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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU, 

REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE 

MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 

 

 

----------------Aos vinte e seis 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, JOÃO NUNO FERREIRA GONÇALVES DE AZEVEDO, MARTA CRISTINA 

DE OLIVEIRA RODRIGUES, ANA LEONOR CRUZEIRO DE OLIVEIRA BARATA, 

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

FERNANDA MARIA OLIVEIRA SOARES GILVAIA e PEDRO MIGUEL DA COSTA 

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

  

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

 

01-ADMINISTRAÇÃO 

 

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

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

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

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, as refeições escolares 

continuam a ser alvo de críticas por alguns Pais e Encarregados de Educação, tendo solicitado ao 

Senhor Vereador com o pelouro da Educação, um relatório sobre o grau de satisfação das refeições 

escolares, com base nas apreciações e dados fornecidos pelas Associações de Pais e Encarregados 

de Educação. Seguidamente, mencionou que, reconhecer o mérito escolar é reconhecer a dedicação 

e o empenho de um aluno e promover o seu sucesso escolar, e que em cada ano letivo o Município 

distingue os alunos que no final de cada ciclo se destacam pelo seu desempenho escolar atribuindo-

lhe em cerimónia pública um diploma de distinção de mérito escolar. Mais referiu que, segundo 

email enviado aos associados da Associação Comercial do Distrito de Viseu - ACDV, o município 

vai atribuir 860 vouchers de mérito educativo, tendo questionado quais os critérios de atribuição dos 

mesmos e qual o valor global associado a esta medida. ------------------------------------------------------ 
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-------------------Intervenção do Senhor Vereador Vítor Miguel Pipa ---------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir que, na segunda-feira passada 

participou numa sessão na ACDV, para debater as consequências do encerramento ao trânsito da 

Avenida Alberto Sampaio, após a notícia surpreendente avançada pelo município, tendo estado 

presentes entidades, moradores, empresários e partidos políticos, tendo destacado a 

responsabilidade económica e a importância da economia de rua e o facto das iniciativas deverem 

ser pensadas com as pessoas, desenhadas e implementadas sendo fundamental no lançamento das 

mesmas a perceção do comportamento e opinião das pessoas, bem como, a necessidade de efetuar o 

diagnóstico e perceber os impactos e as implicações. Mais referiu que, o município na pessoa do 

Senhor Presidente, lançou e provocou um caos de ansiedade sem primeiro avaliar e diagnosticar e 

que, apesar de o município estar representado pelo Eng.º Henrique e o Arq.º Graça, não opinaram 

sobre o tema, tendo todas as pessoas e entidades presentes, dado a sua opinião, tendo o Dr. Augusto 

Meneses, membro dos órgãos sociais da ACDV, apresentado um diagnóstico muito bem elaborado 

e fundamentado, considerando-o um documento fundamental para a análise prévia e debate que 

deveria ter estado na base da ação, e que,  na opinião de todas as entidades, partidos políticos 

presentes e empresários, o lançamento desta ideia, sem base de estudo, é uma verdadeira 

inconsciência pois o comércio, recentemente, com a pandemia, foi fortemente afetado e fustigado, 

com esta intervenção e estratégia, provavelmente estaremos a condenar a atividade económica desta 

rua, para uma sentença de verdadeiro caos, com consequências irrecuperáveis e não previsíveis. Por 

fim, referiu que, nenhum empresário presente concordou com a ideia, muito menos com a forma e 

que nada disto foi referenciado em campanha eleitoral e que, só um programa eleitoral, foi 

sufragado nas eleições pelos viseenses, tendo questionado o Senhor Presidente, sobre o que, tem a 

dizer sobre este tema, lembrando que foi o município que lançou esta ideia. ----------------------------- 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, a Associação RefreshMed é 

constituída por um conjunto de médicos da ACES Dão Lafões que, tem como principal projeto a 

dinamização das jornadas médicas de Dão Lafões e que, em outubro de 2022 planeia-se a sétima 

edição destas jornadas sendo que, a Câmara Municipal de Viseu tem sido um dos principais 

parceiros desta iniciativa. Mais referiu que, estando a data a aproximar-se existe a necessidade de 

encetar os preparativos para a realização das referidas jornadas, que irão decorrer em formato 

híbrido, presencial e online, atraindo um elevado número de visitantes ao concelho e 

consequentemente, a habitual dinâmica económica associada a estes eventos. Referiu ainda que, 

têm conhecimento de terem já efetuados dois pedidos de reunião, pela associação, ao Executivo 

camarário, para articular esta matéria e que, até agora não obtiveram resposta. Por fim, referiu que, 

na ótica da dinâmica e do conhecimento da revitalização do comércio, serviços e hotelaria que este 

tipo de eventos acarreta, seria desejável que o executivo, não deixasse escapar esta oportunidade e 

que o evento continuasse a ser realizado no concelho de Viseu.  Seguidamente e a propósito das 

agendas mobilizadoras e do ranking, recentemente publicado pelo IAPMEI, relativo ao top 

municipal das agendas mobilizadoras onde, infelizmente o concelho de Viseu não aparece, ao 

contrário de outros concelhos vizinhos, referindo ainda que, as agendas mobilizadoras 

correspondem a uma das iniciativas mais estratégicas do PRR uma vez que, a ideia subjacente às 

mesmas, passa por uma mudança significativa na forma como a competitividade é aumentada nos 

territórios, onde os municípios enquanto catalisadores de processos de captação de investimento e 

de políticas  municipais para a criação de riqueza e desenvolvimento económico dos territórios, têm 

um papel fulcral na dinâmica de criação de consórcios entre o sistema de ensino, as empresas e os 

próprios municípios. Por fim, referiu que, o referido ranking reflete a estratégia e a dinâmica 
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daquelas que têm sido as políticas municipais desenvolvidas nos últimos tempos, sendo uma 

matéria que, preocupa a todos, pois sabe-se que, estes anos irão ser decisivos para que os territórios 

possam alavancar e assimilar as suas políticas de desenvolvimento económico, e consequentemente, 

criar mais riqueza e emprego, existindo a possibilidade de Viseu perder oportunidades que nunca 

mais voltará a ter e que, foi criado um Gabinete específico para estas matérias, mas que até agora 

nada sabemos sobre as estratégias e opções que, estão a ser tomadas para o território no que respeita 

à captação de investimento.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir que, durante os últimos anos foi 

assinado um protocolo entre a Câmara Municipal e a Proteção Civil, tendo questionado qual o ponto 

de situação do centro alternativo, em caso de catástrofes quer às infraestruturas que vão ser 

colocadas à disposição dos operacionais e ao serviço da comunidade e da população em Viseu, 

enfatizando o facto de o Governo ter decidido bem, em instalar o referido centro em Viseu, bem 

como, a continuidade desse projeto considerando-o fundamental para quem decide e para quem é 

rendido na sua ação no dia a dia e nos recursos humanos e materiais. Seguidamente, mencionou 

que, estão a ser debatidas várias questões na área do desporto no concelho de Viseu, dando como 

exemplo a pista sintética do estádio do Fontelo, onde começou na sexta-feira o início da colocação 

do granulado na pista, tendo questionado o prazo de conclusão desta obra, se está prevista a 

reabilitação da torre e a melhoria de condições, quando será colocado o novo piso no pavilhão do 

Inatel e para quando está prevista a concluída a obra de colocação de iluminação no estádio do 

Fontelo. Referiu ainda que, hoje em Viseu existem um número elevadíssimo de participantes nas 

várias modalidades, tendo como prática o desporto para todos, tendo mencionado ainda, a 

dificuldade na utilização dos campos e dos espaços que, existem no concelho, tendo questionado 

para quando está prevista a construção do novo pavilhão, para que possam ter um espetro 

desportivo, uma verdadeira cidade desportiva em Viseu, uma cidade que seja apelativa para o 

desporto, para aqueles que querem fazer desporto, por manutenção, ou por competição e formação.- 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para dar nota da retoma das atividades em 

termos culturais, destacando a mostra de doçaria que teve lugar na Casa da Ribeira, no passado fim 

de semana, que contou com vários participantes, de mostra de produtos tradicionais que promoveu 

uma série de workshops para crianças e jovens dedicadas às artes tradicionais. Referiu ainda que, na 

Casa da Ribeira, no mesmo fim de semana teve ainda a oportunidade de apresentar o livro 

"Estanhos Artísticos de Bodiosa”, tendo sido, a oportunidade para se discutir o processo de 

certificação destes produtos tradicionais e para inaugurar uma exposição intitulada "Estanhos 

Artísticos de Bodiosa: A Arte da sua Produção” que vale a pena ser visitada para se ter uma noção 

do trabalho que envolve este tipo de produto. Referiu aina que, foi celebrado o Dia Internacional 

dos Museus, sob a temática “O Poder dos Museus” e que foi muitíssimo gratificante, destacando o 

facto de ter sido direcionada a rede de museus municipais para a celebração desse dia, com 

inúmeras visitas guiadas e atividades, e onde celebram o museu Keil do Amaral, onde o edifico 

recebeu um prémio nacional de reabilitação urbana. Por fim, referiu que, vai começar a 

programação de verão que não é só no parque, com o primeiro evento oficial o encontro 

internacional de poesia, que já teve um pré início com o dia da diversidade cultural que foi uma 

organização do município em que se celebrou a possibilidade de uma sociedade diversa e inclusiva 

e onde participaram várias Associações, das diversas comunidades que habitam o nosso território, 

tendo ainda destacado que a programação foi pensada para espaços públicos, exteriores e que tem 

um grande foco na família e nas atividades familiares para um público transversal.--------------------- 
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-------------------Intervenção do Senhor Vice-Presidente João Paulo Gouveia ----------------------------

-------------------O Senhor Vice-Presidente, usou da palavra para manifestar uma preocupação 

relacionada com a euforia de alguns com o programa PARES, dando conta que, nas poucas 

candidaturas aprovadas verificam-se níveis de comparticipação demasiadamente baixas ao acresce, 

uma subida de preços nunca vista nos últimos 25 anos. Mais referiu que, as instituições vêm-se mais 

uma vez obrigadas, por um lado, a pagar para fazer aquelas que são as funções do Estado, mais 

concretamente da Segurança Social, e em desespero vêm à Câmara Municipal pedir ajuda para 

tentarem levara a cabo as obras necessárias. ------------------------------------------------------------------- 

