Associação Cultural detém a concessão da 

exploração e gestão da Pousada da Juventude de Viseu.----------------------------------------------------- 

-------------------Considerando a proximidade física entre a Pousada da Juventude de Viseu e o 

Espaço de Juventude do Fontelo e todo o Parque Desportivo do Fontelo;--------------------------------- 

-------------------Considerando a colaboração entre o Município de Viseu e a Adamastor – 

Associação Cultural, na implementação de programas e desenvolvimento de ações locais, dirigidas 

aos jovens do concelho de Viseu.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

de Viseu e a Adamastor – Associação Cultural, que tem por objeto a cedência gratuita, por parte do 

Município de Viseu, do edifício denominado Espaço de Juventude do Fontelo, localizado junto à 

entrada do Parque do Fontelo, entre a Avenida José Relvas e a Rua Dr. Aristides de Sousa Mendes, 

bem como do Estádio Municipal do Fontelo, localizado na Rua Anacleto Pinto. O Espaço de 

Juventude do Fontelo constitui um espaço municipal, de fruição pública e gratuita, destinado à 

implementação e desenvolvimento de atividades e difusão de informação destinada à população 

jovem e é uma instalação desportiva de propriedade municipal, que possuiu salas e gabinetes de 

apoio, bem como, o apoio financeiro para o desenvolvimento de atividades e organização de uma 

programação anual de ações, dirigidas à população jovem do concelho. ---------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/25349). ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

822 - 01.07.03 - Município de Viseu / Associação Gira Sol Azul ------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

verdadeira, de carne e osso e coração, são inegáveis. -------------------------------------------------------- 

-------------------A igualdade, a inclusão e a solidariedade não podem ser apenas palavras bonitas que 

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

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

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

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

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

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

Município de Viseu e a Associação Gira Sol Azul, que visa definir as competências e regime de 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 28 de abril de 2022 
 

 

307 

comparticipação financeira com o Segundo Outorgante, para pagamento das atividades a 

desenvolver do projeto “A Voz do Rock”, previstas no Plano de Ação para o ano de 2022.------------ 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/7368). ------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------CIMVDL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES------ 

823 - 01.08.01 - Protocolo de Colaboração 004/2022 - Projeto “Comer Bem, Sorrir Melhor”---------- 

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

EDOC/2022/21747, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou ratificar o protocolo celebrado entre a 

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões e os diversos Municípios da CIMVDL, no âmbito da 

candidatura supra. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou aprovar o respetivo compromisso. ----------------------------------------- 

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

 

824 - 01.08.02 - Protocolo de Colaboração 018/2021- Projeto “Deteção e Combate à Espécie 

Exótica Invasora Vespa Velutina”------------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/21759, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou ratificar o protocolo celebrado entre a 

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões e os diversos Municípios da CIMVDL, no âmbito da 

candidatura supra.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------Mais deliberou aprovar o respetivo compromisso. ----------------------------------------- 

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

 

-------------------PRÉMIO DE POESIA – JUDITH TEIXEIRA------------------------------------------ 

825 - 01.09.01 - Normas de Participação – Atribuição de Prémio------------------------------------------ 

-------------------A cultura, como elemento central para o desenvolvimento integral dos indivíduos e 

das comunidades e um dos pilares das políticas do município deve ser, continuamente, aprofundada, 

no sentido de oferecer, cada vez mais estímulos de produção, criação e difusão cultural, 

nomeadamente, a criação literária. Conciliando este objetivo, a Câmara Municipal de Viseu, numa 

parceria com a Editora Edições Esgotadas, procura estabelecer sinergias que facilitem e garantam a 

sua concretização, com a criação do Prémio de Poesia Judith Teixeira, que vem facilitar e promover 

a acessibilidade à edição, por parte dos autores. -------------------------------------------------------------- 

-------------------O PRÉMIO DE POESIA JUDITH TEIXEIRA, agora instituído, pela Câmara 

