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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU, 

REALIZADA NO DIA DOZE DE MAIO 

DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 

 

 

----------------Aos doze dias do mês de maio 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, CARLOS ALBERTO COIMBRA REBELO PEREIRA, MARTA CRISTINA DE 

OLIVEIRA RODRIGUES, ANA LEONOR CRUZEIRO DE OLIVEIRA BARATA, VÍTOR 

MIGUEL SIMÕES DE PINHO OLIVEIRA, FERNANDA MARIA OLIVEIRA SOARES 

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

  

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

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

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

 

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

encontrar de férias.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Manuel Ferreira Chaves e Carlos Miguel Leitão Loureiro Pipa, 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, Vítor Miguel Simões de Pinho Oliveira e Carlos Alberto Coimbra Rebelo Pereira.---    

 

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 Marta Rodrigues--------------------------------------

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, relativamente à Feira de São 

Mateus em edições anteriores por esta altura era conhecido o cartaz, o valor dos bilhetes a 

possibilidade de aquisição dos mesmos na Blueticket e no site da Feira de São Mateus e que, sendo 

a Feira de São Mateus uma iniciativa municipal com organização da Viseu Marca, questionou  se, 

também nesta altura, já não deveriam estar disponíveis os bilhetes online nas plataformas referidas, 

pois em edições anteriores existiam já alguns espetáculos, nomeadamente, os mais procurados que 

tinham uma compra substancial.---------------------------------------------------------------------------------

-------------------Intervenção da Senhora Vereadora Fernanda Gilvaia -------------------------------------
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-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, as obras do parque de 

estacionamento da Av. Capitão Silva Pereira eram para ter iniciado em meados de fevereiro, tendo 

sido fechado o acesso ao estacionamento e não se vislumbrando evolução das mesmas, tendo por 

fim, questionado como se encontra o projeto de execução e quando serão iniciadas as obras.---------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir que, hoje é dia 12 de maio dia 

internacional da enfermagem e que, a Vereação Partido Socialista gostaria de fazer uma viva 

homenagem a todos os enfermeiros portugueses, mencionado que, estes profissionais sustentam 

quer o Sistema, quer o Serviço Nacional de Saúde, destacando o facto de os mesmos, nos momentos 

em que todos precisamos de cuidados, transmitirem conforto, segurança e empatia. Referiu ainda 

que, Viseu é uma boa escola de formação de enfermagem tendo duas escolas.--------------------------- 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para assinalar, o facto de o Museu do 

Quartzo, ter comemorado dez anos de existência e atividade no passado dia 30 de abril, destacando 

o facto de ter sido um momento especial, pois aproveitam para fazer uma homenagem ao mentor do 

próprio museu, o Professor Galopim de Carvalho, que esteve presente, deixando o convite aos 

presentes para visitarem as duas novas exposições temporárias patentes no museu “Vendo o Planeta 

Terra… nos ombros de Gigantes” e “Berço de Quartzo”, bem como, o mural com a caricatura do  

Professor. Seguidamente, mencionou a forma como decorreu a iniciativa "Uma tarde na Quinta", 

onde foram convidadas todas as Juntas de Freguesia, em especial, a sua população sénior, para 

passarem uma tarde na Quinta da Cruz, conhecendo assim o espaço e aproveitando para voltarem ao 

convívio passados dois anos terríficos para os idosos. Mencionou, ainda, que foram quatro tardes 

com muito calor e momentos muito bons de convivo num espaço único da cidade.---------------------- 

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

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

coparceira entre o Município de Viseu e a CIMVDL que, permitiu a realização da Feira de 

Empregabilidade Jovem do Interior, no Pavilhão Multiusos de Viseu, uma iniciativa que, foi 

abraçada desde a primeira hora pela Câmara Municipal de Viseu, onde contou com um conjunto de 

parceiros e entidades internos e externos, bem como, o sistema científico e tecnológico envolvido 

na realização da mesma, tendo-se revestido na maior importância, não só para o equilíbrio 

territorial, mas também, para dar mais oportunidades aos Jovens. Seguidamente, mencionou o facto 

de ser uma preocupação, a falta de investimento das Infraestruturas de Portugal, nas estradas e na 

limpeza das mesmas, dando como exemplo a nacional 231.------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir que, a nossa cidade, conhecida 

pelos seus jardins, leva-nos a melhorar as estratégias para a sua conservação, conseguindo-se evitar, 

nos festejos académicos e nos festejos desportivos, com reforço de colaboradores em cada rotunda 

mais crítica, a destruição dos espaços ajardinados. Mencionou que, no próximo ano pretende-se 

trabalhar em articulação com as associações de estudantes, para que, se planeiem estratégias da 

parte dos próprios estudantes que diminuam a quantidade de resíduos produzidos. Relativamente ao 

Plano de Atividades do Viseu Ativo, referiu que, iniciaram no passado domingo as Manhãs Ativas, 

que pretendem promover a atividade física, com atividades não competitivas, inclusivas e de 

participação livre, juntando todos os segmentos etários da população e procurando potenciar o 

Parque Urbano de Santiago, como um espaço de excelência, na dinamização de atividades para toda 

a família. Informou que estas atividades decorrem todos os domingos, das 09H15 às 11H30, entre 8 

de maio e 17 de julho, e constituem uma parceria com 16 entidades locais e com a saúde pública e 
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que paralelamente terão, dois equipamentos específicos para as crianças brincarem durante estes 

fins de semana e, no Dia da Criança, um conjunto muito alargado de equipamentos específicos para 

estas, articulando-se parte deste dia com as escolas. Terminou a sua intervenção, referindo que até 

ao fim do mês reunirá a comissão de monitorização do processo de descentralização na educação, 

para fazer uma avaliação do processo.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

colocada pela Senhora Vereadora Marta Rodrigues, é respeitada a autonomia da Viseu Marca, 

estando-se á espera, que a mesma faça o seu trabalho e depois conjuntamente com o município, se 

faça o anúncio da programação e da bilheteira desta edição da Feira de São Mateus. Seguidamente, 

relembrou que, existe outro membro da Associação que, detém a mesma percentagem que o 

município de Viseu e que, mesmo que soubesse antecipadamente da programação, não seria correto 

fazê-lo aqui, antes da Viseu Marca, mencionando ainda que, certamente estará eminente esse 

momento e que, o anúncio do início e fim da Feira de São Mateus já foi indicado e que, tem a 

informação de que tudo está em ordem e irá regressar em força, após estes dois anos, até pela 

vontade das pessoas regressarem às diversões. Relativamente à questão trazida pela Senhora 

Vereadora Fernanda Gilvaia, referiu que, o Senhor Vice-Presidente irá dar-lhe a resposta, 

considerando que, têm esse dossier e que se aguarda com alguma impaciência que decorram as 

obras, uma vez que, temos projetos que estão dependentes das mesmas. Quanto á homenagem 

trazida pelo Senhor Vereador Vítor Rodrigues, referiu que, a mesma é mais do que justa e que, das 

últimas coisas que leu antes do início da reunião, foi o título do Diário de Viseu, que diz exatamente 

isso, considerando, no entanto, que, devem fazer um esforço para que eles vejam satisfeitas as suas 

reivindicações, pois homenagens, estão todos disponíveis para fazer, mas depois é preciso que o 

Governo deite a mão ao bolso para cumprir aquilo que, foi prometido aos enfermeiros. Referiu 

ainda que, existem cada vez menos enfermeiros e cada vez mais mal pagos, segundo os mesmos, 

mas que, está de acordo com esta homenagem e que é uma classe que merece o nosso 

reconhecimento e sobretudo, como se costuma dizer, só avaliamos a saúde quando nos faz falta, 

sendo que, o período pandémico é um bom período para avaliar quem de facto faz e que, quer a 

classe médica, onde o Senhor Vereador se inclui, quer os enfermeiros, fizeram um excelente 

trabalho reconhecido por todos, associando-se o executivo por isso a esta homenagem. 

Relativamente, à intervenção da Senhora Vereadora Leonor Barata, referiu que, o mote para a 

realização da iniciativa "Uma tarde na Quinta", da qual foi o autor, foi o facto de os idosos estarem 

demasiado tempo enclausurados, existindo todos os motivos para os trazer á sociedade, um dos que, 

fazia sentido era dar-lhes a conhecer um Património que, teve a honra de adquirir há mais de dez 

anos e de o requalificar e que deve estar disponível para todos. Por fim, referiu que, teve a 

oportunidade de constatar que, uma percentagem muito elevada não conhecia a Quinta da Cruz e 

que, nas breves palavras dirigidas aos participantes, transmitiu-lhes que, á semelhança daquilo que 

se faz em nossas casas quando convidamos as pessoas, abrimos-lhes a porta a primeira vez e depois 

já sabem a porta e também ali foi feito isso, tendo-lhes dito que, a partir de agora agarrassem nas 

famílias e usufruíssem deste espaço que é Património Municipal. Relativamente à homenagem ao 

Professor Galopim de Carvalho, referiu que, o teve sempre na sua comissão de honra e que, 

efetivamente foi o mentor do Museu do Quartzo e que, não continuassem o revestimento vegetal no 

monte de Santa Luzia, tendo-se responsabilizado por arranjar quem elaborasse o projeto e que, o 

Centro Interpretativo Professor Galopim de Carvalho, assenta-lhe que nem uma luva. Por fim, 

referiu que, todas as homenagens ao Professor são merecidas e que, o Museu do Quartzo é uma 

pequena joia a dez minutos da Cidade, que vale a pena ser conhecido, com portas abertas às escolas, 
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sendo o único Museu de um só mineral existente na Península Ibérica ligado ao quartzo. 