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

--------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, relativamente à ACDV é 

um assunto que tem sido acompanhado e uma preocupação, mas que, considera não existir qualquer 

inconsciência, existindo apenas, caso o município tivesse optado por atuar de uma forma isolada o 

que, não tem feito. Mais referiu que, a reunião com a ACDV serviu para recolher aquelas que eram 

as suas preocupações, numa primeira instância e percebendo o feedback da parte da Associação, o 

mesmo tem sido tido em consideração, estando todas as hipóteses em cima da mesa. Referiu ainda 

que, existia a preocupação de ter uma reunião com a ACDV para se colocarem em cima da mesa as 

propostas que iriam de encontro às necessidades dos munícipes e do município, estranhando o facto 

de ter existido uma reunião durante a sua ausência, mas que poderiam ter estado outras pessoas 

presentes, reiterando a preocupação de ir de encontro às necessidades dos munícipes e o facto de 

não existir uma proposta definitiva.----------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para dar conta da grande adesão dos alunos do 

município ao concurso de Ideias de Negócio, também conhecido como projetos de 

empreendedorismo, tendo no caso do município de Viseu participaram 720 alunos, 40 turmas, 30 

professores embaixadores que, após várias fases, selecionou-se na passada terça-feira a ideia 

vencedora que representará hoje o município, na final da décima edição do Concurso Intermunicipal 

de Ideias de Negócio, promovido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, 

pertence aos alunos da escola profissional Profitecla. Seguidamente, referiu que, irá dar-se início a 

uma semana muito interessante para as crianças em termos de atividades que o município irá 

proporcionar, a semana do brincar entre os dias 28 de maio e 03 de junho, integrando o Dia 

Internacional do Brincar (28 de maio), Dia Mundial da Criança (1 de junho) e Dia Mundial da 

Bicicleta (3 de junho), no dia 01 de junho irão decorrer várias atividades no parque urbano de 

santiago, sendo que, de manhã serão mais direcionadas para os alunos do 1.º Ciclo e à tarde e noite 

para toda a família, para além dos diversos equipamentos disponibilizados onde poderão 

experimentar várias modalidades desportivas e onde poderão conhecer melhor as várias forças de 

segurança associações humanitárias e outras que, estarão presentes no local.----------------------------- 

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

-------------------O Senhor Presidente usou da palavra para referir que, muitos dos assuntos trazidos 

pelos Senhores Vereadores do PS não é preciso muita experiência para os antecipar, pois os 

critérios dos assuntos aqui trazidos, são aqueles que, na perspetiva dos mesmos, podem trazer 

problemas para o Presidente da Câmara e ao Executivo, sendo-lhes dada resposta detalhada na sua 

intervenção. Seguidamente, referiu que, quanto à Senhora Vereadora, Fernanda Gilvaia, apenas o 

facto de ser uma suplente quase efetiva nestas reuniões não sabe que, as questões devem ser 

colocadas ao Presidente da Câmara que, depois poderá naturalmente distribuir ao Vereador, ou dar-

lhe a resposta, sendo que, relativamente às questões colocadas ser-lhe-á dada a resposta 

atempadamente. Quanto á questão trazida pelo Senhor Vereador, Miguel Pipa, referiu que, foi 
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antecipadamente comunicado à ACDV que não poderíamos estar presentes, pois já tínhamos 

compromissos assumidos antes e que, quem quer a presença do Presidente da Câmara ou de um 

Vereador Presente, terá que a adequar à disponibilidade. Reiterou que, antecipadamente foi efetuada 

a comunicação da existência de outro compromisso, tendo a ACDV decidido, na mesma, fazer a sua 

reunião, sendo que, seguramente e sem nenhum problema irá reunir com a Câmara para debater a 

situação. Mais referiu que, o Dr. Augusto Meneses, pessoa que de quem gosta muito, teve o cuidado 

de vir apresentar o programa ao Senhor Presidente, sendo isto mesmo que se pretende, e que, 

quanto ao facto de o Senhor Vereador referir que, não estava no programa, mencionou que, sempre 

disse na campanha eleitoral que uma das duas preocupações, era pedonalizar o mais possível a 

cidade e que, pedonalizar a cidade é para si, uma questão de honra e naturalmente, que o fará com 

os viseenses. Referiu ainda que, tem a intenção de achar que, um troço da Avenida Alberto 

Sampaio, merece ser parcialmente pedonalizado ou aumentar a pedonalização e que, até já foi dito 

que se está a fazer de forma progressiva, deixando uma via, porque a intenção era que metade da 

rua fosse totalmente pedonal, e que já foi dito que se vai ensaiar com um único sentido aumentando 

os passeios. Mencionou ainda que, já foi dito que existe a intenção de pedonalizar a Rua do 

Comércio, e que só não se avançou por haver trânsito neste momento, de veículos pesados, 

decorrente das obras do mercado e que,  não iriamos entrar numa rua fazendo modificações grandes 

com a passagem deste tipo de veículos, que estão a provocar danos na rua, mas que, posteriormente 

será tratado, relembrando que, também foi por sua decisão que a Rua que passava em frente á 

Câmara, a Rua da Paz e a Rua Formosa se tornaram pedonais. Por fim, referiu que, estão á vontade 

para fazer isto com os viseenses e que, não vale a pena entrar em dramas, pois a autarquia fará tudo 

com cuidado. Destacando que, governa para os cidadãos, e que, os comerciantes são uma parte dos 

cidadãos, revelando que,  não faz nenhum frete sectorial, primeiro é para os cidadãos e se entender 

que eles querem a rua pedonalizada irá ser pedonalizada, fazendo isso com uma parte dos cidadãos 

que, por acaso são comerciantes mas que, não é o contrário, esclarecendo que, não pedonaliza a rua 

se por acaso os comerciantes lá não quiserem, mas os cidadãos quiserem e que, esta constitui uma 

observação da democracia que todos estarão de acordo. Quanto à questão trazida pela Senhora 

Vereadora Marta Rodrigues, referiu que, assim como a contataram poderiam também ter contratado 

o Senhor Presidente, e que, mesmo não sabendo dos dois pedidos, possivelmente daquele género de 

pessoas que, só querem reunir com o Presidente e que, se assim for o Presidente não chega, mas 

que, se forem reuniões com a Câmara, poderão ser agendadas com um Vereador com pelouro que,  

é o mesmo que, reunir com o Presidente, pois foram todos eleitos, referindo que, irá saber dos 

pedidos e será marcada a reunião com o Vereador respetivo e que, se for entendimento que, o 

mesmo não tem capacidade de decisão, faz subir ao Presidente da Câmara que resolverá a questão. 

Por fim, referiu que, quanto á importância da realização da 7.ª Edição das jornadas, uma das coisas 

que, sempre foi motivo de preocupação e de resposta os eventos trazidos à Câmara pela Sociedade 

Civil, através do apoio aos respetivos promotores, estando, disponíveis para apoiar uma associação 

de classe, fazedora de opinião um pouco acima da média. No que, concerne ás agendas 

mobilizadoras, referiu que, acha muito curioso estarem à espera de uma explicação central, mas 

curiosamente os Senhores Vereadores trazem aqui os problemas até da falta de reuniões, mas ainda 

não vi nenhum interceder para que, o presidente da CIMVDL e da Câmara Municipal de Viseu, veja 

as suas reuniões marcadas com o Governo, das quais está à espera há muito tempo e não são 

reuniões com o primeiro-ministro, mas sim, com os ministros, exortando os Senhores Vereadores a 

usarem o mesmo critério se acham que, aqui é possível e necessário o Presidente da Câmara receber 

todas as pessoas então façam o mesmo a nível central, onde têm responsabilidades. Quanto à 

intervenção do Senhor Vereador, João Azevedo, que trouxe aqui a questão da Proteção Civil, 
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referindo que, se existiu semana em que se tratou desse assunto foi na semana anterior, tendo a 

nível da CIMVDL reunido com todos os agentes da proteção civil  e que não existe nenhum 

concelho aqui por perto que, se tivesse dotado de forma tão profunda como a Câmara de Viseu no 

domínio da proteção civil, estando descansados em relação a essa situação, por saber que a Câmara 

se dotou em devido tempo da estrutura de proteção civil. Seguidamente e uma vez que irá falar do 

Estádio do Fontelo, não quis deixar uma palavra à família do Senhor Albino, que faleceu hoje e que, 

era um homem de fino trato com quem tivemos sempre excelentes relações, sendo que, em nome da 

câmara municipal deixou uma palavra de condolências à família. Quanto à conclusão da Obra do 

Fontelo, referiu que, todos estão preocupados com a conclusão das obras, mas que, elas estão a 

decorrer e não tem pagamentos em atraso e que, para quem está ligado a um partido que, neste 

momento tem a governação seguramente compreenderia melhor que, outro cidadão normal o atraso 

das obras, referindo que, os Senhores não têm nenhuma obra a tempo e nem lançam as obras que 

prometeram, achando curioso questionarem uma obra que, está a andar e apenas pode derrapar, 

dando como exemplo a obra do IP3 para demonstrar que não são começadas. Mais referiu que, está 

interessadíssimo em concluir o Fontelo e que, é importante que os cidadãos saibam que, o Fontelo é 

uma obra extremamente cara do orçamento dos cidadãos, onde por exigências que por vezes nos 

ultrapassam que é pedir tudo aquilo que é necessário para um estádio que, muitas vezes nem 

sabemos se ele vai ter transmissões televisivas, mas a câmara vai ter que pagar seiscentos mil euros 

pela iluminação. Por fim referiu que, o estádio do Fontelo vai ser acabado e por uma medida de 

precaução,  a Câmara entrou em contacto com a Câmara Municipal de Aveiro no sentido de 

continuar a disponibilizar o Mário Duarte, e que apesar do problema estar resolvido  está 

convencido que o Académico de Viseu vai começar a época, a jogar no estádio do Fontelo, mesmo 

que o problema da iluminação não esteja completamente concluído nessa altura e que a maioria dos 

jogos são durante o dia, referindo ainda que, irão ficar atentos, pois fomos obrigados a colocar umas 

torres de iluminação moderníssimas e caríssimas com o pretexto das transmissões e que irá estar 

atento ao número de transmissões efetuadas no fontelo. Quanto ao piso do pavilhão cidade de 

Viseu, o mesmo está em análise e que se relaciona com o compromisso tido com o estabelecimento 

prisional do campo e decidiremos atempadamente sobre essa matéria. Quanto à intervenção da 