Municipal de Viseu e pela Editora Edições Esgotadas, no âmbito da vida e obra literária da escritora 

natural de Viseu e falecida em Lisboa (1880-1959), destina-se a galardoar, bienalmente, uma obra 

de poesia escrita em língua portuguesa.------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar das Normas de 

Participação e do valor do Prémio a atribuir ao vencedor, e que a fim de fazerem parte integrante da 

presente ata, se dão aqui por reproduzidas (EDOC/2022/14568). ------------------------------------------   

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

 

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

826 - 01.10.01 - Rua Serpa Pinto nº 210 - Fração C - Freguesia de Viseu --------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 134.SRU/2022, de 14-04-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/37928, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 
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previsto no artigo 58º da Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto (Regime Jurídico da Reabilitação Urbana) 

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

Pinto nº 210, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Área de Reabilitação Urbana 

“Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da Cava de Viriato, Núcleo Histórico do 

Bairro Municipal e Fontelo” , pertencente a  Aires Guimarães de Almeida Marques.------------------- 

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

 

827 - 01.10.02 - Rua João Mendes nº 7 Bloco 3 - Fração H - Freguesia de Viseu ----------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 133.SRU/2022, de 12-04-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/37791, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

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

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

Mendes nº 7, Bloco 3, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Área de 

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

Núcleo Histórico do Bairro Municipal e Fontelo” , pertencente a  José Ezequiel Pereira Barros e de 

Jorge Manuel Pereira Barros.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

DE PASSAGEIROS EM REGIME DE LOCAÇÃO FINANCEIRA – Parte 1 --------------------- 
828 - 01.11.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 11-04-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/93337, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a prorrogação do 

prazo de apresentação de propostas, os esclarecimentos prestados, bem como, as peças do 

procedimento referido em epígrafe.------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

03-DMOPAS 

 

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

829 - 03.01.01 - Sinalização ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2021/110706 a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a marcação de passadeira de 

peões na Rua Doutor António Costa com a Rua Dr. Álvaro Monteiro em Marzovelos, freguesia de 

Viseu, conforme etapa 13.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

830 - 03.01.02 - Sinalização ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/18473, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar da sinalização horizontal para 

a Urbanização Fontelo, freguesia de Viseu, conforme etapa 11.-------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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-------------------ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA MOINHO DO MATO EM 

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

831 - 03.02.01 - Em face da informação da Divisão de Suporte Técnico e Administrativo nº 06/LS 

de 11-04-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/35012 e demais informações prestadas no 

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

acordo de cedência de terreno necessário para o alargamento e pavimentação da Rua Moinho do 

Mato em Travanca - Parcela 14, no valor de 167,40 euros.-------------------------------------------------- 

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

832 - 03.03.01 - Em face da informação da Divisão de Suporte Técnico e Administrativo nº 

01_2022_JG de 27-01-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/10376 e demais informações 

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

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

cruzamento com EN231 e o cruzamento com a variante ao PIC - Parcela 2.1, 2.2, 3, 6, 13.2, 19 e 

30, no valor de 20.546,25 euros. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------EXECUÇÃO DE COBERTURA DO MERCADO 2 DE MAIO INCLUINDO 

OBRAS COMPLEMENTARES ------------------------------------------------------------------------------ 

833 - 03.04.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 13-04-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/17475, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos 

apresentados, do que resulta um acréscimo de custo da empreitada no valor de 42.476,05 euros, 

acrescido de IVA (1,04% do preço contratual), trabalhos que legalmente se enquadram nos termos 

seguintes: trabalhos complementares, de acordo com o n.º 2 do artigo 370.º do CCP, no valor de 

42.476,05 euros, acrescido de IVA (1,04% do preço contratual), sendo que, “deve o dono de obra 

exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado por parte destes terceiros”, 

enquadrável nos pontos 6 e 7 do artigo 378.º do CCP (“Responsabilidade pelos trabalhos 

complementares”) com comunicação à Equipa Projetista, prazo de execução dos trabalhos avaliado 

em 12 dias, sendo que a prestação de caução deve incidir sobre o valor de 42.476,05 euros, 