Relativamente à intervenção do Senhor Vice-Presidente, João Paulo Gouveia quanto à Feira de 

Empregabilidade Jovem, revelou que, foi extramente importante esta colaboração, onde estavam 

jovens muito bem preparados, com uma série de empresas e instituições da nossa zona que se 

empenharam afincadamente neste evento, sendo sempre de saudar o mesmo. Referiu ainda que, 

confirma as palavras do Senhor Vice-Presidente, sobre a falta de investimento, dando como 

exemplo o antigo troço do IP5, na ligação entre Figueiró e saída de Viseu, onde aquele piso, da 

responsabilidade da administração central, não agrada a ninguém, considerando que, o piso está 

uma vergonha e que, as imagens das estradas da Ucrânia após a guerra não estão piores, não 

sabendo do que é que, as Infraestruturas de Portugal estão á espera, pois é um traçado alternativo à 

autoestrada, extremamente frequentado. Por fim, referiu que, nas reuniões agendadas que tardam 

em ser marcadas, é um dos pontos que irá falar, pois as estradas nacionais têm que ser tratadas 

atempadamente. O Senhor Vereador Pedro Ribeiro, trouxe aqui uma questão, para a qual devem ser 

alertados os jovens, pois gosta-se de ver os jovens divertidos perdoando-se-lhe algumas 

excentricidades, mas é bom que se saiba que, cada vez que fazem lixo existe alguém atrás a apanhá-

lo, devendo evitar este tipo de situações.------------------------------------------------------------------------ 

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

-------------------O Senhor Vice-Presidente, usou novamente da palavra para dizer á Senhora 

Vereadora Fernanda Gilvaia que, as obras já começaram, no entanto foi encontrado pelos 

especialistas, um troço de muralha paralelo à Av.ª em causa, quase até á Santa Cristina, estando-se a 

avaliar essa matéria, de forma a que possa ser preservado esse património e depois disso irão 

decorrer as obras, que demorarão trinta dias.------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Presidente, usou novamente a palavra para referir que, no seguimento 

daquilo que foi dito pelo Senhor Vice-Presidente, tem muito respeito pela arqueologia, mas que não 

seja motivo para atrasar as obras, pois têm orgulho em saber que em Viseu, cada vez que se abre 

uma coisa, encontra-se um achado, mas que seja depois resolvido rapidamente, não querendo que, a 

coberto das avaliações arqueológicas, que são necessárias se atrasem as obras, naturalmente têm 

orgulho em saber que esta Cidade é um terreno fértil para a arqueologia e para os arqueólogos, 

tendo o município ao longo do tempo dado a sua contribuição.---------------------------------------------  

 

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

 

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

871 - 01.01.01 - A ata da Reunião Ordinária de 28-04-2022, 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 --------------------------------------- 

872 - 01.02.01 - Pelo Senhor Presidente, foi dado conhecimento dos seguintes assuntos:--------------- 

-------------------1) “Ponto de situação da epidemia COVID-19 em Viseu”-------------------------------- 
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-------------------O Senhor Presidente, 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 3515 / 100 mil 

habitantes, 78 Internados, Enfermaria 74 e nos Cuidados Intensivos 4.------------------------------------ 

-------------------2) “Dados dos SMAS”-------------------------------------------------------------------------- 

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

Viseu apoia, através dos SMAS, apoia mensalmente 251 Organizações Coletivas ou de Direito ou 

de Utilidade Pública, Associações de Solidariedade Social, Cultural, Recreativas ou Desportivas e 

entidades de reconhecida utilidade pública.-------------------------------------------------------------------- 

-------------------Esse apoio é feito através de um tarifário bonificado de água, saneamento e resíduos 

sólidos urbanos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------São apoiadas: 175 IPSS´s, 68 Associações Culturais, recreativas e desportivas, 8 

Instituições de atividades educativas.---------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Estas Instituições usufruem de uma redução de cerca de 50%, quando comparado 

com um cliente não doméstico e representaram em 2021 cerca de 220 mil euros de apoio.------------- 

-------------------Importa reforçar que para além disto, mantém-se o desconto temporário de 20% nos 

consumos de água e saneamento nos 3 primeiros escalões.-------------------------------------------------- 

-------------------3) “Unidade de Saúde Familiar a instalar na Casa das Bocas”---------------------------- 

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

Viseu realizou as obras de Reabilitação da Casa das Bocas que têm receção provisória desde o dia 

30 de dezembro de 2021.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Esta requalificação teve por base um protocolo entre a ARS e o Município que, 

finda a obra, pretende instalar uma Unidade de Saúde Familiar, cedendo para tal o Município o 

edifício a título gratuito.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Estando a obra, que custou aos cofres da autarquia mais de 2 milhões de euros 

encontra-se, assim, desde janeiro a aguardar que a ARS possa utilizar para que seja dado o 

seguimento e o fim a que se destinou.--------------------------------------------------------------------------- 

-------------------4) “Uma tarde na Quinta”---------------------------------------------------------------------- 

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

semanas puderam desenvolver, em articulação com as 25 juntas de freguesias do Concelho o 

Projeto que denominámos “Uma tarde na Quinta”.----------------------------------------------------------- 

-------------------Este projeto que visa dar a conhecer a Quinta da Cruz aos Munícipes tem 

proporcionado agradáveis momentos de lazer e entretenimento.-------------------------------------------- 

-------------------5) “Parlamento Europeu “visita” Viseu”----------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que no âmbito da 

passagem por Viseu do projeto "Parlamento Europeu à sua porta", o Rossio recebeu um conjunto de 

iniciativas e momentos de informação e partilha de experiências. O projeto tem como principais 

objetivos dar a conhecer o papel e o funcionamento do Parlamento Europeu, ao contribuir para 

fomentar o interesse na democracia parlamentar europeia, promover o impacto da legislação da UE 

na vida quotidiana dos cidadãos e permitir que estes tenham um papel ativo no projeto europeu.----- 

-------------------6) “Apresentação da Revista Beira Alta”---------------------------------------------------- 

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

Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, promoveu, no dia 05 de maio, na Casa do Adro (Viseu), a 

Sessão de Apresentação dos Vols. LXXVIII e LXXIX da Revista Beira Alta.---------------------------- 

-------------------No ano em que a revista Beira Alta assinala 80 anos de existência, coincidindo com 

o centenário do nascimento do Dr. Alexandre Alves, um dos seus diretores e autor mais profícuo em 
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termos de publicação dos seus trabalhos de investigação, emerge uma oportunidade para a 

realização de algumas iniciativas valorativas destes percursos e motivadoras para uma continuidade 

qualificada e renovada.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Esta ocasião serviu, ainda, de mote para a conferência de imprensa de apresentação 

da "Programação 2022", iniciativa que agrega, não só, as comemorações dos 80 anos da revista 

Beira Alta e o centenário do nascimento do Dr. Alexandre Alves, mas também, a celebração dos 25 

anos da Biblioteca Alexandre Alves (Município de Mangualde).------------------------------------------- 

-------------------7) “Tomada de posse dos novos órgãos da ATAM”---------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que se realizou no 

sábado, dia 30, em Santarém, a cerimónia da tomada de posse dos órgãos sociais, delegados 

regionais e distritais da Associação dos Trabalhadores da Administração Local (ATAM), para o 

quadriénio de 2022-2025.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Como Presidente da Mesa da Assembleia foi eleito o Diretor Municipal de 

Administração Geral da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Adelino Costa, como Presidente da 

Direção foi eleito o Diretor Municipal de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Económico da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Marcelo Delgado e como Delegado do Distrito de 

Viseu foi eleito o Chefe de Divisão de Património e Apoio aos Órgãos Municipais da Câmara 

Municipal de Viseu, Dr. Rui Duarte.---------------------------------------------------------------------------- 

------------------- Deixando o reconhecimento e orgulho por Viseu estar tão bem representado a nível 

nacional. A ATAM é uma associação de grande abrangência Nacional e de elevada reputação.------- 

-------------------8) “Feira de Empregabilidade Jovem do Interior”------------------------------------------ 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que se realizou em 

Viseu a Feira de Empregabilidade Jovem do Interior, no Pavilhão Multiusos de Viseu.-----------------  

-------------------Várias empresas e instituições que abriram as suas portas, através da divulgação, 

aos jovens para novas oportunidades no mercado laboral. --------------------------------------------------- 

-------------------A “Feira de Empregabilidade Jovem do interior”, foi um evento que teve intuito de 

juntar jovens, empresas e instituições de ensino para falar de emprego.----------------------------------- 

-------------------9) “Restauro da Casa da Calçada recebe Prémio Nacional de Reabilitação Urbana”-- 

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

restauro da casa da Calçada recebeu, anteontem, um prémio nacional de reabilitação Urbana na 

vertente “Intervenção de Restauro”. A denominada Casa da Calçada, edificada no século XVIII, 

situa-se na Calçada da Vigia, cujo declive acentuado se impõe à fachada do imóvel. Importa ainda 

referir que a intervenção global no edifício, a cargo da SRU – VISEU NOVO - Sociedade de 

Reabilitação Urbana, e cujo investimento ascendeu a meio milhão de euros, foi baseada numa 

reabilitação sustentável e cuidada, com respeito pela sua identidade construtiva e arquitetónica 

histórica, característica da arquitetura civil setecentista. O Arquiteto da obra foi o Arq. Carlos 

Gaspar (quadro da SRU).------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------10) “Documentos da Assembleia Municipal de Viseu – Votos de Louvor, Certidões 

e Deliberações da Assembleia Municipal”---------------------------------------------------------------------- 

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

na Câmara Municipal os seguintes documentos da Assembleia Municipal de Viseu: Voto de Louvor 

ao Dr. José Manuel Henriques Mota de Faria (EDOC/2022/45104) e Voto de Louvor ao Dr. 

António Simões Torres (EDOC/2022/45148).----------------------------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal realizada no dia 16 de abril, resultantes da votação dos pontos das Ordens de 

Trabalho da Sessão Ordinária da AM de Viseu (EDOC/2022/42446).------------------------------------- 
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-------------------11) “Feridos na Explosão da Pedreira”------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deixou uma palavra de conforto, em nome da Câmara 

Municipal, aos familiares dos feridos na explosão durante a execução de trabalhos na pedreira sita 

na Freguesia de Rio de Loba e manifestou a disponibilidade para auxiliar as famílias em causa 

naquilo que for entendido como necessário, deixando ainda votos para que, se recomponham 

rapidamente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

873 - 01.03.01 - Pelo Executivo Municipal foi apreciada a apresentação de agradecimentos por 

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

-------------------Obras Sociais do Pessoal da C.M. e S.M. de Viseu, pela parceria na realização de 

um conjunto de atividades no âmbito do mês Mundial de Alzheimer, em 2021 - 

EDOC/2022/35680.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Associação de Andebol de Viseu, por todo o apoio prestado na realização da Fase 

Final do Campeonato Nacional do Andebol em Cadeira de Rodas – ACR4, em Viseu - 

EDOC/2022/41725. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

874 - 01.04.01 - Apoios Financeiros ---------------------------------------------------------------------------- 

-------------------No uso das competências previstas nas alíneas o), u) e p) 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:------------------------------------------------------------ 

-------------------dois mil euros à, Paróquia de Nossa Senhora do Viso, para a Gala do 9º Aniversário 

do Grupo Vox Visio, no dia 28 de maio, no Teatro Municipal - EDOC/2021/106507.------------------ 

-------------------oitocentos euros à, Junta de Freguesia de Cavernães, materializado na cedência de 2 

balizas de Andebol, para instalação no Pavilhão Multiusos de Cavernães - EDOC/2022/35488.------ 

-------------------seiscentos euros à, Associação Gira Sol Azul, para fazer face às despesas extras, 

para assegurar com a Sons Em Trânsito/Elisa Rodrigues, na sequência do reagendamento do 

concerto, devido a um dos elementos da Gira Big Band ter testado positivo na data inicial - 

EDOC/2022/29171.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

875 - 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: ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Associação de Futebol de Viseu, relativas à utilização do Campo de Futebol da 

Quinta da Cruz, no dia 25 de abril, para a realização de treino da Seleção Distrital de Futebol de 