Senhor Vereadora Leonor Barata, que trouxe as questões relacionadas com a cultura, irá no seu 

período de informações falar desse tema. Quanto ao programa PARES o que, temos agora na 

câmara depois da euforia do anúncio, temos na câmara uma série de promotores sociais que nos 

vêm perguntar se a câmara ajuda, porque o Estado lhes prometeu oitenta por cento e solicitou-lhes 

que garantissem os vinte por cento, e agora verifica-se o inverso, sabendo de antemão aquilo que 

vai acontecer que, é o facto das instituições virem à autarquia para suportar o resto. Mais referiu 

que, não foi através de nenhum promotor do Estado, tendo sido eles que vieram aqui, pedir o 

complemento daquilo que o Estado não lhes dá e que aliás foi também anunciado pelo Senhor 

Vereador, referindo que, depois também se devem responsabilizar pelo acompanhamento e por este 

revés. Quanto à questão do empreendedorismo jovem, trazida pelo Senhor Vereador, Pedro Ribeiro, 

enfatizando a adesão impressionante dos alunos do município de Viseu o que, lhe agrada de 

sobremaneira.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

995 - 01.01.01 - A ata da Reunião Ordinária de 12-05-2022, que havia sido previamente distribuída, 

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

996 - 01.02.01 - Pelo Senhor Presidente, foi dado conhecimento dos seguintes assuntos:--------------- 

-------------------1) “Ponto de situação da epidemia COVID-19 em Viseu”-------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, 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 2036 / 100 mil 

habitantes, 69 Internados, Enfermaria 66 e nos Cuidados Intensivos 2.------------------------------------ 

-------------------2) “Gravações do Velocidade Furiosa”------------------------------------------------------- 

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

Viseu foi contactado por elementos ligados à rodagem do filme “velocidade furiosa X” informando-

os da possibilidade de gravação de cenas em estradas do Distrito e da vontade de estabelecer em 

Viseu “quartel-general” para esta gravação.-------------------------------------------------------------------- 

-------------------Percebendo também que havia um envolvimento de outros concelhos da CIMVDL e 

consequente contacto com a Comunidade, promoveu-se uma reunião onde se estabeleceram 

algumas estratégias de possível comunicação, logística e eventual articulação com entidades 

detentoras da dominialidade viária.------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------The Fast and the Furious, em Portugal, Velocidade Furiosa é uma série de filmes 

americana, criada em 2001, que se integra na categoria de filmes de ação.-------------------------------- 

-------------------A possibilidade que nos avançam de gravação em Portugal e, mais concretamente 

dentro da Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão Lafões de cenas que possam integrar o filme é, 

desde logo prestigiante. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------É mais uma oportunidade de se afirmarem como Região e de dar a conhecer ao 

Mundo, através de uma das duas séries mais mediáticas as nossas paisagens e as nossas 

potencialidades.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Estando atentos e colaborantes para que possa ser uma realidade, quer como 

Comunidade Intermunicipal, quer como Concelho.----------------------------------------------------------- 

-------------------3) “Aumento de preços em determinados materiais”--------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que saiu um diploma 

legal que permite a revisão de preços excecional e temporária empreiteiros de obras públicas. Essa 

possibilidade acontece sempre que os custos de alguns materiais ultrapassarem os 20%. -------------- 

-------------------Em vigor até ao final do ano, o novo regime aplica-se a todos os contratos em 

execução ou a celebrar “bem como aos procedimentos de formação de contratos públicos iniciados 

ou a iniciar”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Um empreiteiro de obras públicas pode pedir a revisão excecional desde que 

qualquer material, tipo de mão-de-obra ou equipamento que “represente, ou venha a representar 

durante a execução, pelo menos 3 % do preço contratual e a variação de preços seja igual ou 

superior a 20 % por ano, face ao período homólogo, para mais ou para menos.-------------------------- 

-------------------Segundo o Governo, através da comparação homóloga dos índices de preços de 

materiais e de custos da mão de obra, referentes a dezembro de 2021 face ao mesmo mês de 2020, 

variaram o seguinte: o aço em varão e perfilados aumentou 41,7 %, a chapa de aço macio, 44,0 %, o 

fio de cobre revestido, 38,5 %, betumes a granel, 61,2 %, derivados de madeira, 65,2 %, vidro, 28,1 

%, e tubo de PVC, 71,3 %.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Quanto à mão de obra, considerando as treze principais profissões elencadas para 

efeitos de revisão de preços, constata-se igualmente, no mesmo período, um aumento médio de 6,7 

%.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A verdade é que os dados que têm nos serviços em alguns itens há variações muito 

superiores:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Nos dados internos de concursos dos SMAS, a variação dos valores de reagentes 

variam entre + 27% a valores de mais 300%, quadruplicando o valor por tonelada.---------------------  

-------------------Na CMV, a título de exemplo a pavimentação em betuminoso chega a ter valores de 

mais do dobro (mais de 100% de aumento) quando comparamos preços de adjudicação em 2020 e 

preços mais recentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Relembrando que, nas suas primeiras intervenções referia a necessidade de uma 

explicação nacional para assuntos que são nacionais. Falta de materiais, escassez de mão de obra, 

etc…------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------4) “Programação Verão no Parque”---------------------------------------------------------- 

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

chegada do Verão com um programa multidisciplinar em pleno pulmão verde da cidade.-------------- 

------------------- “Verão no Parque” chega ao Parque Aquilino Ribeiro esta sexta-feira. Até 31 de 

julho, cruzam-se música, teatro, dança, poesia e gastronomia neste espaço verde privilegiado. 

“Dizer Poesia” marca o arranque deste evento, com a realização do 1º Encontro Internacional de 

Poesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------De 27 de maio a 31 de julho, o evento multidisciplinar instala-se no coração da 

cidade, oferecendo uma programação recheada de música, teatro, dança e poesia, atividades de 

saúde e bem-estar. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Enquanto se preparam para celebrar os 630 anos da nossa Feira de São Mateus – e o 

seu tão aguardado regresso, em agosto – é no Parque Aquilino Ribeiro que dão o mote para um 

verão que promete fazer as delícias de viseenses, visitantes e turistas.------------------------------------- 

-------------------O Parque Aquilino Ribeiro será ainda palco de duas iniciativas que marcam a 

agenda cultural de Viseu: a Festa das Freguesias, nos dias 17 a 19 de junho, e o Festival de Jazz de 

Viseu – “Que Jazz É Este?”, de 21 a 24 de julho.------------------------------------------------------------- 

-------------------5) “Dão Innovation Sessions 2022”----------------------------------------------------------- 

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

semana receberam em Viseu o Dão Primores, onde a Comissão Vitivinícola debateu os desafios do 

vinho do Dão.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Teve a oportunidade de participar na abertura e manifestar o interesse que têm em 

acompanhar a evolução deste setor.----------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Aproveitou ainda para recordar o contributo que deram para a realização destes 

eventos com a requalificação do Solar do Dão, em estreita colaboração com a comissão vitivinícola. 

-------------------É um produto fundamental e estas iniciativas são importantes e debatem os temas 

certos. O ano passado a trataram da sustentabilidade e este ano da ligação aos mercados.-------------- 

-------------------Aproveitou, ainda, para referir a importância para toda a Região Dão Lafões que já 

tinham mostrado na BTL, através do anúncio de um projeto para toda a comunidade e convidar 

quem os acompanhava de outros países a visitar esta nossa região.----------------------------------------- 

-------------------6) “Assinatura de protocolos com diversas Associações e Freguesias”------------------ 

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

período realizaram várias cerimónias de assinatura de protocolos com diversas e diferentes 

entidades.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-------------------13 clubes e associações do concelho de Viseu celebraram o contratos-programa no 

âmbito do Programa de Apoio ao Desporto e Atividade Física (PADAF) do Município de Viseu, no 

valor de cerca de 400 mil euros.---------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Estes contratos dizem respeito a duas das medidas do PADAF, 1 e 14, alusivas ao 

apoio às atividades desportivas federadas e à manutenção de relvados desportivos. Este é um 

investimento que não só traduz um apoio financeiro, como também reflete, por exemplo, a isenção 

de taxas de utilização de instalações desportivas. ------------------------------------------------------------- 

-------------------Por esta ocasião, foi igualmente celebrado um contrato de patrocínio desportivo 

com o atleta paralímpico Mário Trindade, na modalidade de Atletismo em Cadeira de Rodas.-------- 

-------------------O conjunto de contratos-programa celebrados representa o apoio municipal a 10 

modalidades desportivas e a 1509 atletas, dos quais 480 do género feminino.----------------------------  

-------------------Assinaram também, contratos de apoio com associações concelhias e com Juntas de 

freguesia para apoio a diversas iniciativas.--------------------------------------------------------------------- 

-------------------Ainda neste âmbito assinaram os Protocolos do Eixo 1 da Cultura.--------------------- 

-------------------É para si um gosto poder hoje, incentivar a utilização de infraestruturas e 

equipamentos através de apoios.--------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------E, é particularmente um gosto porque com esta utilização recorda como, em devido 

tempo se apetrecharam da devida infraestrutura física que hoje pode ser utilizada.---------------------- 

-------------------7) “Lançamento Revista Beira Alta - CIM Viseu Dão Lafões”--------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que no dia 17 de 

maio, na Igreja de S. Julião (Município de Mangualde), esteve na Sessão de Abertura das 

Comemorações dos 80 anos da Revista Beira Alta, dos 100 anos do nascimento do Dr. Alexandre 

Alves e dos 25 anos da Biblioteca Municipal de Mangualde.------------------------------------------------ 

-------------------Desenvolvida numa colaboração estreita entre a Revista Beira Alta, a Câmara 

Municipal de Mangualde através da sua Biblioteca Municipal, e o Departamento dos Bens Culturais 

da Diocese de Viseu, esta iniciativa assinala o arranque de algumas iniciativas valorativas da 

atividade desenvolvida por estas entidades.-------------------------------------------------------------------- 

-------------------Teve a oportunidade de recordar o apreço que têm por esta publicação e pelo Dr. 