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

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

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

 

-------------------MERCADO DE PRODUTORES ---------------------------------------------------------- 

834 - 03.05.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 08-04-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/24686, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos 

apresentados do que resulta um decréscimo de custo da empreitada no valor de 1.035,50 euros, 

acrescido de IVA ((-)0,14% do preço contratual), trabalhos que legalmente se enquadram nos 

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

389,75 euros, acrescido de IVA (0,05% do preço contratual), e dedução de trabalhos previstos no 

contrato no valor de 1.425,25 euros, acrescido de IVA ((-)0,20% do preço contratual), qualificáveis 

como trabalhos a menos - artigo 379.º do CCP, sem prestação de caução, com publicitação no portal 
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dos contratos públicos nos termos do artigo 315.º do CCP, bem como, da respetiva minuta do 

Contrato Adicional.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

-------------------RUA CAMPO DA BOLA EM MUNDÃO - 2.º PROCEDIMENTO ---------------- 

835 - 03.06.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 11-04-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/29331, que aprovou, com base nas informações previamente dadas,  os trabalhos 

apresentados do que resulta um decréscimo de custo da empreitada no valor de 3.651,00 euros, 

acrescido de IVA ((-)1,18% do preço contratual), trabalhos que legalmente se enquadram nos 

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

8.474,50 euros, acrescido de IVA (2,74% do preço contratual), e dedução de trabalhos previstos no 

contrato no valor de 12.125,50 euros, acrescido de IVA ((-)3,92% do preço contratual), 

qualificáveis como trabalhos a menos - artigo 379.º do CCP, prazo de execução dos trabalhos 

avaliado em 8 dias, sem prestação de caução, com publicitação no portal dos contratos públicos nos 

termos do artigo 315.º do CCP, bem como, da respetiva minuta do Contrato Adicional.---------------- 

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

 

836 - 03.06.02 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 10-04-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/33649, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, o desenho 

retificativo dos Arranjos Exteriores da Academia de Futebol de Viseu, contemplando, dentro das 

quantidades de trabalhos adjudicadas, uma solução alternativa, que visa, conferir uma maior 

funcionalidade ao espaço, a qual decorre das alterações entretanto efetuadas ao edifício da 

Academia, sem variação do Preço Contratual.----------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------ALARGAMENTO DE TROÇO DA EN229 ROTUNDA DO MATADOURO -- 

837 - 03.07.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 06-04-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/29441, que aprovou, com base nas informações previamente dadas,  uma prorrogação 

de prazo graciosa entre o dia 11-01-2022 e 26-02-2022 e de uma prorrogação de prazo legal de 

prazo de 18 dias, entre o dia 27-02-2022 e 16-03-2022, tendo em conta que os trabalhos incluídos 

no Contrato Adicional prejudicaram o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, fixando 

assim o prazo de conclusão da empreitada o dia 16-03-2022.----------------------------------------------- 

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

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - ANO 

2016 - LOTE 1 - 2.º PROCEDIMENTO --------------------------------------------------------------------- 

838 - 03.08.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos nº 

27/2022/PAR de 23-03-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/26666 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 segundo 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, 60% do valor da caução.--------------------------------- 

------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------- 
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-------------------MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS PISCINAS MUNICIPAIS - 

839 - 03.09.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 032/2022BE de 22-02-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2021/105912 e demais 

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

aprovar a Revisão de Preços (cálculo provisório) com valor de 2.882,00 euros, acrescido de IVA.--- 

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

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - 

2016/2018 - LOTE 2---------------------------------------------------------------------------------------------- 

840 - 03.10.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos nº 

21/2022/PAR de 07-03-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/21728 e demais informações 

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

Revisão de Preços (cálculo definitivo) com valor de 2.206,52 euros, acrescido de IVA. --------------- 

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

 