Sub-12 masculino - EDOC/2022/39818. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/43757. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Hóquei 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/2022/40866. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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/2022/43374. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/40873. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, no mês de abril 2022, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/43362. ---- 

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

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

EDOC/2022/42954. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/40899. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Viriathvs Runners Viseu, relativas à utilização do Auditório do Pavilhão Cidade de 

Viseu, no dia 28 de abril, para a realização da Assembleia Geral Ordinária - EDOC/2022/37876. ---- 

-------------------Associação de Futebol de Viseu, relativas à utilização do Campo 1º de Maio, no dia 

11 de abril, para a realização do treino da seleção de Sub-12 - EDOC/2022/36379. --------------------- 

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

Desportivas de Gestão Municipal, dos meses de setembro de 2021 a março 2022, para a realização 

das atividades diversas - EDOC/2022/43348. ----------------------------------------------------------------- 

-------------------A.V.V. – Associação Cultural, Desportiva Veteranos de Viseu, relativas à utilização 

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

atividades diversas - EDOC/2022/43206. ---------------------------------------------------------------------- 

-------------------APPDA Viseu – Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e 

Autismo, relativas à utilização das Piscinas Municipais, no dia 12 de abril, para a realização de 

dinâmicas livre com um grupo de 5 crianças e jovens - EDOC/2022/36784. ----------------------------- 

-------------------Instituto Piaget de Viseu, em 50% o pagamento das taxas/preços, relativas à 

utilização das Piscinas Municipais, nos dias 02, 09 de abril e 04 de maio, para a realização de aulas 

práticas de Hidroterapia - EDOC/2022/32446. ---------------------------------------------------------------- 

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

Piscinas Municipais, no mês de março de 2022, para a realização das atividades diversas - 

EDOC/2022/41640. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Luís Manuel Gonçalves de Almeida, relativas à utilização da Biblioteca Municipal, 

no dia 21 de maio de 2022, para a apresentação do livro infantojuvenil “A história de um sonho”. - 

EDOC/2022/41723. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

876 - 01.05.01 - Prestação de Serviço de Transporte e destino final de Resíduos da ETAR Viseu Sul 

para 2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

SMAAS.S.2022/3228, de 04-05-2022, com a Distribuição n.º EDOC/2022/44259, a Câmara 
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deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respetivo Conselho de Administração, em 03-05-2022, 

que adjudicou a empreitada em epígrafe, à empresa “PreZero Portugal, S.A.”, pelo valor de 

392.007,50 euros, acrescido de IVA, bem como, a Minuta de Contrato. ---------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, designar como gestor do contrato, o Eng.º Nuno Joel Ribeiro 

Soares.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

877 - 01.05.02 - Tratamento das Águas Residuais de Silgueiros e Oliveira de Barreiros - 

Expropriação das parcelas de terreno 2, 6 e 12 – Declaração de Utilidade Pública----------------------- 

-------------------------A Câmara ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços 

Municipalizados n.º SMAS.S.2022/3229, de 04-05-2022, com a Distribuição n.º EDOC/2022/44271 

e com fundamento no disposto nos artigos de 10.º a 15.º do Código de Expropriações, aprovado 

pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 56/2008, de 

4 de setembro, deliberou requerer, junto da Tutela, a declaração de utilidade pública de 

expropriação, com carácter de urgência, das parcelas de terreno abaixo indicadas, necessárias para a 

realização da obra em referência, tendo em conta os seguintes elementos: ------------------------------- 

--------------------Fundamentação do Caráter de Urgência:-----------------------------------------------  

--------------------A empreitada designada por “TRATAMENTO DAS ÁGUAS RESIDUAIS DE 

SILGUEIROS E OLIVEIRA DE BARREIROS”, tem como objeto a construção de infraestruturas 

que integram a candidatura com o código POSEUR-03-2012-FC-001463 beneficiária de 

cofinanciamento pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 

(POSEUR), através de Contrato de Financiamento celebrado em 27-07-2021, sendo nos termos do 

artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de Novembro, considerada de utilidade pública e com 

caráter de urgência, nos termos do artigo 15º da Lei 168/99, o que, conferirá à expropriante a posse 

administrativa dos bens a expropriar. Declaração essa que se fundamenta no interesse público de 

que a obra projetada seja concluída com a maior rapidez possível, no cumprimento dos prazos 

fixados no contrato de financiamento e que se desenvolvam sem interrupções ou constrangimentos. 

--------------------A data para o fim da operação dos trabalhos que consta da aprovação da 

candidatura será a 30-06-2023, sendo o prazo para a execução da empreitada de 436 dias.------------- 

--------------------Causa de Utilidade Pública:---------------------------------------------------------------- 

--------------------O principal objetivo dos investimentos a realizar consiste no reforço do sistema de 

tratamento de Águas Residuais do Concelho de Viseu, o que só será conseguido com a construção 

da ETAR de Silgueiros e Oliveira de Barreiros, a qual virá possibilitar, por um lado, o cumprimento 

da Diretiva 91/271/CEE, de 21-05-1991, relativa à Diretiva Águas Residuais Urbanas (DARU), 

uma vez que serão desativados sistemas de tratamento que apresentam deficientes condições de 

funcionamento e em fim de vida útil e, por outro lado, contribuir para a redução da poluição urbana 

na massa de água recetora das águas residuais tratadas, resultando na melhoria do seu estado de 

qualidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------A nova ETAR de Silgueiros dará cabal cumprimento ao atualmente exigido pela 

Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., isto é, dispor com tratamento mais avançado que o 

secundário com remoção de azoto total e fósforo total, bem como cumprimento dos VLE impostos 

pelo D.L. 152/97 de 19 de junho para estes parâmetros e garantir uma redução de 20% dos VLE no 

efluente na época de estiagem, sendo estes os requisitos das Licenças de Utilização dos Recursos 

Hídricos, por forma a que se possa atingir o cumprimento integral das condições das Licenças.------- 

--------------------Esta nova ETAR permitirá fazer um tratamento às águas residuais mais avançado 

do que o atualmente é feito, passando o tratamento a ser de nível terciário, de forma a beneficiar o 
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meio recetor em termos ambientais e de saúde pública, sendo desativadas quatro ETAR e duas 

fossas séticas coletivas, havendo consequentemente um aumento da eficiência dos recursos 

humanos e materiais afetos à atual operação das ETAR existentes, com uma redução dos custos por 

via de uma economia de escala.---------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Norma habilitante: --------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Trata-se de uma obra pública, denominada por “Tratamento das Águas Residuais 

Domésticas de Silgueiros e Oliveira de Barreiros”, que surge na sequência de uma empreitada por 

Concurso Público ao disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, anexo 

ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação.---------------------------------------- 

--------------------Bens a Expropriar e Proprietários: ------------------------------------------------------ 

--------------------Parcela n.º 2 – aquisição (EE1.2) - Trata-se de uma parcela de terreno com área 

149.00m2, integrada um prédio rústico denominado Roçadas situado em Póvoa de Muscoso, da 

freguesia de S. João de Lourosa e concelho de Viseu, inscrito na matriz predial rústica da citada 

freguesia com o artigo n. º5666 e descrito na Conservatória de Registo Predial de Viseu sob o n.º 

5012/20041215, a confrontar, a Norte com a Rua do Ribeiro, a Sul, com Luis dos Santos Correia 

Almeida, a Nascente, com Luis dos Santos Correia Almeida e a Poente com Luis dos Santos 

Correia Almeida.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Os Proprietários são:------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Luís dos Santos Correia de Almeida casado com Maria Goreti de Jesus Lopes de 

Oliveira, residentes na Rua da Catramona n.º 59 – Pascoal, Abraveses 3510-848 Viseu.--------------- 

--------------------Parcela n.º 6 – aquisição (EE2.1) - Trata-se de uma parcela de terreno com área 

total de 205.00m2 integra um prédio rústico situado em Oliveira de Barreiros, da freguesia de S. 

João de Lourosa e concelho de Viseu, inscrito na matriz predial rústica da citada freguesia com o 

artigo n. º5189 e descrito na Conservatória de Registo Predial de Viseu sob o n.º 6429/20090122, a 

confrontar, a Norte, com Caminho, a Sul, com Herdeiros de Sandra Cristina Azevedo da Fonseca 

Santos, a Nascente, com António Armelim Esteves e a Poente, com Herdeiros de Sandra Cristina 

Azevedo da Fonseca Santos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Os Proprietários são:------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Daniel Borda D’Água Santos, residente na Rua D. Francisco Child Rolim de 

Moura n.º 39 – Azambuja 2050-003 Azambuja (atualmente no Hospital Prisional S João de Deus – 

Estrada do Murganhal 2760-085 Caxias), Joana Sofia da Fonseca Santos e Ruben Daniel da 

Fonseca Santos (menores) residentes em Obstgarten 8 3415 Hasle bei Burgdorf, Suiça..-------------- 

--------------------Parcela n.º 12 – servidão (EM01) - Trata-se de uma parcela de terreno com área 

total de 639m2 integra um prédio rústico situado em Silgueiros, da freguesia de Silgueiros e 

concelho de Viseu, inscrito na matriz predial rústica da citada freguesia, a confrontar, a Norte, com 

o próprio, a Sul com o próprio, a Nascente, Servidão Administrativa e a Poente, Servidão 

Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Os Proprietários são: ------------------------------------------------------------------------ 

-------------------- Maria José Cardoso de Figueiredo e Castro, residente na Rua Dr. José Francisco 

de Assunção n.º 185 – Passos de Silgueiros – 3500-541 Viseu. -------------------------------------------- 

--------------------Previsão dos encargos a suportar pela expropriação:---------------------------------  

--------------------Parcela nº 2 – 627.90 euros (seiscentos e vinte e sete euros e noventa cêntimos);- 

--------------------Parcela nº 6 – 1.204,75 euros (mil duzentos e quatro euros e setenta e cinco 

cêntimos);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Parcela nº 12 – 1.057,90 euros (mil e cinquenta e sete euros e noventa 

cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------Previsão do Plano Diretor Municipal para a zona de localização das parcelas a 

expropriar: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------Parcela n.º 2 – 61m2 Espaço Agrícola de Produção e 88m2 Espaço Florestal de 

Produção;------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------Parcelas n.º 6 - Espaço Florestal de Produção;-------------------------------------------- 

--------------------Parcelas n.º 12 - Espaço Florestal de Produção.------------------------------------------ 

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

 

878 - 01.05.03 - Tratamento das Águas Residuais Domésticas de Silgueiros e Oliveira de Barreiros 

- Fiscalização Prévia do Processo 342/2022-------------------------------------------------------------------- 

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

referência CA-03//05/2022 e deliberação do Conselho de Administração de 03-05-2022, anexos à 

distribuição n.º EDOC/2022/44981, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a adenda à 

minuta do contrato inicial no âmbito da empreitada “Tratamento das Águas Residuais Domésticas 

de Silgueiros e Oliveira de Barreiros”. ------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