Alexandre Alves, a quem, em devido tempo, imortalizaram na toponímia da cidade, na Avenida que 

liga a Rotunda de Nelas à Rotunda junto ao Palácio do Gelo.----------------------------------------------- 

-------------------8) “Entrega de Prémios final Do Portugal Brasil Ride”------------------------------------ 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que Viseu foi o palco 

final do Portugal Brasil Ride. Atletas nacionais e internacionais que participaram desta 

Ultramaratona de mountain bike de 6 dias, que percorreu o Alto Douro Vinhateiro e a Região 

Centro do país, dando a conhecer os seus trilhos e paisagens.----------------------------------------------- 

-------------------Estiveram na entrega de prémios enaltecendo todos os vencedores e participantes.---  

-------------------9) “IAPMEI distingue empresas Líder”----------------------------------------------------- 

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

apresentou os dados referentes às empresas Líder de 2021, cabendo ao Distrito de Viseu 348 

Pequenas e Médias Empresas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Dessas, mais de um terço são do Concelho de Viseu (118).------------------------------- 

-------------------Aproveitando o momento para enaltecer o papel dos empresários que, dos mais 

variados setores de atividade, se distinguem pelo mérito.---------------------------------------------------- 

-------------------10) “Associação Viseu 2001”----------------------------------------------------------------- 

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

das declarações passadas para a comunicação social, em nome de um clube, desconhecendo a sua 
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legitimidade, acusações quase a roçar o insulto ao Presidente da Câmara Municipal, que só revelam 

o desconhecimento do mesmo e que, isto não é nada novo pois teve a oportunidade de coletar 

alguns documentos e aquilo que é dito ao Presidente da Câmara de agora que, não estava cá quando 

se preparou o orçamento, quando se prepararam os torneios desportivos, foi dito algo semelhante ao 

seu antecessor, tendo referido que, não escolhe treinadores, nem dirige clubes, nem escolhe 

jogadores. Portanto, quem o faz que se responsabilize com os seus associados, só dá resposta aos 

cidadãos e que, a resposta aos associados é dada pelos diretores dos clubes e são eles que têm de a 

dar. Mais referiu que,  não definiu nada, por isso solicitou para não lhe atribuírem a 

responsabilidade por um ou outro inêxito e que, quando alguém vem escrever para a comunicação 

social, olhem o marasmo que aqui vai em Viseu, querendo lembrar que, Viseu é a segunda capital 

de distrito, com um clube a disputar a Primeira Divisão nesta modalidade, não existindo mais 

nenhuma, apenas Braga, depois a capital que tem dois clubes conhecidos e não há mais, e que, 

associar isto ao desenvolvimento do concelho ou da cidade, pensa que, cai logo pela base. Referiu, 

ainda que, congratulam-se ou ficam tristes, mas não assumem também a sua responsabilidade nos 

êxitos. Esperam por exemplo, que o Académico suba no andebol, mas não vão dizer que foi por eles 

que subiram, porque também não foi treinar o Académico, não fez a aquisição dos jogadores e não 

esteve presente em nenhuma reunião. Referiu ainda que, é bom que não se queira tirar água do 

capote e que é bom que se esclareça quem fala pelos clubes, e que terá reuniões com a direção 

quando tiver disponibilidade, pois tem o Senhor Vereador do desporto a ter reuniões com os clubes, 

como tem tido. Mencionou que, as pessoas têm que pensar se, com os meios que têm à disposição, 

podem fazer aquilo a que se propõem, lembrando que, não podem ao invés, contar com o orçamento 

da Câmara e virem como uma ideia e depois ter que se arranjar o dinheiro, referindo que, a Câmara 

quer apoiar os clubes, mas não admite nenhum tipo de chantagem e que, irá convidar a direção do 

clube a desmarcar-se daquilo que viram escrito e se, quiser demarcar e ter uma reunião com o 

executivo, tê-la-á. Por fim, referiu que, para que não existam dúvidas, é bom que os viseenses 

saibam para onde vai o seu dinheiro, referindo que, com a Associação em causa nas últimas cinco 

épocas, a autarquia viseense deu mais de um milhão de euros e que, mesmo assim, as pessoas estão 

insatisfeitas. Esta associação que se queixou, nos últimos dez anos, levou 1,6 milhões de euros de 

apoio. Referindo que se isto é pouco, não faz ideia, mas os viseenses acharão seguramente, que é 

um apoio substantivo, um apoio com peso. Mais do que isso, não se podem responsabilizar, 

concluindo com um apelo para o futuro relativamente á forma como se dirigem ao Presidente da 

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

 

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

997 - 01.03.01 - Pelo Executivo Municipal foi apreciada a apresentação de agradecimentos por 

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

-------------------FENPROF – Federação Nacional dos Professores, pelo apoio na realização do 14º 

Congresso Nacional dos Professores - EDOC/2022/49884 e EDOC/2022/51367. ----------------------- 

-------------------Associação Viriatos.14, pelo apoio prestado no evento de dia 2 de abril - 

EDOC/2022/48636. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

998 - 01.04.01 - Apoio Financeiro ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à prossecução de 
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obras ou à realização de eventos de interesse para o município de natureza social, cultural, 

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

deliberou atribuir o seguinte apoio financeiro:----------------------------------------------------------------- 

-------------------duzentos e cinquenta euros à, Adere CERTIFICA Lda., para a participação na FIA 

2022 – Estanhos Artísticos de Bodiosa - EDOC/2022/44585. ---------------------------------------------- 

 

999 - 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: ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

atividades diversas - EDOC/2022/49344. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

atividades diversas - EDOC/2022/49492. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/49423. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/49486. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/49465. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva da Casa do Benfica, relativas à 

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

das atividades diversas - EDOC/2022/49463. ----------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, no mês de abril 2022, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/49461. ---- 

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

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

2022, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/49462. ------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/49471. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, no mês de abril 2022, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/49473. ---- 

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

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

2022, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/49475. ------------------------------------- 

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

das Instalações Desportivas de Gestão Municipal, nos dias 1 e 2 de julho, para a realização das 

atividades diversas - EDOC/2022/43345. ---------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Associação Mover Viseu, relativas à utilização da Sala de Desporto de Jugueiros, 

nos meses de março e abril de 2022, para a realização de treinos de Boccia, para jovens atletas com 

deficiência - EDOC/2022/45630 -------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Agrupamento de Escolas Grão Vasco, relativas ao Campo de Futebol de 5 e Mata 

do Fontelo, nos dias 13 e 20 de maio e 14 de junho, para a realização de atividades ao ar livre, da 

disciplina EMRC (Educação Moral e Religiosa Católica) - EDOC/2022/46165. ------------------------ 

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

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

EDOC/2022/47853. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Nataliya Mirchuk, relativas à utilização da Biblioteca Municipal, no dia 25 de junho 

de 2022, para a apresentação do livro “Diário de uma peregrina” - EDOC/2022/42580. --------------- 

-------------------Filipe Santos, relativas à utilização da Biblioteca Municipal, no dia 09 de julho de 

2022, para a apresentação do livro “As cidades floridas” - EDOC/2022/47272. ------------------------- 

-------------------Amélia Borges, relativas à utilização da Biblioteca Municipal, no dia 02 de julho de 

2022, para a apresentação do livro “Está tudo dito” - EDOC/2022/47283. ------------------------------- 

 

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

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

1000 - 01.05.01 - Aquisição de Sulfato de Alumínio para a ETA de Fagilde – 2022/2023 ------------- 

-------------------Após análise do ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.2022/3711, de 

19-05-2022, anexo à distribuição n.º EDOC/2022/50279, a Câmara deliberou ratificar a deliberação 

tomada pelo respetivo Conselho de Administração, em 17-05-2022, que: -------------------------------- 

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

------------------- - autorizou a abertura de um procedimento por concurso público, com publicação 

de anúncio no JOUE, para execução da empreitada em epigrafe, nos termos do disposto na alínea a) 

do n.º1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29 de janeiro, pelo preço base de 225.000,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; --------- 

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

-------------------Presidente: Eng.º Nuno Joel Ribeiro Soares; 1.º Vogal Efetivo: Eng.ª Patrícia Luís 

Guerra Cerdeira de Matos Paz; 2.º Vogal Efetivo: Eng.º Narciso Fernando Braga Fernandes; 1.º 

Vogal Suplente: Sr. Arnaldo António Correia Gonçalves; 2.º Vogal Suplente: Eng.º Rui Filipe 

Rebelo de Sousa Ribeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

1001 - 01.05.02 - Ligação do Coletor de Esgotos de Moimenta à Estação Elevatória de Águas 

Residuais de Povidal e Rede de Água em Povidal ------------------------------------------------------------ 

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

SMAAS.S.2022/3710, de 19-05-2022, com a Distribuição n.º EDOC/2022/50274, a Câmara 

deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respetivo Conselho de Administração, em 17-05-2022, 

que aprovou a Revisão de Preços nº 1 da empreitada supra, no valor de 12.023,80 euros, acrescido 

de IVA, à empresa Irmãos Almeida Cabral, Lda.-------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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-------------------EIXO CULTURA – VISEU 2022/2025 - PROGRAMA DE APOIOS 

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

1002 - 01.06.01 - Proposta de “Projeto de Decisão” do Eixo 2 --------------------------------------------- 

-------------------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 2 – Criação Artística 

– Medida 1 e Medida 2, 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. --------- 

 

1003 - 01.06.02 - Proposta de “Projeto de Decisão” do Eixo 4 --------------------------------------------- 

-------------------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 4 – Emergentes 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. --------- 

 

1004 - 01.06.03 - Proposta de “Decisão Final” do Eixo 5 – Atividades ----------------------------------- 

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

EDOC/2022/4787 e no seguimento da proposta de decisão final do Eixo 5 – Atividades (que, a fim 

de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por reproduzida), apresentada pela Comissão 

designada na Reunião de Câmara de 20-01-2022, a Câmara deliberou aprovar a aludida proposta, 

que será notificada e publicitada nos termos do artigo 13º das normas do programa referido em 

epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E NÃO – DISCRIMINAÇÃO 

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

1005 - 01.07.01 - A Câmara Municipal de Viseu, em face dos elementos em anexo à distribuição n.º 

EDOC/2022/49929, tomou conhecimento da proposta do Plano  Municipal para a Igualdade e Não 

– Discriminação de Viseu (que, a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por 

reproduzida), que será um instrumento de planeamento de política pública para a igualdade a nível 

local, estabelecendo estratégias de transformação das assimetrias de género reveladas pelo 

diagnóstico realizado a nível local.------------------------------------------------------------------------------ 