-------------------ESTÁDIO MUNICIPAL FONTELO - APLICAÇÃO DE TAPETE DE 

RELVA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

841 - 03.11.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 13-04-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/32933, que aprovou, com base nas informações previamente dadas,  o Auto de receção 

provisória realizado em 13-04-2022, de acordo com o prescrito no artigo 395.º do CCP, 

considerando-se que, nesta data, recebida a obra provisoriamente, devendo o empreiteiro proceder 

às correções, até ao dia 31 de maio de 2022.------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO FONTELO---------------------- 

842 - 03.12.01 - A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do conteúdo da distribuição 

n.º EDOC/2022/38487 em especial da informação da Divisão de Suporte Técnico e Administrativo, 

a ele anexada, e decidindo-se pela contratação em causa nos termos do n.º 1 do artigo 36º do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na sua 

atual redação, deliberou, em conformidade, aprovar a abertura de um procedimento de concurso 

público, com fundamento na alínea b) do artigo 19.º e artigo 38.º do mesmo normativo legal, para a 

“Iluminação do Estádio Municipal do Fontelo”.--------------------------------------------------------------- 

------------------Mais deliberou aprovar: ------------------------------------------------------------------------ 

------------------1) o projeto; -------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------2) o programa de procedimento; --------------------------------------------------------------- 

------------------3) o caderno de encargos; ---------------------------------------------------------------------- 

------------------4) o anúncio; ------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------5) o respetivo pedido de cabimento; ---------------------------------------------------------- 

------------------6) critério de adjudicação: Avaliação do preço enquanto único aspeto da execução do 

contrato a celebrar; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------7) o preço base no valor de 379.600,00 euros, acrescido de IVA; ------------------------ 

------------------8) o prazo de 21 dias para apresentação das propostas; ------------------------------------ 

------------------9) o prazo de 140 dias para a execução da empreitada; ------------------------------------ 

------------------10) os demais itens da supracitada informação. --------------------------------------------- 
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------------------11) a nomeação do seguinte Júri que conduzirá o procedimento: ------------------------- 

------------------Presidente: Eng.º Portela Seabra; Vogal Efetivo: Eng.º António Carvalho, que 

substituirá o Presidente; Vogal Efetivo: Eng.º Eduardo Fiuza; Eng.º Ricardo Costa; Vogal Suplente: 

Eng.ª Maria Caiado. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------Deliberou ainda, tendo em conta o disposto no n.º 1 do artigo 109.º conjugado com 

n.º 2 do artigo 69.º, ambos, do Código dos Contratos Públicos, delegar, no aludido júri, a prática de 

todos os atos necessários à prossecução do procedimento em título, até à adjudicação. ----------------  

------------------Mais deliberou, nos termos do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 96.º do CCP – 

Código dos Contratos Públicos nomear a Eng.ª Maria Caiado como Gestora do Contrato. ------------- 

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

 

-------------------CONCLUSÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO N.º 

5/2007 - SANTO ESTÊVÃO ----------------------------------------------------------------------------------- 

843 - 03.13.01 - A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do conteúdo da distribuição 

n.º EDOC/2022/30364 em especial da informação da Divisão de Suporte Técnico e Administrativo, 

a ele anexada, e decidindo-se pela contratação em causa nos termos do n.º 1 do artigo 36º do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na sua 

atual redação, deliberou, em conformidade, aprovar a abertura de um procedimento de concurso 

público, com fundamento na alínea b) do artigo 19.º e artigo 38.º do mesmo normativo legal, para a 

“Conclusão das Obras de Urbanização do Loteamento n.º 5/2007 – Santo Estevão”.-------------------- 

------------------Mais deliberou aprovar: ------------------------------------------------------------------------ 

------------------1) o projeto; -------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------2) o programa de procedimento; --------------------------------------------------------------- 

------------------3) o caderno de encargos; ---------------------------------------------------------------------- 

------------------4) o anúncio; ------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------5) o respetivo pedido de cabimento; ---------------------------------------------------------- 

------------------6) critério de adjudicação: Avaliação do preço enquanto único aspeto da execução do 

contrato a celebrar; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------7) o preço base no valor de 2.039.200,00 euros, acrescido de IVA; ---------------------- 