879 - 01.06.01 - Linha de Apoio “REVITALIZAR” 2021--------------------------------------------------- 

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

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

projeto, "As Cavalhadas de Teivas e a sua Dança da Morgadinha” da linha Revitalizar, no âmbito 

do Viseu Cultura 2021, até dezembro de 2022.---------------------------------------------------------------- 

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

 

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

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

880 - 01.07.01 - Tendo por fundamento as informações e documentos constantes da distribuição n.º 

EDOC/2022/4787 e no seguimento da proposta do projeto de decisão do Eixo 3 – Programação 

Artística do Programa Municipal de Apoios, (que, a fim de fazer parte integrante da presente ata, se 

dá aqui por reproduzida), apresentada pela Comissão designada na Reunião de Câmara de 20-01-

2022, a Câmara Municipal deliberou aprovar a aludida proposta, que será notificada aos 

interessados com vista a proceder-se à audiência dos mesmos. --------------------------------------------- 

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

 

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

881 - 01.08.01 - VISEU SOLIDÁRIO – Alfredo Manuel dos Santos Martins - Freguesia de Repeses 

e São Salvador -  Apoio no Âmbito da Saúde------------------------------------------------------------------ 

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

Família, anexada à distribuição n.º EDOC/2022/39167, 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 Alfredo Manuel dos Santos Martins, 

através da atribuição de uma comparticipação de 142,50 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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-------------------PROTOCOLOS-------------------------------------------------------------------------------- 

882 - 01.09.01 - Município de Viseu / Freguesia de São Pedro de France / Associação de Casal de 

Esporão Ativo - Associação Cultural Desportiva e Recreativa / Equipamentos de Cozinha------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colaboração entre o Município de Viseu a Freguesia de São Pedro de France e a Associação de 

Casal de Esporão Ativo - Associação Cultural Desportiva e Recreativa, que tem por objeto um 

apoio financeiro à Associação de Casal de Esporão Ativo - Associação Cultural Desportiva e 

Recreativa para aquisição de Equipamentos de Cozinha.----------------------------------------------------- 

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

protocolo (EDOC/2021/42955).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

883 - 01.09.02 - Município de Viseu / Freguesia de Viseu / Calcetamento do Caminho Nordeste da 

Cava de Viriato----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2020/64254, deliberou aprovar a retificação ao protocolo 

celebrado entre o Município de Viseu e a Freguesia de Viseu, no que diz respeito, ao valor para a 

execução da empreitada mencionada em epígrafe, em virtude de o concurso ficar deserto e a Junta 

de Freguesia lançar novo procedimento.------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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884 - 01.09.03 - Município de Viseu / ASSFA - Associação de Solidariedade Social da Freguesia de 

Abraveses – Musica Ativa para Seniores – 4ª Edição--------------------------------------------------------- 

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

-------------------A Musicoterapia surge assim como a utilização da música num contexto clinico, 

educacional social com o objetivo de ajudar as pessoas a tratar ou prevenir problemas de saúde 

mental. É um processo efetuado por um profissional qualificado, um(a) musicoterapeuta, que, 

através de elementos constituintes da música (ritmo, melodia e harmonia), facilita e promove a 

comunicação, o relacionamento, a aprendizagem, a mobilização, a expressão, a organização e 

outros objetivos terapêuticos relevantes.------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A música atende às necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas 

do idoso, baseando-se em evidências científicas. A musicoterapia procura desenvolver potenciais 

e/ou restaurar funções do indivíduo para que alcance uma melhor qualidade de vida através da 

prevenção, reabilitação ou tratamento de doenças.------------------------------------------------------------  

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

garantam uma boa qualidade de vida. A Musicoterapia pode efetivamente ajudar os idosos a viver 

autonomamente por mais tempo, permitindo que se mantenham na comunidade a que pertencem.---- 

-------------------Neste contexto, envelhecer 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 desta terapia.------------------------------------------------------------------  

-------------------O Município de Viseu entende ser 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 e que sejam mais adequadas ou 

adaptadas às necessidades reais dos cidadãos mais idosos.--------------------------------------------------- 

-------------------Assim, com o Projeto de Musicoterapia e com presente Protocolo pretende-se a 

criação de atividades lúdico-pedagógicas que promovam novas descobertas e aprendizagens e 

valorizem as capacidades competências e saberes da pessoa sénior, com particular incidência nos 

grupos de cidadãos que se encontram a frequentar respostas sociais como o Centro de Dia e ERPI.-- 

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

Município de Viseu, e a ASSFA - Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Abraveses, 

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

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

protocolo (EDOC/2022/30002).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

885 - 01.09.04 - Município de Viseu / Associação Cultural Recreativa e Social de Pascoal – Musica 

Ativa para Seniores – 4ª Edição---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-------------------A Musicoterapia surge assim como a utilização da música num contexto clinico, 

educacional social com o objetivo de ajudar as pessoas a tratar ou prevenir problemas de saúde 

mental. É um processo efetuado por um profissional qualificado, um(a) musicoterapeuta, que, 

através de elementos constituintes da música (ritmo, melodia e harmonia), facilita e promove a 

comunicação, o relacionamento, a aprendizagem, a mobilização, a expressão, a organização e 

outros objetivos terapêuticos relevantes.------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A música atende às necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas 

do idoso, baseando-se em evidências científicas. A musicoterapia procura desenvolver potenciais 

e/ou restaurar funções do indivíduo para que alcance uma melhor qualidade de vida através da 

prevenção, reabilitação ou tratamento de doenças.------------------------------------------------------------  

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

garantam uma boa qualidade de vida. A Musicoterapia pode efetivamente ajudar os idosos a viver 

autonomamente por mais tempo, permitindo que se mantenham na comunidade a que pertencem.---- 

-------------------Neste contexto, envelhecer 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 desta terapia.------------------------------------------------------------------  

-------------------O Município de Viseu entende ser 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 e que sejam mais adequadas ou 

adaptadas às necessidades reais dos cidadãos mais idosos.--------------------------------------------------- 

-------------------Assim, com o Projeto de Musicoterapia e com presente Protocolo pretende-se a 

criação de atividades lúdico-pedagógicas que promovam novas descobertas e aprendizagens e 

valorizem as capacidades competências e saberes da pessoa sénior, com particular incidência nos 

grupos de cidadãos que se encontram a frequentar respostas sociais como o Centro de Dia e ERPI.-- 

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

Município de Viseu, e a Associação Cultural Recreativa e Social de Pascoal, com vista à 

implementação do projeto “Música Ativa para Seniores”.--------------------------------------------------- 

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

protocolo (EDOC/2022/30003).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

886 - 01.09.05 - Município de Viseu / Confraria de Santa Eulália – Musica Ativa para Seniores – 4ª 

Edição---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

-------------------A Musicoterapia surge assim como a utilização da música num contexto clinico, 

educacional social com o objetivo de ajudar as pessoas a tratar ou prevenir problemas de saúde 

mental. É um processo efetuado por um profissional qualificado, um(a) musicoterapeuta, que, 

através de elementos constituintes da música (ritmo, melodia e harmonia), facilita e promove a 

comunicação, o relacionamento, a aprendizagem, a mobilização, a expressão, a organização e 

outros objetivos terapêuticos relevantes.------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A música atende às necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas 

do idoso, baseando-se em evidências científicas. A musicoterapia procura desenvolver potenciais 

e/ou restaurar funções do indivíduo para que alcance uma melhor qualidade de vida através da 

prevenção, reabilitação ou tratamento de doenças.------------------------------------------------------------  

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

garantam uma boa qualidade de vida. A Musicoterapia pode efetivamente ajudar os idosos a viver 

autonomamente por mais tempo, permitindo que se mantenham na comunidade a que pertencem.---- 

-------------------Neste contexto, envelhecer 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 desta terapia.------------------------------------------------------------------  

-------------------O Município de Viseu entende ser 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 e que sejam mais adequadas ou 

adaptadas às necessidades reais dos cidadãos mais idosos.--------------------------------------------------- 

-------------------Assim, com o Projeto de Musicoterapia e com presente Protocolo pretende-se a 

criação de atividades lúdico-pedagógicas que promovam novas descobertas e aprendizagens e 

valorizem as capacidades competências e saberes da pessoa sénior, com particular incidência nos 

grupos de cidadãos que se encontram a frequentar respostas sociais como o Centro de Dia e ERPI.-- 

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

Município de Viseu, e a Confraria de Santa Eulália, com vista à implementação do projeto “Música 

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

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

protocolo (EDOC/2022/30009).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

887 - 01.09.06 - Município de Viseu / Cáritas Diocesana de Viseu / H.A.R.C. – Henriquina, 

Associação Recreativa e Cultural - Projeto Viseu Inclui + - Adiantamento de verba--------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/23756, deliberou aprovar o cabimento e compromisso 

dos montantes atribuídos às instituições parceiras, Cáritas Diocesana de Viseu e HARC - 

Henriquina, Associação Recreativa e Cultural, por adiantamento do valor de 24.949,42 euros, no 

âmbito do Projeto Viseu Inclui +, que resulta de uma candidatura ao Portugal 2020, com início em 

18 de novembro de 2021.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

888 - 01.09.07 - Município de Viseu / Associação Interioriza-te-------------------------------------------- 
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-------------------Tendo por fundamento as informações constantes da distribuição n.º 

EDOC/2022/1691, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou ratificar a assinatura do protocolo de 

parceria, celebrado entre o Município de Viseu e a Associação Interioriza-te, que visa estabelecer o 

estreitamento das relações institucionais entre as instituições, cujo objetivo foi a realização do 

evento FEJI - Feira de Empregabilidade Jovem do Interior, nos dias 5 e 6 de maio de 2022, no 

Pavilhão Multiusos de Viseu.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

889 - 01.10.01 - Pagamento de Projeto para a Conclusão de Passeio na EN 231.1 desde o Jardim de 

Infância ao Largo de S. Bartolomeu - Freguesia de Silgueiros---------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/1184, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

Freguesia de Silgueiros, com vista ao pagamento de projeto no montante de 1.353,00 euros, para 

“Conclusão de Passeio na EN 231.1 desde o Jardim de Infância ao Largo de S. Bartolomeu”. -------- 

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

 

890 - 01.10.02 - Pagamento de Projeto para a Requalificação do Parque Industrial em Pindelo - 

Freguesia de Silgueiros-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/1182, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

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

“Requalificação do Parque Industrial em Pindelo”. ---------------------------------------------------------- 

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

 

891 - 01.10.03 - Calcetamento da Rua da Capela, Rua do Rio e Rua da Caixeira em Silvares - 

Freguesia de Côta-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2020/42170, deliberou celebrar um Contrato-Programa de 