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

proposta e, no uso da competência prevista na alínea q) e subalínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º 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 h) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo 

normativo legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1006 - 01.08.01 - Município de Viseu / Centro Social Paroquial de São José – 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 o Centro Social Paroquial de São José, 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/2022/29997).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1007 - 01.08.02 - Município de Viseu / Centro Social e Cultural de Orgens – 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 o Centro Social e Cultural de Orgens, 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/2022/29996).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1008 - 01.08.03 - Município de Viseu / ASSOPS – Associação de Passos de Silgueiros – 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.---------------------------------------------------------------- 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 26 de maio de 2022 
 

 

378 

-------------------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 ASSOPS – Associação de Passos de Silgueiros, 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/2022/29998).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1009 - 01.08.04 - Município de Viseu / Centro Social e Paroquial do Campo – 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 
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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 o Centro Social e Paroquial do Campo, 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/2022/30000).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1010 - 01.08.05 - Município de Viseu / Associação Social, Cultural, Desportiva e Recreativa de 

Calde – 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.------------------------------------------------------------------------ 
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-------------------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 Social, Cultural, Desportiva e Recreativa de Calde, 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/2022/29999).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1011 - 01.08.06 - Município de Viseu / Centro Social da Paróquia de Boa Aldeia – 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.------------------------------------------------------------  
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-------------------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 Centro Social da Paróquia de Boa Aldeia, 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/2022/30001).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1012 - 01.08.07 - Município de Viseu / Associação de Solidariedade Social de Farminhão - ASSF – 

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.---- 
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-------------------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 de Solidariedade Social de Farminhão - ASSF, 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/2022/30004).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1013 - 01.08.08 - Município de Viseu / Centro Paroquial de Povolide – 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 
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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 o Centro Paroquial de Povolide, 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/2022/30005).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1014 - 01.08.09 - Município de Viseu / Fundação Mariana Seixas – 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 
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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 Fundação Mariana Seixas, 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/2022/30007).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1015 - 01.08.10 - Município de Viseu / Centro Social da Paróquia de S. Salvador – 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 o Centro Social da Paróquia de S. Salvador, com vista à implementação do 

projeto “Música Ativa para Seniores”.-------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzido o aludido 

protocolo (EDOC/2022/30008).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1016 - 01.08.11 - Município de Viseu / Santa Casa da Misericórdia de Viseu – 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 Santa Casa da Misericórdia de Viseu, 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/2022/30006).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1017 - 01.08.12 - Município de Viseu / Freguesia de Lordosa - Informática para Seniores 2022 ------ 
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-------------------Atualmente assiste-se a uma importante transformação demográfica, a nível 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

protocolo (EDOC/2022/39310). --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1018 - 01.08.13 - Município de Viseu / Freguesia de Repeses e S. Salvador - Informática para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Município de Viseu e a Freguesia de Repeses e S. Salvador, com vista à implementação do projeto 

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

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

protocolo (EDOC/2022/41522). --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1019 - 01.08.14 - Município de Viseu / Cáritas Diocesana de Viseu - Centro Comunitário de 

Paradinha 2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Município de Viseu desenvolve um programa integrado que visa a inclusão social 

de todos, residentes com caráter permanente, minorias étnicas e imigrantes que procuram o seu 

legítimo lugar numa comunidade cada vez mais multicultural.---------------------------------------------- 
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-------------------Através do Acompanhamento Social, da Educação, Formação e Emprego e de 

inúmeros investimentos para a criação de condições propiciadoras de plena integração dos cidadãos 

portugueses e estrangeiros, que escolheram o nosso território para fazerem a sua vida em 

comunidade, o Município tem prestado especial atenção a estas comunidades com identidades 

culturais bem vincadas, valorizando o reforço das parcerias e o desenvolvimento de ligações e 

sinergias, junto das comunidades intervencionadas.----------------------------------------------------------- 

-------------------Origens sociais diferentes, bem patentes em culturas específicas, não significam 

necessariamente afastamento e muito menos isolamento, mas sim potenciando o seu processo de 

reforço, melhorando a capacidade de integração e participação social.------------------------------------- 

-------------------No respeito pela identidade de cada cultura é possível e é desejável uma vida em 

comunidade, de todos os que fazem parte do Município de Viseu.----------------------------------------- 

-------------------Referenciadas as diversas sensibilidades étnicas e culturais, pretende-se que, 

mantendo a sua identidade, se sintam confortáveis e integrados no seio da Sociedade Viseense sem 

quaisquer barreiras.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A comunicação entre e com essas comunidades tem sido muito facilitada pela ação 

da Cáritas Diocesana de Viseu, entidade com vasto conhecimento das raízes identitárias e de 

vivência multicultural.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Acompanhando e dinamizando as comunidades étnicas distribuídas em várias 

freguesias do Município, mormente as oriundas de vários países do leste europeu e comunidade 

cigana, a Cáritas Diocesana de Viseu tem vindo a prestar, há vários anos, um apoio inestimável, 

sendo também de relevar o excelente trabalho levado a cabo no projeto ROADS – Rumo a 

Oportunidades e Ações de Desenvolvimento Social; no projeto Escolhas 7G – Caminhos, um 

projeto de intervenção social e comunitário; no PIREC – Plano Institucional de Resposta a 

Emergências e Catástrofes; no projeto educativo “Escola, Uma Comunidade de Aprendizagem” da 

escola do 1.º CEB de Paradinha, na promoção da interculturalidade e combate ao absentismo e 

abandono escolar; no PARA D`ARTE, dinamização de processos artísticos com grupos de crianças 

e jovens socialmente desfavorecidos.---------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Município de Viseu desenvolve um programa integrado que visa a defesa de 

crianças em risco e famílias carenciadas, visando contribuir para que a criança tenha uma infância 

feliz, em seu próprio benefício e no da sociedade. Ao mesmo tempo, pessoas e agregados familiares 

devem encontrar mecanismos e recursos que ajudam a satisfação das suas necessidades reforçando 

os direitos e deveres e a integração gradual na área social, comunitária e profissional.------------------ 

-------------------A comunicação entre e com todos os que fazem parte do Município de Viseu tem 

sido facilitada pela ação da Cáritas Diocesana de Viseu Entidade com vasto conhecimento das 

realidades sociais, étnicas e culturais existentes, e com a qual a Câmara Municipal de Viseu tem 

trabalhado em parceria no desenvolvimento de diversos projetos.------------------------------------------ 

-------------------Reconhecendo a vitalidade, o conhecimento da realidade e a superior dedicação da 

Cáritas Diocesana de Viseu, que mantem estreitos laços de atividade solidária com a Divisão de 

Desenvolvimento e Coesão Social da Câmara Municipal de Viseu, a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) e Habisolvis – Empresa Municipal de Habitação Social de 

Viseu, o Município de Viseu considera reforçar o seu apoio à instituição.-------------------------------- 

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

Município de Viseu e a Cáritas Diocesana de Viseu, em que o Município de Viseu, reafirma a 

afetação das instalações do Bairro Social de Paradinha à Cáritas Diocesana de Viseu, a saber, 

frações A – cave posterior frente e B – cave posterior esquerda do lote 10 e Cave do Lote 4, no 

âmbito do protocolo de comando celebrado em 03 de fevereiro de 2012 e a Cáritas Diocesana de 
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Viseu compromete-se a garantir todos os recursos indispensáveis ao acompanhamento e apoio 

social das comunidades cuja integração se pretende promover, inserindo-se, nomeadamente, as 

componentes da promoção e apoio dos direitos das crianças e jovens em risco e acompanhamento 

de famílias socialmente desfavorecidas.------------------------------------------------------------------------ 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/35400). ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

1020 - 01.08.15 - Município de Viseu / Junta de Freguesia de Lordosa / Associação Folclórica 

Cultural e Recreativa Verde Gaio de Lordosa – Atividade Sénior 2022 ----------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores 

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

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

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

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

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

celebrar com a Freguesia de Lordosa  e a Associação Folclórica Cultural e Recreativa Verde Gaio 

de Lordosa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/48489).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

1021 - 01.08.16 - Município de Viseu / Cavalhadas de Vildemoinhos, Associação de Atividades 

Tradicionais – Associação de Atividades Tradicionais ------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Município de Viseu defende e incentiva a valorização cultural, a qualificação, a 

promoção e a revitalização da cultura tradicional de raiz popular, assim como as produções locais, 

enquanto elementos fundamentais para a afirmação do território, na atratividade económica, social e 

turística e para a defesa e projeção da identidade de Viseu; ------------------------------------------------- 

-------------------A Cavalhadas de Vildemoinhos - Associação de Atividades Tradicionais promove, 

em 2022, a 370ª edição das seculares “Cavalhadas de Vildemoinhos”, uma manifestação 

inquestionável de preservação e riqueza das tradições e valores locais, com especificidades próprias, 

um importante legado na identidade cultural de Viseu, enraizado na "Promessa" dos moleiros 

daquela localidade que todos os anos cumprem o ritual de agradecimento a S. João, na madrugada 

de 24 de junho, na Capela de São João da Carreira. ---------------------------------------------------------- 

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

Município de Viseu e as Cavalhadas de Vildemoinhos – Associação Atividades Tradicionais, que 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 26 de maio de 2022 
 

 

390 

tem por objeto estabelecer os termos de colaboração, consubstanciada em apoio financeiro e apoio 

não financeiro do Município de Viseu à “Cavalhadas de Vildemoinhos - Associação de Atividades 

Tradicionais” com vista à realização, em 2022, da 370ª edição das “Cavalhadas de Vildemoinhos”.- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/49447). ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

1022 - 01.08.17 - Município de Viseu / Associação Nacional dos Aposentados, Pensionistas e 

Reformados (ANAPR – MODERP) ---------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Município de Viseu tem vindo a assumir um papel preponderante no fomento de 

parcerias, principalmente com entidades que atuam no mesmo território, consciente de que são 

facilitadoras e potenciadoras na articulação de objetivos e temáticas comuns e fundamentais no 

envolvimento ativo e transversal da ação local; --------------------------------------------------------------- 

-------------------O Município de Viseu entende que o desenvolvimento local sai reforçado quando se 

mobilizam esforços para a promoção e acesso aos equipamentos municipais, num amplo processo 

de partilha de responsabilidades através da dinamização e cooperação institucional;-------------------- 

-------------------A Associação Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Reformados (ANAPR - 