------------------8) o prazo de 21 dias para apresentação das propostas; ------------------------------------ 

------------------9) o prazo de 365 dias para a execução da empreitada; ------------------------------------ 

------------------10) os demais itens da supracitada informação. --------------------------------------------- 

------------------11) a nomeação do seguinte Júri que conduzirá o procedimento: ------------------------- 

------------------Presidente: Eng.º Portela Seabra; Vogal Efetivo: Eng.º António Carvalho, que 

substituirá o Presidente; Vogal Efetivo: Eng.º Eduardo Fiuza; Eng.º Adelino Pereira; Vogal 

Suplente: Eng.ª Marisa Coelho. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------------------Deliberou ainda, tendo em conta o disposto no n.º 1 do artigo 109.º conjugado com 

n.º 2 do artigo 69.º, ambos, do Código dos Contratos Públicos, delegar, no aludido júri, a prática de 

todos os atos necessários à prossecução do procedimento em título, até à adjudicação. ----------------  

------------------Mais deliberou, nos termos do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 96.º do CCP – 

Código dos Contratos Públicos nomear o Eng.º Adelino Pereira como Gestor do Contrato. ----------- 

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

 

-------------------LIMPEZA DO ESPAÇO PÚBLICO APÓS PASSAGEM DO CORTEJO 

ACADÉMICO----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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844 - 03.14.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 21-04-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/39605, que aprovou, com base nas informações previamente dadas,  o apoio à 

Federação Académica de Viseu, de limpeza do Espaço Público após passagem do Cortejo 

Académico no dia 26 de abril, com valor estimado de apoio de 1104,45 euros.-------------------------- 

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

 

APOIO TÉCNICO – As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio 

técnico do Diretor da Direção Municipal de Obras Públicas, Ambiente e Sustentabilidade, Henrique 

Custódio de Oliveira Domingos. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  

04-DMOTDE 

 

 

-------------------CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO MUNICIPAL--------------- 

845 - 04.01.01 - João Carlos Costa Ferreira – EDOC/2022/31534 ----------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão de certidão 

comprovativa de que a edificação, em causa, à data da sua construção, estava isenta de 

licenciamento municipal, nos precisos termos da informação técnica n.º 211/2022 MH elaborada, 

sobre a matéria, em 31 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. --------- 

 

846 - 04.01.02 - Amândio Manuel Santos Marques – EDOC/2022/30740 -------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão de certidão 

comprovativa de que a edificação, em causa, à data da sua construção, estava isenta de 

licenciamento municipal, nos precisos termos da informação técnica n.º 209/2022 LR elaborada, 

sobre a matéria, em 06 de abril 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. --------- 

 

847 - 04.01.03 - João da Costa – EDOC/2022/34573 -------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou com caráter definitivo, não autorizar a 

emissão de certidão comprovativa de que a edificação, em causa, à data da sua construção, estava 

isenta de licenciamento municipal, nos precisos termos do teor da informação técnica elaborada, 

sobre a matéria, em 05 de abril de 2022. ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

848 - 04.01.04 - José Fernandes Figueiredo – EDOC/2022/7576 ------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou com caráter definitivo, não autorizar a 

emissão de certidão comprovativa de que a edificação, em causa, à data da sua construção, estava 

isenta de licenciamento municipal, nos precisos termos do teor da informação técnica elaborada, 

sobre a matéria, em 05 de abril de 2022. ----------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

849 - 04.01.05 - Joaquim Aparício Filipe – EDOC/2021/93735--------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou com caráter definitivo, não autorizar a 

emissão de certidão comprovativa de que a edificação, em causa, à data da sua construção, estava 

isenta de licenciamento municipal, nos precisos termos do teor da informação técnica elaborada, 

sobre a matéria, em 05 de abril de 2022. ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

850 - 04.01.06 - Telmo Edgar Almeida Ferreira - EDOC/2022/37594 ------------------------------------ 