Cooperação Financeira e Técnica, com a Freguesia de Côta, com vista à execução da obra 

identificada em epígrafe, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem por cento 

nos respetivos encargos, no montante de 143.772,74 euros, acrescido de IVA.--------------------------- 

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

 

892 - 01.10.04 - Requalificação da Travessa do Tau e Tapada do Pinheiro em Moure de Carvalhal - 

Freguesia de Abraveses-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2020/40786, deliberou aprovar os trabalhos complementares, 

no montante de 5.083,62 euros, acrescido de IVA, referente à obra em epígrafe. ------------------------ 

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

 

893 - 01.10.05 - Requalificação da Urbanização Vila Feijão no Caçador - Freguesia de Rio de Loba  

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/20255, deliberou aprovar os trabalhos complementares, 

no montante de 14.606,12 euros, acrescido de IVA, referente à obra em epígrafe. ---------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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894 - 01.10.06 - Repavimentação da Rua da Seara e Rua da Castela em Barbeita - Freguesia de Rio 

de Loba-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/20534, deliberou aprovar os trabalhos complementares, 

no montante de 7.148,23 euros, acrescido de IVA, referente à obra em epígrafe. ------------------------ 

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

 

895 - 01.10.07 - Ampliação do Cemitério de Vila Chã de Sá -Freguesia de Faíl e Vila Chã de Sá----- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2014/54506, deliberou aprovar os trabalhos complementares, 

no montante de 15.488,96 euros, acrescido de IVA, referente à obra em epígrafe. ---------------------- 

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

 

896 - 01.10.08 - Reabilitação do Reservatório de Águas Pluviais em Marzovelos - Freguesia de 

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

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2019/67621, deliberou aprovar os trabalhos complementares, 

no montante de 16.502,00 euros, acrescido de IVA, referente à obra em epígrafe. ---------------------- 

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

 

-------------------CONTRATOS-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ----- 

897 - 01.11.01 - Município de Viseu / CARDES – Centro de Arte e Desporto de Barbeita------------- 

-------------------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/2022/25004, a celebrar com a CARDES 

– Centro de Arte e Desporto de Barbeita, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, 

de um apoio financeiro no montante de 4.871,53 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. --------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador do Partido Socialista, Carlos Alberto Coimbra Rebelo Pereira, 

não participou na votação e discussão do presente ponto, por se considerar impedido.------------------

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

 

898 - 01.11.02 - Município de Viseu / Associação Juvenil de Lordosa------------------------------------- 

-------------------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/2022/26106, a celebrar com a 

Associação Juvenil de Lordosa, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um 

apoio financeiro no montante de 3.320,19 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. --------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador do Partido Socialista, Carlos Alberto Coimbra Rebelo Pereira, 

não participou na votação e discussão do presente ponto, por se considerar impedido.------------------

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

 

899 - 01.11.03 - Município de Viseu / Viseu United Football 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 
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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/2022/24081, a celebrar com o Viseu 

United Football Club, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um apoio 

financeiro no montante de 10.601,40 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. --------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador do Partido Socialista, Carlos Alberto Coimbra Rebelo Pereira, 

não participou na votação e discussão do presente ponto, por se considerar impedido.------------------

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

 

900 - 01.11.04 - 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 

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/2022/30754, 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 

18.067,50 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. --------------------------------------------------------------------- 
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-------------------O Senhor Vereador do Partido Socialista, Carlos Alberto Coimbra Rebelo Pereira, 

não participou na votação e discussão do presente ponto, por se considerar impedido.------------------

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

 

901 - 01.11.05 - Município de Viseu / CFV – Clube de Futebol “Os Viriatos”--------------------------- 

-------------------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/2022/30601, a celebrar com o CFV – 

Clube de Futebol “Os Viriatos, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um 

apoio financeiro no montante de 16.435,00 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. --------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador do Partido Socialista, Carlos Alberto Coimbra Rebelo Pereira, 

não participou na votação e discussão do presente ponto, por se considerar impedido.------------------

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

 

902 - 01.11.06 - Município de Viseu / Futebol Clube de Ranhados----------------------------------------- 

-------------------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/2022/21925, a celebrar com o Futebol 

Clube de Ranhados, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um apoio 

financeiro no montante de 4.649,40 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. --------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador do Partido Socialista, Carlos Alberto Coimbra Rebelo Pereira, 

não participou na votação e discussão do presente ponto, por se considerar impedido.------------------

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

 

903 - 01.11.07 - 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/2022/21099, 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 4.649,40 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. --------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador do Partido Socialista, Carlos Alberto Coimbra Rebelo Pereira, 

não participou na votação e discussão do presente ponto, por se considerar impedido.------------------

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

 

904 - 01.11.08 - Município de Viseu / Associação de Solidariedade Social, Recreativa e Desportiva 

da Freguesia de Vila Chã de Sá---------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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/2022/22580, 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 

4.649,40 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. --------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador do Partido Socialista, Carlos Alberto Coimbra Rebelo Pereira, 

não participou na votação e discussão do presente ponto, por se considerar impedido.------------------

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

 

905 - 01.11.09 - 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/2022/21450, 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 43.837,20 euros para a realização do programa desenvolvimento 

desportivo anexo ao referido 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. --------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador do Partido Socialista, Carlos Alberto Coimbra Rebelo Pereira, 

não participou na votação e discussão do presente ponto, por se considerar impedido.------------------

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

 

906 - 01.11.10 - Município de Viseu / ASDREQ – Associação Social, Desportiva, Recreativa, 

Educativa de Quintela--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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/2022/23051, a celebrar com a ASDREQ 

– Associação Social, Desportiva, Recreativa, Educativa de Quintela, que tem por objeto a 

concessão, pelo Município de Viseu, de um apoio financeiro no montante de 7.956,96 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. --------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador do Partido Socialista, Carlos Alberto Coimbra Rebelo Pereira, 

não participou na votação e discussão do presente ponto, por se considerar impedido.------------------

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

 

907 - 01.11.11 - Município de Viseu / Centro Social, Cultural, Recreativo e Desportivo Leões da 

Beira------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 12 de maio de 2022 
 

 

342 

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/2022/30641, 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 3.643,43 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. --------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador do Partido Socialista, Carlos Alberto Coimbra Rebelo Pereira, 

não participou na votação e discussão do presente ponto, por se considerar impedido.------------------

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

 

908 - 01.11.12 - 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/2022/33441, 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 17.905,21 

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

-------------------O Senhor Vereador do Partido Socialista, Carlos Alberto Coimbra Rebelo Pereira, 

não participou na votação e discussão do presente ponto, por se considerar impedido.------------------

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

 

909 - 01.11.13 - Município de Viseu / Sport Viseu e Benfica----------------------------------------------- 

-------------------De acordo com a informações constantes da distribuição n.º EDOC/2022/22631, a 

Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a retificação da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, a celebrar com o Sport Viseu e Benfica, aprovada na reunião de 

câmara de 14-04-2022, no que diz respeito ao valor do cabimento e compromisso, passando a 

constar, o valor de 20.800,11 euros.-----------------------------------------------------------------------------  

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

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

-------------------O Senhor Vereador do Partido Socialista, Carlos Alberto Coimbra Rebelo Pereira, 

não participou na votação e discussão do presente ponto, por se considerar impedido.------------------

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

 

910 - 01.11.14 - Município de Viseu / Académico de Viseu Futebol Clube------------------------------- 

-------------------De acordo com a informações constantes da distribuição n.º EDOC/2022/22602, a 

Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a retificação da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, a celebrar com o Académico de Viseu Futebol Clube, aprovada na 

reunião de câmara de 14-04-2022, no que diz respeito ao valor do cabimento e compromisso, 

passando a constar, o valor de 58.804,32 euros.---------------------------------------------------------------  

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

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

-------------------O Senhor Vereador do Partido Socialista, Carlos Alberto Coimbra Rebelo Pereira, 

não participou na votação e discussão do presente ponto, por se considerar impedido.------------------

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

 

911 - 01.11.15 - Município de Viseu / Viseu 2001 – Associação Desportiva, Social e Cultural-------- 

-------------------De acordo com a informações constantes da distribuição n.º EDOC/2022/17660 a 

Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a retificação da minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, a celebrar com o Viseu 2001 – Associação Desportiva, Social e 

Cultural, aprovada na reunião de câmara de 14-04-2022, no que diz respeito ao valor do cabimento 

e compromisso, passando a constar, o valor de 39.629,77 euros.--------------------------------------------  

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

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

-------------------O Senhor Vereador do Partido Socialista, Carlos Alberto Coimbra Rebelo Pereira, 

não participou na votação e discussão do presente ponto, por se considerar impedido.------------------

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

 

-------------------CONTRATO DE PATROCÍNIO DESPORTIVO-------------------------------------- 

912 - 01.12.01 - Desafiacontece, Lda. / Município de Viseu------------------------------------------------- 
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-------------------Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 19-04-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/12752, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a minuta do 

Contrato de Patrocínio Desportivo entre a Desafiacontece, Lda. e o Município de Viseu, cujo objeto 

se consubstancia na definição dos termos e condições da atribuição do patrocínio a efetuar pelo 

Município, como Patrocinador Oficial do Portugal Brasil Ride 2022, receber a final do evento, no 

dia 14 de maio, que engloba chegada da ultima etapa, cerimónia de entrega de prémios e festa de 

consagração, bem como, a atividade “Portugal KIDS”, destinada a escolas de Ciclismo/ BTT.-------- 

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

aludido contrato de patrocínio desportivo. --------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador do Partido Socialista, Carlos Alberto Coimbra Rebelo Pereira, 

não participou na votação e discussão do presente ponto, por se considerar impedido.------------------

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

 

913 - 01.12.02 - Mário Miguel Pereira Trindade/ Município de Viseu ------------------------------------ 

-----------------Tendo por base a documentação disponibilizada no âmbito da distribuição n.º 

EDOC/2022/35387, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a celebração de um contrato 

de patrocínio desportivo com Mário Miguel Pereira Trindade, cujo objeto se consubstancia na 

definição dos termos e condições da atribuição de um patrocínio a efetuar pelo Município de Viseu, 

em conformidade com o Programa e Plano de Atividades, apresentado pelo Atleta.--------------------- 

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

aludido contrato de patrocínio desportivo. --------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador do Partido Socialista, Carlos Alberto Coimbra Rebelo Pereira, 

não participou na votação e discussão do presente ponto, por se considerar impedido.------------------

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

 

-------------------REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DAS PISCINAS MUNICIPAIS 

DE VISEU---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

914 - 01.13.01 - Em face das informações constantes da distribuição n.º EDOC/2021/6766 

(documentos esses que, a fim de fazerem parte integrante da presente ata, se dão aqui por 

reproduzidos), a Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da proposta formulada para 

revisão do Regulamento de Funcionamento das Piscinas Municipais de Viseu.-------------------------- 

-------------------Após análise, a Câmara Municipal de Viseu deliberou concordar com a referida 

proposta e, no uso da competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, deliberou ainda, remetê-la à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos e 

para os efeitos do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------  

 