MODERP) tem como principal missão a criação de valor, estabelecendo relações de confiança e 

intergeracionalidade que releve um Envelhecimento Ativo, transmissor da sua importância para 

uma realidade que lhes permita fazer parte do sucesso social de uma forma resiliente e 

dignificante;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A (ANAPR - MODERP), através da sua Delegação em Viseu, tem revelado uma 

total disponibilidade para se envolver em atividades e projetos municipais, emprestando uma 

colaboração permanente, saudável e formativa à sua realização. ------------------------------------------- 

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

Município de Viseu e a Associação Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Reformados, que tem 

como objeto estabelecer as linhas gerais de colaboração a desenvolver entre os Outorgantes, 

consubstanciada em apoio financeiro e apoio não financeiro do Município de Viseu à “Associação 

Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Reformados (ANAPR - MODERP)”, tendo em vista a 

realização de atividades e projetos de iniciativa e/ou de apoio municipais, assentes na reciprocidade 

de vivências e experiências, numa perspetiva intergeracional.----------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/49630). ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

1023 - 01.08.18 - Município de Viseu / BINAURAL – Associação Cultural de Nodar 

(Binaural/Nodar) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Município de Viseu entende a Cultura como um bem público de identidade, 

valorização e promoção do território e prossegue uma importante política que privilegia o estudo, a 

revitalização, o rejuvenescimento e a qualificação culturais enquanto elementos determinantes para 

a vitalidade e projeção da identidade de Viseu, na formação de públicos culturais, na criação e 

oferta de uma agenda que agregue diversas formas de expressão cultural e, por conseguinte, uma 

programação relevante e diferenciadora; ----------------------------------------------------------------------- 
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-------------------O Museu do Linho de Várzea de Calde, enquanto espaço museológico da rede de 

Museus Municipais, tem como missão contribuir para a salvaguarda e preservação da tradição do 

linho, cultura de identificação local, bem como da lavoura tradicional, dando a conhecer as 

caraterísticas das vivências rurais, perpetuando‐as para um futuro mais conhecedor, dinâmico, 

ambicioso e cada vez mais enquadrável nestes contextos, desenvolvendo para o efeito atividades de 

dinamização cultural, numa perspetiva antropológica, educativa e turística; ----------------------------- 

-------------------A Binaural – Associação Cultural de Nodar é uma entidade cultural com um 

historial de quinze anos de atividade, de pesquisa artística e etnográfica multimédia na região, de 

relevo nacional e internacional, fazendo parte de redes europeias de investigadores dedicadas ao 

trabalho etnográfico e artístico, tendo recebido diversos prémios pelo trabalho desenvolvido em 

colaboração com o Museu do Linho de Várzea de Calde e com a comunidade do território da 

Freguesia de Calde;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Município de Viseu e a Binaural – Associação Cultural de Nodar, que tem por objeto estabelecer os 

termos de colaboração, consubstanciada em apoio financeiro do Município de Viseu à “Binaural- 

Associação Cultural de Nodar” com vista à realização, em 2022, das atividades que integram o 

plano de ação identificado. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/20106). ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

1024 - 01.08.19 - Município de Viseu / Associação Cultural, Recreativa e Social de Teivas ---------- 

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

-------------------O Município de Viseu defende e incentiva a valorização cultural, a qualificação, a 

promoção e a revitalização da cultura tradicional de raiz popular, assim como as produções locais, 

enquanto elementos fundamentais para a afirmação do território, na atratividade económica, social e 

turística e para a defesa e projeção da identidade de Viseu;-------------------------------------------------- 

-------------------A Associação Cultural, Recreativa e Social de Teivas promove, em 2022, a 369ª 

edição das seculares “Cavalhadas de Teivas”, uma herança cultural valiosa que constitui um apelo 

saudável à memória coletiva e de afirmação de um património comum fundamental no reforço 

identitário das comunidades e dos sítios.------------------------------------------------------------------------ 

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

Município de Viseu e a Associação Cultural, Recreativa e Social de Teivas, que tem por objeto 

estabelecer os termos de colaboração, consubstanciada em apoio financeiro e apoio não financeiro 

do Município de Viseu à “Associação Cultural, Recreativa e Social de Teivas” com vista à 

realização, em 2022, da 369ª edição das “Cavalhadas de Teivas”.------------------------------------------ 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/47844). ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

1025 - 01.08.20 - Associação Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu – Esterilização e 

Identificação com registo de Animais Abandonados Recolhidos na Via Pública ------------------------ 

-------------------O Município de Viseu, enquanto autarquia local, tem como atribuições a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em articulação com as freguesias, 

designadamente no domínio da saúde e da promoção do desenvolvimento – alíneas g) e m) do nº2 

do art. 23º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12-09. ---------------------------------------------------------- 
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-------------------Nos termos e com fundamento nas alíneas o) e u) do nº1 do art. 33º do Anexo I da 

Lei nº 75/2013, de 12-09, que atribuem à câmara municipal competência para “Deliberar sobre as 

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

execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o município, bem como à 

informação e defesa dos direitos dos cidadãos”; e para “Promover a oferta de cursos de ensino e 

formação profissional dual, no âmbito do ensino não superior, e apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo 

aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças.----------------------------- 

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

Viseu e a Associação Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu, que tem por objeto estabelecer 

uma parceria para esterilização e para identificação com registo no SIAC, dos animais abandonados 

do Município de Viseu, recolhidos pelos serviços municipais na área do Município na via pública. - 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/11285). ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

1026 -01.08.21 - Município de Viseu / Associação Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu – 

Capturar – Esterilizar – Devolver ------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------Constituem atribuições do Município a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das respetivas populações, designadamente no domínio da saúde [cfr. art.º 23.º, n.ºs 1 e 2, 

alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12/09].------ 

-------------------Constitui competência da Câmara Municipal proceder à captura, alojamento e abate 

de canídeos e gatídeos [cfr. art.º 33.º, n.º 1, alínea ii) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12/09].---------------------------------------------------------------------- 

-------------------Constitui, igualmente, competência da Câmara Municipal promover campanhas de 

esterilização de animais de companhia em colaboração com associações ambientais e de proteção 

animal (art.º 2.º, n.º 3 da Lei n.º 27/2016, de 23/08).---------------------------------------------------------- 

-------------------Como forma de gestão da população de gatos errantes e nos casos em que tal se 

justifique, podem as câmaras municipais, sob parecer do médico veterinário municipal, autorizar a 

manutenção, em locais especialmente designados para o efeito, de colónias de gatos, no âmbito de 

programas de captura, esterilização e devolução (CED) ao local de origem. Os programas CED 

podem realizar-se por iniciativa das câmaras municipais ou mediante proposta de organização de 

proteção animal a quem a câmara municipal atribua a gestão do programa CED, não sendo aplicável 

a canídeos (art.º. 9º, nº 1 e nº 2 e 10 da Portaria n.º 146/2017).---------------------------------------------- 

-------------------Constitui objeto da Associação “Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu” a 

missão civilizadora e benemérita de melhorar, por todas as formas ao seu alcance, as condições de 

vida dos animais, protegendo-os, nomeadamente através de albergues, e prestando assistência na 

saúde, designadamente a animais abandonados, com vista à defesa do bem-estar animal e da saúde 

pública.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Colaboração entre o Município de Viseu e a Associação Cantinho dos Animais Abandonados de 

Viseu, que visa estabelecer parcerias para aplicação do método CED (Capturar – Esterilizar – 

Devolver).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/11285).------------------------------------------------------------------------ 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 26 de maio de 2022 
 

 

393 

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

 

1027 - 01.08.22 - Município de Viseu / Associação Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu – 

Acolhimento de Animais Abandonados, Recolhidos na Via Pública -------------------------------------- 

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

-------------------Constituem atribuições do Município a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das respetivas populações, designadamente no domínio da saúde [cfr. art.º 23.º, n.ºs 1 e 2, 

alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12/09].------ 

-------------------Constitui competência da Câmara Municipal proceder à captura, alojamento e abate 

de canídeos e gatídeos [cfr. art.º 33.º, n.º 1, alínea ii) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12/09].---------------------------------------------------------------------- 

-------------------Constitui, ainda, competência da Câmara Municipal recolher e capturar os animais 

de companhia, sempre que seja indispensável, muito em especial por razões de saúde pública, 

segurança e de tranquilidade de pessoas e outros animais e, ainda, de segurança de bens (art.º 19.º 

Decreto-Lei n.º 260/2012, de 12/12).---------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Constitui, igualmente, competência da Câmara Municipal promover campanhas de 

adoção de animais abandonados em colaboração com associações ambientais e de proteção animal 

(art.º 2.º, n.º 3 da Lei n.º 27/2016, de 23/08).------------------------------------------------------------------- 

-------------------Constitui objeto da “Associação Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu” a 

missão civilizadora e benemérita de melhorar, por todas as formas ao seu alcance, as condições de 

vida dos animais, protegendo-os, nomeadamente através de albergues, e prestando assistência na 

saúde, designadamente a animais abandonados, com vista à defesa do bem-estar animal e da saúde 

pública.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Associação do Cantinho dos Animais Abandonados, em estreita colaboração com 

o Município de Viseu, presta relevante serviço no acolhimento e tratamento dos animais que são 

abandonados na via pública.-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Associação presta um tratamento e um acompanhamento aos animais que só uma 

Entidade baseada no voluntariado dos seus Associados consegue, generosamente, dedicar.------------ 

-------------------Apesar de todos os contributos financeiros institucionais, a que se juntam alguns de 

Entidades privadas, a gestão dos serviços prestados é particularmente difícil e problemática.---------- 

-------------------O Município de Viseu, como Município Amigo dos Animais, sempre fomentou a 

atividade da Associação e pretende continuar a prestar o seu apoio ao tratamento mais digno que os 

animais, numa sociedade moderna e humanista, merecem, tratamento que supera inegavelmente o 

dispensado num simples canil ou gatil.-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------E foi exatamente por esta abordagem, humanista e desinteressada, que o Município 

de Viseu sempre dispensou apoio à Associação, em detrimento de outras formas mais 

convencionais, mas mais distantes e pobres do ponto de vista socio-afetivo e da cidadania.------------ 

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

Colaboração entre o Município de Viseu e a Associação Cantinho dos Animais Abandonados de 

Viseu, que visa estabelecer uma parceria para acolhimento dos animais abandonados do Município 

de Viseu, recolhidos pelos serviços municipais na área do Município na via pública.------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/11285).------------------------------------------------------------------------ 