-------------------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 277/2022 

RS elaborada, sobre a matéria, em 13 de abril 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 -------------------------------------------------------------------------- 

851 - 04.02.01 - Abílio Pereira de melo – EDOC/2022/33686 ---------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 246/2022 RS 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. --------- 

 

852 - 04.02.02 - Armando Ramalho de Matos e outros – EDOC/2022/32604 ---------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 125/2022 AC elaborada, sobre a matéria em 11 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. --------- 

 

853 - 04.02.03 -  Manuel António Cravo – EDOC/2022/ 32590 -------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 247/2022 RS 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. --------- 

 

854 - 04.02.04 - Luis Manuel Duarte Lopes– EDOC/2022/25607 ----------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a retificação da certidão de 

destaque elaborada, sobre a matéria, em 04 de maio de 2021, de acordo com a informação técnica 

n.º 245/2021 RS elaborada, sobre a matéria em 01 de abril de 2021 e cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. ------------------------------------------------------ 

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

 

--------------------DECLARAÇÕES DE CADUCIDADE--------------------------------------------------- 

855 - 04.03.01 - Varandas do Bosque, Lda.– EDOC/2022/10285------------------------------------------- 
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-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de declarar a 

caducidade do ato de gestão urbanístico praticado da mera comunicação prévia 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 11 de abril 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. --------- 

 

856 - 04.03.02 - Localplace – Sociedade Imobiliária, Unipessoal, Lda. – EDOC/2022/33739--------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de declarar a 

caducidade do ato de licenciamento em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em 

apreciação, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 71.º do RJUE, e de acordo com a informação 

técnica n.º 109/2022 PN produzida, sobre a matéria em 14 de abril 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. --------- 

 

857 - 04.03.03 - Centro Pindelense – EDOC/2022/22949---------------------------------------------------- 

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

Dr. Fernando de Carvalho Ruas, de 20-04-2022, que aprovou com base nas informações 

previamente dadas,  a não declaração da caducidade da licença, em apreciação, concedendo, ao 

invés, com base nas razões técnicas e de interesse público constantes da informação técnica n.º 

99/2022 PN elaborada sobre a matéria aos 05 de abril 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. --------- 

 

-------------------OUTRAS CONSTRUÇÕES----------------------------------------------------------------- 

858 - 04.04.01 - Maria do Céu Esteves Pereira Pina - Legalização de alterações de uma moradia 

unifamiliar e legalização de anexos - EDOC/2022/27526 --------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 092/2022 RR 

elaborada, sobre a matéria, em 30 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. --------- 

 

859 - 04.04.02 - Manuel Martins - Legalização de moradia e anexos - EDOC/2022/32277 ------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 261/2022 FB 

elaborada, sobre a matéria, em 31 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. --------- 

 

860 - 04.04.03 - Silvina Pais de Almeida Oliveira - Legalização de edifícios de apoio a exploração 

avícola - EDOC/2022/772 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 094/2022 RR 

elaborada, sobre a matéria, em 31 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. --------- 

 

861 - 04.04.04 - Michelle Silva Santos – Legalização de Alterações em moradia Unifamiliar e 

anexo – EDOC/2022/27839 -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 201/2022 

MH_Rev01 elaborada, sobre a matéria, em 31 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. --------- 

 

862 - 04.04.05 - Artur Nunes Marques - Legalização de anexos de apoio a moradia – 

EDOC/2022/28353 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 199/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 01 de abril 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. --------- 

 

863 - 04.04.06 - José António Torres Pereira - Legalização de alterações de Habitação unifamiliar - 

EDOC/2022/23261 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------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 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 01 de abril 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. --------- 

 

864 - 04.04.07 - Jorge Alberto Santos Almeida – Legalização de ampliação de um muro - 

EDOC/2022/28331 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 099 RR/2022 

FB elaborada, sobre a matéria, em 04 de abril 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. --------- 

 

865 - 04.04.08 - Celestino Lopes Loureiro - Legalização de alterações de moradia unifamiliar- 