-------------------CONTRATO DE PARCERIA PARA GESTÃO E DINAMIZAÇÃO DO 

POLO DE INOVAÇÃO DE VISEU-------------------------------------------------------------------------- 

915 - 01.14.01 - Considerando que:----------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O POLO DE INOVAÇÃO DE VISEU é uma infraestrutura que reúne condições 

para se constituir como um centro de dinamização multinível nos domínios da investigação, 

inovação, promoção e transferência de conhecimento na área da fruticultura orientada para uma 

agricultura moderna, eficiente, inovadora, sustentável e com forte ligação ao território e 

vocacionada para mercados exigentes em produtos saudáveis e em condições sociais de bem-estar 
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da sociedade. Uma ação assente na valorização dos recursos endógenos, atenta às especificidades 

do território e às diferentes tipologias de agricultores, desde a pequena agricultura familiar à 

agricultura empresarial, terá capacidade de mobilização e integração de parceiros, com 

responsabilidade na dinamização, implementação e execução de atividades de investigação, 

inovação, formação, demonstração e transferência de conhecimento e tecnologia, reforçando, 

significativamente, o ecossistema de investigação e inovação agrícola e agroalimentar.---------------- 

-------------------A estruturação base do Polo de Inovação de Viseu vai ser concretizada através de 

candidatura ao Convite N.º 01/CO5-i03/2021 – Investimento RE-CO5-i03 – Agenda de 

Investimento e Inovação para a Sustentabilidade da Agricultura Alimentação e Agroindústria, 

adiante designado por candidatura ou por projeto. ------------------------------------------------------------ 

------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar um Contrato de parceria 

para Gestão e Dinamização do Polo de Inovação de Viseu, que tem por objeto, definir os objetivos 

da parceria, as obrigações e responsabilidades de cada uma das entidades para consubstanciar a 

estruturação e o eficiente funcionamento do Polo de Inovação de Viseu. --------------------------------- 

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

protocolo (EDOC/2022/44464).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

916 - 01.15.01 - Protocolo de Colaboração 014/2022 – “Aquisição do Laboratório Móvel das 

Ciências Explora e Descobre em Viseu Dão Lafões”--------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/14237, 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. --------- 

 

-------------------VISEU HABITA------------------------------------------------------------------------------- 

917 - 01.16.01 - José Ferreira de Jesus – Freguesia do Campo – Candidatura nº 88/2014--------------- 

-------------------Tendo por fundamento as informações prestadas no âmbito da distribuição n.º 

EDOC/2015/23233, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o reforço de 4.431,00 euros 

para comparticipar a candidatura supra, já aprovada, em nome de José Ferreira de Jesus. ------------- 

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

 

--------------------HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM FIM DE 

VIDA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
918 - 01.17.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 09-05-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/28306, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a adjudicação 

definitiva, à empresa FVSA – Futuro Verde Soluções Ambientais, Lda., pelo valor de 10.296,00 

euros, do procedimento referido em epígrafe. ----------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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-------------------HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE 2 LOTES DE TERRENO PARA 

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

INDUSTRIAL DE MUNDÃO --------------------------------------------------------------------------------- 
919 - 01.18.01 - Tendo por fundamento as informações prestadas no âmbito da distribuição n.º 

EDOC/2016/70079, em especial Relatório Final, elaborado de acordo com o ponto 16.1, do 

Programa de Procedimento, pela Comissão, nomeada para o efeito, a Câmara Municipal de Viseu, 

deliberou no âmbito do procedimento em título, aprovar a adjudicação definitiva, do Lote n.º 2, ao 

concorrente WORD FEARLESS, LDA, pelo valor de 120.500,00 euros e o Lote n.º 3, ao 

concorrente CSMTEC – Engenharia e Instalações Técnicas, pelo valor de 116.182,50 euros, 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.---------- 

 

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

DE PASSAGEIROS EM REGIME DE LOCAÇÃO FINANCEIRA – Parte 2 --------------------- 
920 - 01.19.01 - 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/2022/22052, 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 ADMINISTRAÇÃO GERAL  

02-DMAG 

 

 

-------------------PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A 

CONSTITUIÇÃO DE UMA RESERVA DE RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES 

EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO 

INCERTO, PARA OCUPAÇÃO DE TRINTA E CINCO POSTOS DE TRABALHO DE 

ASSISTENTE OPERACIONAL – ÁREA DE AÇÃO EDUCATIVA--------------------------------- 

921 - 02.01.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2021/48414, (documentos esses que, a fim de fazerem parte integrante da 

presente ata, se dão aqui por reproduzidos), deliberou, tendo em conta o disposto no artigo 30.º e 

artigo 33.º do Anexo a que se refere o artigo 2.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, aprovar a abertura de procedimento concursal para a constituição de uma reserva de 

recrutamento de trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 

incerto, para ocupação de trinta e cinco postos de trabalho de assistente operacional – área de Ação 

Educativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

técnico do Diretor da Direção Municipal de Administração Geral, Adelino Fernando de Almeida 

Costa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

03-DMOPAS 

 

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

922 - 03.01.01 - Sinalização Vertical e Horizontal------------------------------------------------------------ 

-------------------Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos nº 

048/2022AP de 29-04-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2021/94024 e demais informações 

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

planta de sinalização dos lugares de estacionamento em frente à Escola D. Luis Loureiro em 

Pindelo de Silgueiros, freguesia de Silgueiros, conforme etapa 12.----------------------------------------- 

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

 

923 - 03.01.02 - Sinalização Vertical---------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Em face da informação da Divisão de Energia e Mobilidade nº 91/LA de 18-04-

2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/31095 e demais informações prestadas no histórico 

da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a sinalização vertical 

C11b (proibição de virar à esquerda) na Rua do Carreiro Novo e um sinal vertical C1 (sentido 

proibido) em Repeses, freguesia de Repeses e S. Salvador, conforme etapa 8.--------------------------- 

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

 

924 - 03.01.03 - Sinalização Vertical e Horizontal------------------------------------------------------------ 

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

EDOC/2021/70115 a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a proposta de pintura de 

passadeira na Rua Campo dos Trambelos, incluindo correção da concordância do passeio no 

cruzamento com a Rua dos Trambelos em Vildemoinhos, freguesia de Repeses e S. Salvador, 

conforme etapa 13.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

925 - 03.01.04 - Sinalização-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2021/98943, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar na proposta de ordenamento 

dos estacionamentos e circulação rodoviária e pedonal na Rua Doutor Azeredo Perdigão, Avenida 

Monsenhor Celso Tavares da Silva e Rua Dom António Monteiro em Viseu, freguesia de Viseu, 

conforme etapa 14.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

926 - 03.01.05 - Sinalização-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2021/60203, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a proposta de relocalização de 

um lugar de PMC existente para um lugar de estacionamento em frente à Clinica no Bairro das 

Mesuras em Viseu, freguesia de Viseu.------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------CORREÇÃO CURVAS NA EN 323 NOGUEIRA DE COTA E CEPÕES – 1.ª 

FASE - 3.º PROCEDIMENTO--------------------------------------------------------------------------------- 
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927 - 03.02.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/11270, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a revogação da decisão de 

contratar, de acordo com o previsto no artigo 80.º do CCP.-------------------------------------------------- 

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

 

-------------------CEDÊNCIA DE 2 CAMÉLIAS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

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

928 - 03.03.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/33277, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar um apoio aos Bombeiros 

Voluntários de Viseu, no valor de 12 euros, materializado na cedência de 2 camélias, de acordo com 

o previsto na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------AVALIAÇÃO ESTADO FITOSANITÁRIO DE 8 ÁRVORES---------------------- 

929 - 03.04.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/33783, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar um apoio à União das 

Freguesias de Boa Aldeia Farminhão e Torredeita, no valor de 912,00 euros, materializado na 

avaliação do estado fitossanitário de 8 árvores, no âmbito do PAQ.263/2020 – Fornecimento 

Contínuo de Avaliações de Árvores.---------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------EXECUÇÃO DO NOVO QUARTEL DOS BOMBEIROS MUNICIPAIS DE 

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

930 - 03.05.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 023/2022BE de 09-02-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/9109 e demais informações 

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

Revisão de Preços (cálculo definitivo) no valor de 12.200,45 euros, acrescido de IVA, que resulta 

numa diferença de 39,36 euros, acrescido de IVA a pagar ao Empreiteiro.-------------------------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DA ECOPISTA DO DÃO--------------------------------------- 

931 - 03.06.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos  nº 

36/2022MA de 29-03-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/32317 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 18.605,17 euros, acrescido de IVA, que resulta 

numa diferença de 10.582,75 euros, acrescido de IVA, a pagar ao Empreiteiro.-------------------------- 

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

 

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

932 - 03.07.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 26-04-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/89756, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos 

apresentados do que resulta um acréscimo de custo da empreitada no valor de 25.206,72 euros, 

acrescido de IVA (3,46% 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 25.206,72 
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euros, acrescido de IVA (3,46% do preço contratual) e, de acordo com o n.º 3 e 4 do artigo 378.º do 

CCP é da responsabilidade do Empreiteiro metade do preço dos trabalhos (12.603,36 euros, 

acrescido de IVA) e, na metade do Dono da Obra, o direito a ser indemnizado pela Equipa 

projetista: “deve o dono de obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser 

indemnizado por parte destes terceiros” no valor de 12.603,36 euros, acrescido de IVA, enquadrável 

nos pontos 6 e 7 do artigo 378.º do CCP (“Responsabilidade pelos trabalhos complementares”), 

com comunicação à Equipa Projetista, sendo que, a prestação de caução deve incidir sobre o valor 

de 25.206,72 euros, acrescido de IVA, com publicitação no portal dos contratos públicos nos termos 

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

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

 

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

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

933 - 03.08.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestrutura e Equipamentos nº 

26/2022/PAR.Rev01 de 01-04-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2021/85150 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 primeiro ano após 

Receção Provisória da Obra, com comunicação ao Empreiteiro da autorização da liberação da 

caução respeitante, 30% do valor da caução.------------------------------------------------------------------- 

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

 

934 - 03.08.02 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestrutura e Equipamentos nº 

22/2022/PAR de 21-03-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2019/43736 e demais informações 

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

proferida decisão final de aplicação de sanção contratual no valor de 841,50 euros (10% do valor 

máximo atingido), correspondente ao atraso na conclusão da execução da obra no período de 03-07-

2020 a 09-10-2020, nos termos do n.º 1 do artigo 403.º do Código dos Contratos Públicos.------------ 

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

 

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

935 - 03.09.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 038/2022AP de 19-04-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/26204 e demais 

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

aprovar o auto de receção provisória realizado em 01-04-2022, de acordo com o prescrito no artigo 

395.º do CCP.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CEB E JARDIM DE INFÂNCIA 