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

 

1028 - 01.08.23 - Município de Viseu / Associação de Criadores de Gado da Beira Alta -------------- 
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-------------------O Município de Viseu em colaboração com a Associação de Criadores de Gado da 

Beira Alta têm prestado um serviço de apoio aos criadores de gado quer através da Feira do Gado 

quer através do Gabinete de Apoio ao Agricultor.------------------------------------------------------------- 

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

Viseu e a Associação de Criadores de Gado da Beira Alta com o objetivo de, atribuir um valor 

monetário, como forma de apoio, a todos os criadores de gado do Concelho de Viseu.----------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/14468). ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

1029 - 01.08.24 - Município de Viseu / Associação de Criadores de Gado da Beira Alta - 

Manutenção e Controlo da Feira de Gado ---------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Município de Viseu em colaboração com a Associação de Criadores de Gado da 

Beira Alta têm prestado um serviço de apoio aos criadores de gado quer através da Feira do Gado 

quer através do Gabinete de Apoio ao Agricultor.------------------------------------------------------------- 

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

Viseu e a Associação de Criadores de Gado da Beira Alta com o objetivo de, atribui um valor 

monetário, como forma de apoio, à Associação de Criadores de Gado da Beira Alta, para o controlo 

e higienização da Feira de Gado.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/14468). ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

1030 - 01.09.01 - Município de Viseu / Centro Social e Cultural de Orgens ------------------------------ 

-------------------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/2022/33189, a celebrar com o Centro 

Social e Cultural de Orgens, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um apoio 

financeiro no montante de 6.180,88 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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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

1031 - 01.09.02 - Município de Viseu / Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas de Mundão --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores 

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

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

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

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

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

desenvolvimento desportivo, anexada ao registo n.º EDOC/2022/37577, a celebrar com a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Mundão, que tem 

por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um apoio financeiro no montante de 10.875,31 

euros para a realização do programa desenvolvimento desportivo anexo ao referido contrato-

programa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Mais deliberou, tendo em conta o disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 20.º e 

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

Viseu, isentar a referida entidade das taxas de utilização de instalações desportivas e/ou serviços 

municipais, no montante identificado na minuta do aludido contrato-programa. ------------------------- 

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

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

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

 

-------------------CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA 

DESCENTRALIZAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO-------------------------------------------------- 

1032 - 01.10.01 - Município de Viseu / Escola Secundária Emídio Navarro ----------------------------- 

-------------------Tendo em conta as informações e documentos constantes da distribuição n.º 

EDOC/2022/46927, a Câmara Municipal de Viseu, tomou conhecimento da proposta de celebração 

de uma adenda ao Contrato de Delegação de Competências celebrado com a Escola Secundária 

Emídio Navarro, aprovado na reunião de câmara de 20-01-2022, no âmbito do novo quadro de 

competências dos órgãos municipais, em matéria da educação, estabelecido no artigo 11.º da Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto e concretizado pelo Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua atual 

redação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

deliberou concordar com a mesma e, no uso da competência prevista na alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, deliberou remetê-la à Assembleia 

Municipal, para efeitos de ratificação, em consonância com o disposto na alínea k) do n.º 1 do 
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artigo 25.º do Anexo I, do mesmo diploma legal e artigo 164º do Código do Procedimento 

Administrativo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

adenda ao protocolo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------ARRENDAMENTOS – REDE ESCOLAR MUNICIPAL – ANO LETIVO 

2021/2022----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1033 - 01.11.01 - Protocolo entre Município de Viseu / Grupo Desportivo Cultural de Paradinha----- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/49667 deliberou aprovar a adenda ao Protocolo de 

Cedência de Instalações com o Grupo Desportivo Cultural de Paradinha, com vista ao 

funcionamento da Escola Básica de Paradinha, no âmbito da rede escolar municipal, tendo em conta 

o atraso verificado nas obras do referido estabelecimento de ensino, para o ano letivo 2021/2022 (e 

que, a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por reproduzida).------------------------ 

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

 

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

1034 - 01.12.01 - Rua do Carmo n.º 55, Fração “AD” - Freguesia de Viseu ------------------------------ 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 160.SRU/2022, de 10-05-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/47201, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

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

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

Carmo n.º 55, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Zona Especial de Proteção 

da Casa Senhorial apoiada sobre as muralhas de Viseu e na Área de Reabilitação Urbana “Núcleo 

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

Municipal e Fontelo”, pertencente a  Daniel Filipe Fortunato Bernardo.----------------------------------- 

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

 

1035 - 01.12.02 - Rua Formosa e Rua Francisco Alexandre Lobo n. º59, Fração “A” - Freguesia de 

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

-------------------Em face do proposto na informação n.º 170.SRU/2022, de 17-05-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/49083, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

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

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

Rua Formosa e Rua Francisco Alexandre Lobo n.º 59, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro 

dos limites da Zona Especial de Proteção da Casa Senhorial apoiada sobre as muralhas de Viseu e 

na Área de Reabilitação Urbana “Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da Cava de 

Viriato, Núcleo Histórico do Bairro Municipal e Fontelo”, pertencente a  Fundo de pensões do 

grupo Banco Comercial Português.------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

1036 - 01.12.03 - Rua Francisco Alexandre Lobo n.º 17, Fração “D” - Freguesia de Viseu ------------ 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 157.SRU/2022, de 10-05-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/46088, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

previsto no artigo 58º da Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto (Regime Jurídico da Reabilitação Urbana) 
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na venda da fração autónoma, designada pela letra “D” que faz parte do Imóvel sito na Rua 

Francisco Alexandre Lobo n.º 17, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Área de 

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

Núcleo Histórico do Bairro Municipal e Fontelo” e na Zona Especial de Proteção ao Edifício da 

Casa do Primes / Solar dos Condes de Prime , pertencente a Maria de Fátima Freitas Madeira 

Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1037 - 01.12.04 - Rua Francisco Alexandre Lobo n.º 17, Fração “E” - Freguesia de Viseu ------------ 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 156.SRU/2022, de 10-05-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/46083, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

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

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

Francisco Alexandre Lobo n.º 17, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Área de 

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

Núcleo Histórico do Bairro Municipal e Fontelo” e na Zona Especial de Proteção ao Edifício da 

Casa do Primes / Solar dos Condes de Prime , pertencente a Maria de Fátima Freitas Madeira 

Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1038 - 01.12.05 - Rua do Gonçalinho n.º 32 - Freguesia de Viseu ----------------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 158.SRU/2022, de 10-05-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/46097, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

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

na venda do Imóvel sito na Rua do Gonçalinho n.º 29-37, Freguesia de Viseu, encontrando-se 

dentro dos limites da Zona Especial de Proteção à Sé de Viseu, classificado como Monumento 

Nacional e na Área de Reabilitação Urbana “Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da 

Cava de Viriato, Núcleo Histórico do Bairro Municipal e Fontelo”, pertencente a José Carlos de Sá 

Figueiredo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1039 - 01.12.06 - Rua dos Loureiros n.º 28-32 - Freguesia de Viseu --------------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 171.SRU/2022, de 17-05-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/49122, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

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

na venda do Imóvel sito na Rua dos Loureiros n.º 28-32, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro 

dos limites da Zona Especial de Proteção às muralhas e portas antigas da cidade e na Área de 

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

Núcleo Histórico do Bairro Municipal e Fontelo”, pertencente a Fernando Pais da Costa.-------------- 

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

 

1040 - 01.12.07 - Rua João Mendes nº 80 - Freguesia de Viseu -------------------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 159.SRU/2022, de 10-05-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/47287, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

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

na venda do Imóvel sito na Rua João de Mendes n.º 80, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro 
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dos limites da Área de Reabilitação Urbana “Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da 

Cava de Viriato, Núcleo Histórico do Bairro Municipal e Fontelo” , pertencente a Luis Ribeiro de 

Castro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CUBOS E PARALELOS DE GRANITO- 

1041 - 01.13.01 - Tendo por fundamento as informações constantes do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/22900, em especial da proposta do Setor de Aquisição, datada de 11-04-2022, e 

demais documentos em anexo, a Câmara Municipal de Viseu deliberou, aprovar a abertura de um 

procedimento de concurso público, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos 

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

para “Fornecimento Contínuo de Cubos e Paralelos de Granito”.------------------------------------------- 

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

-------------------1) o programa de procedimento; -------------------------------------------------------------- 

-------------------2) o caderno de encargos; --------------------------------------------------------------------- 

-------------------3) o anúncio; ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------4) o respetivo pedido de cabimento; --------------------------------------------------------- 

-------------------5) o preço base, global, no valor de 152.750,00 euros, acrescido de IVA -------------- 

-------------------6) critério de adjudicação: ---------------------------------------------------------------------

------------------- - a avaliação do preço ou custo enquanto único aspeto da execução do contrato a 

celebrar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------7) o prazo de 09 dias para apresentação das propostas; ----------------------------------- 

-------------------8) o prazo de 20 meses para a execução do contrato; -------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, nomear o seguinte Júri que conduzirá o procedimento:----------------  

-------------------Presidente: Eng.º António Ferreira; Vogal Efetivo: Eng.º António Lopes, que 

substituirá o Presidente; Vogal Efetivo: Eng.ª Milena Amaral; Vogal Suplente: Manuel Rodrigues; 

Vogal Suplente: Aníbal Carvalho. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

Código dos Contratos Públicos, nomear o Eng.º Jorge Borges como Gestor do Contrato. -------------- 

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

 

-------------------HASTA PÚBLICA PARA A EXPLORAÇÃO DO BAR DO MUNCÍPIO ------- 
1042 - 01.14.01 - Tendo por fundamento as informações prestadas no âmbito da distribuição n.º 

EDOC/2022/26955, a Câmara Municipal de Viseu, tomou conhecimento de que não foram 

apresentadas quaisquer propostas dentro do prazo previsto no ponto 3.1 do programa de 

procedimento, da hasta pública para a exploração do Bar do Município.---------------------------------- 

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

 

-------------------CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MUNICIPAL – MOBILIDADE URBANA DE VISEU – 

MUV ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1043 - 01.15.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 11-05-2022, constantes dos históricos das distribuições 
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n.º(s) EDOC/2022/42039 e EDOC/2022/40254, que aprovou, com base nas informações 

previamente dadas, a Decisão de extinção do procedimento iniciado pelo Concessionário Empresa 