EDOC/2022/20944 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 207/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 05 de abril 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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866 - 04.04.09 - Rosa Maria de Almeida Carvalho Correia - Legalização de alterações em moradia 

unifamiliar e anexo – EDOC/2022/35179 ---------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 244/2022 

MH_rev elaborada, sobre a matéria, em 13 de abril 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. --------- 

 

867 - 04.04.10 - Tomás de Almeida Correia - Legalização da construção de moradia unifamiliar e 

muro de vedação, sujeita a obras de correção - EDOC 2022/31749 ---------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 259/2022 RS 

elaborada, sobre a matéria, em 07 de abril 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. --------- 

 

868 - 04.04.11 - Manuel Saraiva Lopes – Legalização de alterações de adaptação a habitação 

unifamiliar - EDOC/2022/8148 ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de aditamento ao 

procedimento especial de legalização da operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos 

da informação técnica n.º 202/2022 LR elaborada, sobre a matéria, em 04 de abril 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. --------- 

 

869 - 04.04.12 - Granbeira - Sociedade Exploração Comércio de Granitos, Lda. - Suspensão 

Transmissão da Pedreira nº 5235 –  EDOC 2019/24739 ----------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou declarar a caducidade do ato de 

licenciamento em apreciação nos precisos termos da informação técnica de 08 de abril 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. --------- 

 

870 - 04.04.13 - Câmara Municipal de Viseu – Certidão de Isenção de controlo prévio municipal / 

operação urbanística de iniciativa pública municipal - EDOC 2022/25975 ------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão de certidão 

comprovativa de que a edificação, em causa, está isenta de controlo prévio municipal, nos precisos 

termos da informação técnica elaborada, sobre a matéria, em 12 de abril de 2022, estando a mesma 

abrangida pelo regime previsto no artigo 7.º do RJUE. ------------------------------------------------------ 

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

 

APOIO TÉCNICO - As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio 

técnico do Diretor da Direção Municipal de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Económico, Marcelo Caetano Martins Delgado. -------------------------------------------------------------- 

 

REUNIÃO PÚBLICA – Atendendo ao carácter público desta reunião, e verificadas as prévias 

inscrições, interveio o seguinte munícipe: --------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Luis Canto Moniz, advogado, com escritório na Rua D. António Alves Martins 40, 

6.º residente em Viseu, que fez uma exposição relativamente ao problema da finalização do 

procedimento de conclusão da Operação de Renovação Urbana do Largo do Hospital, cujo processo 

tem 33 anos e também relativamente ao Processo de Alteração do Plano Diretor Municipal de Viseu 

em curso, em especial sobre o requerimento apresentado de consulta do mesmo, bem como, da 

necessidade das alterações propostas apenas produzirem efeitos para o futuro.  Seguidamente, usou 

da palavra o Senhor Diretor da Direção Municipal de Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Económico, Marcelo Delgado, tendo prestado os esclarecimentos técnicos sobre o 

desenvolvimento do processo de Renovação Urbana do Largo do Hospital e ainda sobre a posição 

técnica de acesso aos documentos do Processo de Alteração do Plano Diretor Municipal de Viseu. --

-------------------Por fim, usou da palavra o Senhor Presidente em Exercício, referindo que, estaria 

disponível, juntamente com a Senhora Vereadora do pelouro e os serviços técnicos, para uma 

reunião onde pudessem ser discutidas as questões levantadas. ---------------------------------------------- 

 

FORMA DE VOTAÇÃO - As deliberações constantes desta ata foram aprovadas por unanimidade 

de votos dos membros presentes, com excepção daquelas onde se faz menção expressa do 

contrário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ENCERRAMENTO - E não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a reunião, 

quando eram dez horas e quarenta minutos, dela se lavrando esta ata. E eu, Rui Alexandre Mendes 

Duarte, a redigi e subscrevi. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

O Presidente 

 

 

 _______________________  

 

O Chefe de Divisão 

 

 

_________________________ 

 