DE REPESES - 2.º PROCEDIMENTO---------------------------------------------------------------------- 

936 - 03.10.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 065/2022BE de 19-04-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/39011 e demais 

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

aprovar o Auto da Consignação da Obra realizado em 19-04-2022 de acordo com o prescrito no 

artigo 359.º do CCP e do Plano final de consignação, de acordo com o prescrito no artigo 357.º do 

CCP.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------- 
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-------------------REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS NA RUA DR. LUÍS FERREIRA (RUA 

DO COMÉRCIO), TRAVESSA DE S. DOMINGOS E RUA D. DUARTE – SMAS VISEU | 

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

937 - 03.11.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 13/2022-CCR de 11-04-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/36512 e demais 

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

aprovar o Auto da Consignação da Obra realizado em 07-04-2022 de acordo com o prescrito no 

artigo 359.º do CCP e do Plano final de consignação, de acordo com o prescrito no artigo 357.º do 

CCP.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

938 - 03.11.02 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/32949, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a alteração do gestor do 

contrato para a empreitada supra, nomeando a Eng.ª Carla Cunha em substituição do Arq.º Carlos 

Gaspar da Viseu Novo SRU. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------CONSTRUÇÃO DE UM CRO | CANIL E GATIL - 2.º PROCEDIMENTO ---- 

939 - 03.12.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 10/2022-CCR de 18-03-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/27836 e demais 

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

aprovar o Plano de Trabalhos Ajustado, de acordo com o prescrito no artigo 361.º do CCP. ---------- 

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

 

-------------------ABATE DE ÁRVORES REMOÇÃO DE CEPOS E ENCERRAMENTO DE 

CALDEIRAS------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

940 - 03.13.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos nº 

35/2022/PAR de 20-04-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/38254 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 primeiro 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, 30% do valor da caução.--------------------------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA QUINTA DE SÃO JOSÉ----------------- 

941 - 03.14.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 45/2022-AJOS de 22-04-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2020/55536 e demais 

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

aprovar a correção da deliberação tomada em Reunião de Câmara do dia 23 de dezembro de 2021, 

uma vez que será efetuada a reapreciação do valor da sanção contratual a aplicar, mantendo-se a 

intenção de aplicação de sanção contratual, devido ao atraso no início da execução da obra, cujo 

valor será apurado depois da análise geral, do desenvolvimento da execução dos trabalhos da 

empreitada, bem como, de todos os constrangimentos ocorridos durante a execução da obra. --------- 

------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.----------- 
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942 - 03.14.02 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 047/2022-AJOS de 02-05-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/40827 e demais 

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

aprovar o Auto de Levantamento de Suspensão Parcial de Trabalhos realizado em 26-04-2022, dos 

trabalhos na Rua Pintor António de Almeida, suspensos por força dos trabalhos a realizar pelo 

SMAS relacionados com a execução da rede de águas residuais e rede de águas pluviais.-------------- 

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

 

-------------------ADAPTAÇÃO DA CAVE DA IGREJA MADRE RITA PARA ARQUIVO 

MUNICIPAL----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

943 - 03.15.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 26-04-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/24573, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a notificação ao 

Empreiteiro que comprometeram-se a concluir todos os trabalhos da obra “Adaptação da Cave da 

Igreja Madre Rita para Arquivo Municipal” no dia 29-04-2022.-------------------------------------------- 

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

 

944 - 03.15.02 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 26/2022-CF de 02-05-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/43341 e demais 

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

aprovar o Auto de Vistoria para efeitos de Receção Provisória realizado em 02-05-2022, com não 

receção uma vez que, a obra não reúne todas as condições para ser recebida provisoriamente, por se 

verificar trabalhos em falta e a corrigir e o empreiteiro compromete-se a executar e concluir todos 

os trabalhos até 20-05-2022, sob pena do acionamento das garantias para o efeito.---------------------- 

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

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE PAVIMENTAÇÕES EM BETUMINOSO-

2019 - LOTE 1----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

945 - 03.16.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 26-04-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/21385, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a notificação ao 

Empreiteiro do projeto de decisão relativo à revogação do contrato de empreitada, sendo que, a 

situação descrita gera prejuízos ao Dono de Obra, nomeadamente, os decorrentes dos serviços 

prestados pelos técnicos municipais, apoio externo e a abertura de novo procedimento, aprovando-

se o deferimento da pretensão com a condição da execução da caução prestada no âmbito do 

presente contrato, com fundamento no n.º 1 e 2 do artigo 331.º e do n.º 1 do artigo 88.º do Código 

dos Contratos Públicos e consequente audiência escrita do interessado (adjudicatário).----------------- 

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

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE PAVIMENTAÇÕES EM BETUMINOSO- 

LOTE 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

946 - 03.17.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 26-04-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/21388, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a notificação ao 

Empreiteiro do projeto de decisão relativo à revogação do contrato de empreitada, sendo que, a 

situação descrita gera prejuízos ao Dono de Obra, nomeadamente, os decorrentes dos serviços 
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prestados pelos técnicos municipais, apoio externo e a abertura de novo procedimento, aprovando-

se o deferimento da pretensão com a condição da execução da caução prestada no âmbito do 

presente contrato, com fundamento no n.º 1 e 2 do artigo 331.º e do n.º 1 do artigo 88.º do Código 

dos Contratos Públicos e consequente audiência escrita do interessado (adjudicatário)..---------------- 

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

 

-------------------MOBILIDADE SUAVE - EXECUÇÃO DA CICLOVIA DA CIDADE DE 

VISEU - 1ª FASE - 4º. PROCEDIMENTO------------------------------------------------------------------ 

947 - 03.18.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 069/2022-LA de 26-04-2022 (que afim de fazer parte integrante desta ata se dá aqui por 

reproduzida), em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/27038 e demais informações prestadas no 

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

procedimentos de aplicação da sanção contratual da empreitada supra, alterando deste modo, as 

deliberações mencionadas, na referida informação. ---------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO MUNICIPAL DE VISEU (EDIFÍCIOS) - 

LOTE 2 - GRUPOS B E C-------------------------------------------------------------------------------------- 

948 - 01.19.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 29-04-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/27158, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos 

apresentados do que resulta um acréscimo de custo da empreitada no valor de 26.406,18 euros, 

acrescido de IVA (1,23% 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 1.920,75 

euros, acrescido de IVA (0,09% do preço contratual),  trabalhos complementares, de acordo com o 

n.º 4 do artigo 370.º do CCP, no valor de 20.284,98 euros, acrescido de IVA (0,93% do preço 

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

4.200,45 euros, acrescido de IVA (0,20% do preço contratual), sendo que, “deve o dono de obra 

exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado por parte destes terceiros” no 

valor de 4.200,45 euros, acrescido de IVA, 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 52 dias, sendo que, a prestação de caução deve incidir sobre 

o valor de 26.406,18 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. ---------- 

 

-------------------DEMOLIÇÃO/CONTENÇÃO DE FACHADAS TRAVESSA SÃO 

DOMINGOS / RUA D. DUARTE / RUA DO COMÉRCIO--------------------------------------------- 

949 - 03.20.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 046/2022-AJOS de 22-04-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/40128 e demais 

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

aprovar o Auto de receção provisória realizado em 07-04-2022, de acordo com o prescrito no artigo 

395.º do CCP.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DA CASA DO LOGRADOURO DE FAIL------------------ 
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950 - 03.21.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 067/2022BE de 27-04-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/41233 e demais 

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

não haver razões para ser proferida decisão de oposição ao Subempreiteiro apresentado, Pascoa 

Santos - Infraestruturas Urbanas, Lda., para execução de instalações e equipamentos de segurança 

contra incêndio, instalações e equipamentos de água e esgoto, instalações e equipamentos de 

esgotos pluviais, instalações elétricas, instalações de Segurança Integrada e instalações de 

Telecomunicações.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------SUBSTITUIÇÃO DA PONTE EM MOURE DE MADALENA NA 

FREGUESIA DE CAMPO-------------------------------------------------------------------------------------- 

951 - 03.22.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 048/2022AP de 29-04-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/42835 e demais 

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

aprovar a Conta Final da Empreitada no valor de 44.793,45 euros, acrescido de IVA.------------------ 

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

 

-------------------CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA DOS ATUAIS E FUTUROS PARQUES 

DE ESTACIONAMENTO E DOS LUGARES PÚBLICOS DE ESTACIONAMENTO 

PAGOS NA VIA PÚBLICA------------------------------------------------------------------------------------ 

952 - 03.23.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/35229, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o 7º Relatório Trimestral de 

janeiro, fevereiro e março de 2022 e emissão da respetiva fatura à Semovepark.------------------------- 

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

 

-------------------PROTOCOLO DE REPARTIÇÃO DAS DOTAÇÕES DO PROGRAMA DE 

APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA NOS TRANSPORTES PÚBLICOS 2022 - 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES----------------------------------------- 

953 - 03.24.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/28447, a Câmara Municipal de Viseu, tomou conhecimento do Protocolo celebrado 

entre o Município de Viseu e a CIM Dão Lafões, que foi aprovado e assinado na reunião 

intermunicipal do passado dia 11 de março de 2022.--------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL PARA O ANO 

2023 - CELEBRAÇÃO DE AGRUPAMENTO DE ENTIDADES------------------------------------- 

954 - 03.25.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/43852, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a minuta de "Acordo para 

constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes”, a celebrar entre o Município de Viseu e 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu, no âmbito do procedimento de 

aquisição de energia elétrica para o ano 2023.----------------------------------------------------------------- 

------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------- 
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-------------------ÁGUAS DE VISEU – ESPAÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA 

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

955 - 03.26.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/19636, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a revogação da decisão de 

contratar, ao abrigo do disposto no artigo 80.º do CCP.------------------------------------------------------ 

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

 

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

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

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

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  

04-DMOTDE 

 

 

-------------------LOTEAMENTOS------------------------------------------------------------------------------ 

956 - 04.01.01 - Beira Solo, Imobiliário, Lda. – EDOC/2018/64668 -------------------------------------- 

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

 

957 - 04.01.02 - M.O. Almeida - Soc. Construções, Lda. - EDOC 2022/27851 -------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o Auto de Receção Provisório das 

obras de urbanização, (Auto de Vistoria de 05 de abril de 2022),  documento cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, estando, assim, criadas as condições para 

a receção provisória das obras de urbanização, correlacionadas com as respetivas infraestruturas , 

com todas as consequências daí emergentes, muito concretamente, no que concerne à redução da 

caução prestada para garantir a boa execução de tais obras para o montante de 26.320,00 euros. ----- 

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

 

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

958 - 04.02.01 - Maria Manuela de Almeida Matos Costa – EDOC/2022/36679 ------------------------ 

-------------------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 255/2022 MH elaborada, 

sobre a matéria, em 20 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. --------- 

 

959 - 04.02.02 - Maria Elizabeth Figueiredo Marques – EDOC/2022/36632 ----------------------------- 
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-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão de certidão 

comprovativa de que a edificação, em causa, foi materializada em data anterior à entrada em vigor 

do Plano Diretor Municipal do concelho de Viseu (ano de 1995), nos precisos termos da informação 

técnica n.º 276/2022 RS elaborada, sobre a matéria, em 29 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. --------- 

 

960 - 04.02.03 - Gracinda Aparício da Silveira Grilo – EDOC/2022/34650 ------------------------------ 

-------------------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 245/2022 LR elaborada, 

sobre a matéria, em 28 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. --------- 

 

961 - 04.02.04 - Maria Clara Rodrigues Ferreira – EDOC/2022/38538 e EDOC/2022/41394 --------- 

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

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 27-04-2022, que aprovou, com base nas informações 

previamente dadas, autorizar a emissão de certidão comprovativa de que a edificação, em causa, à 

data da sua construção, estava isenta de Autorização de Utilização. --------------------------------------- 

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

 

962 - 04.02.05 - José da Silva Marques Cabeça de Casal da Herança de António Pereira Marques da 

Silva – EDOC/2022/37827 --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 267/2022 MH 

elaborada, sobre a matéria, em 24 de abril 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, por escrito, no prazo de 10 dias úteis, 

vir ao processo dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido de decisão.-------------------------- 

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

 

963 - 04.02.06 - José Viegas dos Santos - EDOC/2022/30583 ---------------------------------------------- 

-------------------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 244/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 28 de abril 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, por escrito, no prazo de 10 dias úteis, 

vir ao processo dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido de decisão.-------------------------- 

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

 

964 - 04.02.07 - José António Soares Carvalho - EDOC/2021/96166 ------------------------------------- 
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-------------------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 22 de abril de 2022. ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

--------------------CERTIDÃO DE DESTAQUE – ARTIGO 6.º DO REGIME JURÍDICO DA 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------- 

965 - 04.03.01 - Maria Clara de Campos Lopes – EDOC/2022/41429 ------------------------------------ 

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

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 132/2022 PN elaborada, sobre a matéria em 02 de 

maio 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. --------- 

 

966 - 04.03.02 - Maria de Lurdes Fonseca – EDOC/2022/33674 ------------------------------------------- 

-------------------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 150/2022 AC elaborada, 

sobre a matéria em 27 de abril 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. --------- 

 

967 - 04.03.03 -  José Pereira de Almeida – EDOC/2022/ 41187 ------------------------------------------ 

-------------------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 131/2022 PN elaborada, 

sobre a matéria em 02 de maio 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. --------- 

 

968 - 04.03.04 - Adelino de Melo Coutinho – EDOC/2022/37952 ----------------------------------------- 

-------------------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 138/2022 AC 

elaborada, sobre a matéria, em 14 de abril 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido 

para todos os efeitos legais---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

969 - 04.04.01 - Fun & Fitness - Comércio de Artigos Desportivos, Unipessoal, Lda - 

EDOC/2021/81413------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 
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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 112/2022 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. --------- 

 

970 - 04.04.02 - Jorge Rafael Rodrigues Marques – EDOC/2022/39225---------------------------------- 

-------------------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 26 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. --------- 

 

971 - 04.04.03 - Carlos Augusta Silva Cabral – EDOC/2020/31248--------------------------------------- 

-------------------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 26 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. --------- 

 

972 - 04.04.04 - Tractopais - Com. Máq. Agricolas Acess., Lda. – EDOC/2019/78171----------------- 

-------------------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 05 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. --------- 

 

973 - 04.04.05 - Sabor Vertica, S.A. – EDOC/2022/40286-------------------------------------------------- 

-------------------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 298/2022 FB produzida, sobre a matéria em 22 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. ---------------------------------------------------------------- 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

974 - 04.04.06 - Joana Melanie Costa Coelho Pais – EDOC/2022/17169---------------------------------- 

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

do licenciamento, em apreciação, nos precisos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do 

artigo 71.º do RJUE de acordo com a informação Técnica n.º 302/2022 RS, produzida sobre a 

matéria, em 22 de abril de 2022. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

975 - 04.05.01 - Alípio José Elvas Rocha - Licenciamento de Construção de churrasqueira - 

EDOC/2022/14198 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 114/2022 RR 

elaborada, sobre a matéria, em 14 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. --------- 

 

976 - 04.05.02 - Alda Maria Ferreira Cardoso Loureiro - Legalização de moradia unifamiliar e 

anexo, construção de muro de vedação - EDOC/2022/37796 ----------------------------------------------- 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 248/2022 MH 

elaborada, sobre a matéria, em 18 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. --------- 

 

977 - 04.05.03 - Manuel Gomes Marques de Almeida - Legalização de construção de moradia 

unifamiliar e muro de vedação - EDOC/2022/34886 --------------------------------------------------------- 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 264/2022 RS 

elaborada, sobre a matéria, em 08 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. --------- 

 

978 - 04.05.04 - Rui Nunes Dias da Silva – Legalização de reconstrução e ampliação de muro – 

EDOC/2022/21805 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 109/2022 RR 

elaborada, sobre a matéria, em 11 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. --------- 

 

979 - 04.05.05 - António Alves da Costa Pinto - Legalização de moradia unifamiliar (sem 

realização de obras) – EDOC/2022/37740 --------------------------------------------------------------------- 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 235/2022 MH 
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elaborada, sobre a matéria, em 20 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. --------- 

 

980 - 04.05.06 - Ramiro Neves Oliveira, Cabeça de Casal de herança de Maria Custódia Neves 

Oliveira - Legalização de alterações de moradia unifamiliar e anexo (Sem realização de obras) - 

EDOC/2022/34554 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 272/2022 MH 

elaborada, sobre a matéria, em 26 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. --------- 

 

981 - 04.05.07 - Marina Néri Rodrigues Ferreira, Cabeça de Casal de Herança de Maria Clara Néri 

– Legalização de alterações em moradia unifamiliar (sem realização de obras) - EDOC/2022/37447- 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 278/2022 MH 

elaborada, sobre a matéria, em 28 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. --------- 

 

982 - 04.05.08 - Virgílio Simões Fernandes - Legalização de alterações de moradia unifamiliar - 

Projetos de especialidades - EDOC/2022/33967 -------------------------------------------------------------- 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 155/2022 AC 

elaborada, sobre a matéria, em 28 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. --------- 

 

983 - 04.05.09 - Fernanda da Silva Matos Gomes - Legalização de moradia unifamiliar e alteração 

da cobertura – EDOC/2022/32718 ------------------------------------------------------------------------------ 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 210/2022 

MH_rev elaborada, sobre a matéria, em 28 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. --------- 

 

984 - 04.05.10 - Adelino Fernando Santos Costa - Legalização de alterações em moradia unifamiliar 

- EDOC 2022/39867 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 284/2022 MH 

elaborada, sobre a matéria, em 29 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. --------- 

 

985 - 04.05.11 - Rodolfo Coelho José – Legalização de moradia unifamiliar - EDOC/2022/21298 --- 
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-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de indeferir o ato de 

legalização em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em apreciação, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 24.º do RJUE, e de acordo com a informação técnica n.º 249/2022 RS 

produzida, sobre a matéria em 12 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. --------- 

 

986 - 04.05.12 - Semovepark Viseu - Estacionamentos, Lda. - Construção de Parque de 

Estacionamento Público –  EDOC/2022/27832 --------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou emitir parecer desfavorável no âmbito da 

operação urbanística, de iniciativa pública, em apreciação, nos precisos termos e para os efeitos 

legais previstos no artigo 7.º do RJUE e nos precisos termos da informação técnica n.º 280/2022 

MH elaborada, sobre a matéria, em 28 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. --------- 

 

987 - 04.05.13 - Daniela Andreia Albuquerque Marques - Legalização de moradia – 

EDOC/2022/64431 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou com caráter definitivo indeferir o pedido 

de legalização da operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica 

elaborada, sobre a matéria, em 02 de maio de 2022. --------------------------------------------------------- 

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

 

988 - 04.05.14 - José Francisco Teresa – Legalização de alterações de habitação unifamiliar e anexo 

- EDOC 2022/34284 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 234/2022 LR 

elaborada sobre a matéria em 22 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. --------- 

 

989 - 04.05.15 - Maria Edite Ferreira de Abreu Lopes - Certidão de divisão física de parcela - 

EDOC 2022/39964 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou emitir certidão de divisão física de 

parcela, nos precisos termos do teor da informação técnica n.º 154/2022 AC elaborada, sobre a 

matéria, em 28 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. --------- 

 

990 - 04.05.16 - Maria Teresa Costa - Advogada em representação de Leobema, Lda. - Certidão de 

divisão física de parcela - EDOC 2022/36891 ----------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar e intenção de não autorizar a 

emissão de certidão de divisão física de parcela, nos precisos termos do teor da informação técnica 
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n.º 151/2022 AC elaborada, sobre a matéria, em 27 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. --------- 

 

--------------------PARECERES AO ABRIGO DA LEI N.º 91/95, NA REDAÇÃO DADA PELA 

LEI N.º 64/2003 e ALTERADA PELA LEI N.º 10/2008, DE 20 DE FEVEREIRO----------------- 
991 - 04.06.01 - Maria de Lurdes Martins Bernardo Ferreira – EDOC/2022/38452 --------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou emitir parecer favorável, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 54.º da Lei 91/95, e ulteriores alterações, ao regime de constituição legal 

de compropriedade, em apreciação, nos termos da informação técnica n.º 125/2022 PN, produzida 

sobre a matéria em 27 de abril de 2022 cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

992 - 04.06.02 - Francisco Silva – Solicitador – EDOC/2022/43220 -------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou emitir parecer favorável, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 54.º da Lei 91/95, e ulteriores alterações, ao regime de constituição legal 

de compropriedade, em apreciação, nos termos da informação técnica n.º 133/2022 PN, produzida 

sobre a matéria em 02 de maio de 2022 cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

--------------------FARMÁCIAS --------------------------------------------------------------------------------- 
993 - 04.07.01 - Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP - 

EDOC/2022/35676 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, tomou conhecimento da transferência provisória das 

instalações da Farmácia Marques, para a Avenida Alberto Sampaio, n.º 27 em Viseu, por um 

período de 12 meses, nos termos da informação técnica elaborada, sobre a matéria, em 19 de abril 

de 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

994 - 04.07.02 - Administração Regional de Saúde do Centro IP – Alteração da Escala de Turnos de 

serviço das Farmácias de Viseu para o segundo Semestre de 2022 - EDOC/2022/37194 --------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou emitir parecer favorável, sobre a matéria, 

em apreciação, de acordo com a informação Técnica elaborada, em 27 de abril de 2021. -------------- 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

O Presidente 

 

 

 _______________________  

 

O Chefe de Divisão 

 

 

_________________________ 

 