Berrelhas de Camionagem Lda., por não ter sido alcançado acordo sobre a matéria em causa.-------- 

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

 

-------------------REDUÇÃO DE TAXAS---------------------------------------------------------------------- 
1044 - 01.16.01 - Rádio Renascença, Lda.---------------------------------------------------------------------- 

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

distribuição n.º EDOC/2022/27054, bem como das informações, constantes do histórico da referida 

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

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

Viseu, deliberou autorizar a redução em 90% valor das taxas referentes à Licença de Recinto 

Improvisado e taxas de ocupação de espaço público, de ruído e publicidade, para a realização do 

programa “Três por Todos, por todo o lado” em 26 de maio de 2022.------------------------------------- 

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

 

-------------------GEMINAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------- 
1045 - 01.17.01 - Município de Viseu / Cidade de Leão ----------------------------------------------------- 

-------------------Na sequência de contactos de especialistas e de diversas entidades, há um pormenor 

histórico que importa enaltecer e que justifica a proposta que se apresenta:------------------------------- 

-------------------A génese de Portugal irá completar no ano de 2043, nove séculos de História 

Política como Nação autónoma e independente; -------------------------------------------------------------- 

-------------------No ano de 1058 (séc. XI), conquistou-se a cidade de Viseu aos seus ocupantes 

mouros ou árabes, pelo Rei Leão Fernando I, que ficou conhecido como Fernando Magno, pelas 

importantes e decisivas conquistas por ele conseguidas com os seus exércitos;--------------------------- 

-------------------Além de Viseu, conquistou ainda o mesmo soberano a cidade de Coimbra, no ano 

de 1064;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Isto significa que a porção de território que constitui hoje Portugal, entre a fronteira 

da Galiza e a cidade de Coimbra, e que se convencionou designar por “Condado Portucalense”, foi 

conquistada aos infiéis pelos reis de leão, designadamente pelo já referido Fernando Magno;--------- 

-------------------Significa também o que se acaba de expor que Portugal é constituído por duas 

metades territoriais: a primeira, entre a Galiza e Coimbra, conquistada pelos reis de Leão e a 

segunda, entre Coimbra e o Algarve, conquistada pelos futuros reis portugueses;------------------------ 

-------------------Viseu, fez assim parte integrante do Reino de Leão, até pelo menos ao Tratado de 

Zamora, de 1143, assinado entre D. Afonso Henriques e o seu primo-direito, Afonso Raimundo 

(filho do Conde D. Raimundo e de D. Urraca), que era então o Rei Leão, com título de Afonso VII;- 

-------------------Ora, crê-se que os factos acabados de referir justificam que se conclua pela 

existência de uma dívida histórica de Viseu para com Leão, pois foram os soberanos desta última 

cidade, sede do reino com o mesmo nome, que lutaram para retirar Viseu das mãos dos sarracenos e 

fazerem integrar a nossa cidade no mundo cristão da reconquista;------------------------------------------ 

-------------------Esta suposta “dívida” nada mais significa hoje em dia do que um pretexto histórico, 

cultural e civilizacional para justificar que se proceda a uma geminação entre as duas cidades, Viseu 

e Leão (León);------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Justifica-se ainda que, no âmbito da cerimónia, se possa equacionar uma pequena 

estátua ao referido Rei Fernando Magno, assegurando a memórias histórica do que foi em tempos 

uma história comum com os nossos vizinhos;------------------------------------------------------------------ 
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-------------------Sabe-se ainda que da parte do Sr. Alcaide de León há interesse e acolhimento nesta 

proposta;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Importa também relevar que o Município de Viseu não tem geminação com cidades 

espanholas e que, por maioria de razões seria do interesse mútuo esta geminação;---------------------- 

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu aprovou o inicio do processo de geminação 

com a cidade de Leão (EDOC/2022/50835).------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

02-DMAG 

 

 

-------------------CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA O FINANCIAMENTO DA 

OPERAÇÃO PORTUGAL 2020 CENTRO-09-1406-FEDER-000052 – IMPLEMENTAÇÃO 

DE INTERFACE DE TRANSPORTES NO ESPAÇO PÚBLICO JUNTO AO HOSPITAL DE 

VISEU – PAMUS/PEDU VISEU ------------------------------------------------------------------------------ 

1046 - 02.01.01 - A Câmara Municipal de Viseu, em face da informação prestada pela Divisão 

Financeira e de Contratação n.º EDOC/2020/22353 (documentos esses que, a fim de fazerem parte 

integrante da presente ata, se dão aqui por reproduzidos), deliberou aprovar os termos da Minuta de 

Contrato, apresentada pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, condicionada à 

aprovação da respetiva contratação pela Assembleia Municipal. ------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, propor à Assembleia Municipal a contratação do empréstimo para o 

financiamento do projeto de Implementação de Interface de Transportes no Espaço Público junto ao 

Hospital de Viseu, num montante de 82.264,26 euros, dentro dos parâmetros acima referidos e de 

acordo com a informação apresentada pelos Serviços Financeiros, no uso da competência prevista 

na subalínea ccc) do n.º1 do artigo 33.º e para efeitos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º, 

ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------- 

-------------------Deliberou por fim, propor nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do 

n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e no artigo 12.º do Decreto-Lei nº 127/2012, 

de 21 de junho, na sua atual redação, que a Assembleia Municipal conceda autorização para 

assunção dos compromissos plurianuais de acordo com a informação prestada pela Divisão 

Financeira e de Contratação (documento esses que, a fim de fazerem parte integrante da presente 

ata, se dão aqui por reproduzidos).------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

técnico do Diretor da Direção Municipal de Administração Geral, Adelino Fernando de Almeida 

Costa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

03-DMOPAS 

 

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

1047 - 03.01.01 - Sinalização ------------------------------------------------------------------------------------ 
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-------------------Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/65976, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a proposta de sinalização de 

um troço da Rua da Moita em Rio de Loba tornando-o de sentido único, Freguesia de Rio de Loba, 

conforme etapa 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1048 - 03.01.02 - Sinalização Horizontal e Vertical----------------------------------------------------------- 

-------------------Em face da informação da Divisão de Energia e Mobilidade nº 92/LA de 19-04-

2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/31071 e demais informações prestadas no histórico 

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

de sinalização dos 3 lugares de estacionamento atribuídos a ACT, na Avenida Dr. António José de 

Almeida, em Viseu e a sinalização de estacionamento de motas, Freguesia de Viseu, conforme 

etapa 9.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1049 - 03.02.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 11-05-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/36742, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, emitir as 

declarações solicitadas pelo Concessionário Semovepark, documentos necessários ao procedimento  

de equiparação de trabalhadores, seus agentes de autoridade administrativa, procedimento da 

responsabilidade da ANSR, tudo como melhor consta do Decreto-Lei n.º 146/2014, de 09.10, 

conforme etapa 5 e 25.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

1050 - 03.03.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 11-05-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/46060, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os esclarecimentos 

prestados, bem como, do Programa de Procedimento retificado.-------------------------------------------- 

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

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

VALETAS---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1051 - 03.04.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos  

nº 29/2022/PAR.Rev01 de 05-04-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/31046 e demais 

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

aprovar a Revisão de Preços (cálculo provisório) com valor de 7.362,83 euros, acrescido de IVA.--- 

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

 

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

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

1052 - 03.05.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 16-05-2022, constante do histórico da distribuição n.º 
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EDOC/2022/3043, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos 

apresentados do que resulta um acréscimo de custo da empreitada no valor de 2.543,57 euros, 

acrescido de IVA (0,06% 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 2.543,57 

euros, acrescido de IVA (0,06% do preço contratual), prazo de execução dos trabalhos avaliado em 

6 dias, sendo que, a prestação de caução deve incidir sobre o valor de 2.543,57 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.---------- 

 

1053 - 03.05.02 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 16-05-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/41150, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos 

apresentados do que resulta um acréscimo de custo da empreitada no valor de 39.389,87 euros, 

acrescido de IVA (0,97% 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 39.389,87 

euros, acrescido de IVA (0,97% do preço contratual), prazo de execução dos trabalhos avaliado em 

60 dias, sendo que, a prestação de caução deve incidir sobre o valor de 39.389,87 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.---------- 

 

-------------------EXECUÇÃO DE TÚNEL, VEDAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PISO 

SINTÉTICO - CAMPO DE FUTEBOL DA QUINTA DA CRUZ------------------------------------- 

1054 - 03.06.02 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 057/2022AP de 04-05-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/44234 e demais 

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

aprovar a Revisão de Preços (cálculo definitivo) com valor de 0,00 euros.-------------------------------- 

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

1055 - 03.07.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 074/2022BE de 11-05-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/46638 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.---------- 

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO MUNICIPAL DE VISEU (EDIFÍCIOS) - 

LOTE 1 GRUPOS A E D---------------------------------------------------------------------------------------- 

1056 - 03.08.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 059RI/2022-CCC de 08-04-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/23176 e demais 

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

aprovar os trabalhos apresentados do que resulta um acréscimo de custo da empreitada no valor de 

11.535,41 euros, acrescido de IVA (0,59% do preço contratual), trabalhos que legalmente se 

enquadram nos termos seguintes: trabalhos complementares de acordo com o artigo 370.º do CCP, 
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no valor de 8.390,28 euros, acrescido de IVA (0,43% 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 

(729,30 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 729,30 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, trabalhos complementares, de acordo com o n.º 2 do artigo 

370.º do CCP, no valor de 3.145,13 euros, acrescido de IVA (0,16% 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 3.145,13 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 38 dias, sendo que, a prestação de 

caução deve incidir sobre o valor de 11.535,41 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.---------- 

 

-------------------SUBSTITUIÇÃO DA PONTE EM MOURE DE MADALENA NA 

FREGUESIA DE CAMPO-------------------------------------------------------------------------------------- 

1057 - 03.09.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 047/2022AP de 29-04-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/42834 e demais 

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

aprovar a Revisão de Preços (cálculo definitivo) com valor de 3.313,45 euros, acrescido de IVA.---- 

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

 

-------------------ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE LORDOSA - 

PREPARAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA- 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO--------------------------------------------------------------------------------- 

1058 - 03.10.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 17-05-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/51915, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a minuta da 

adenda ao contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------COMPENSAÇÃO AO ABRIGO DO DECRETO-LEI N.º 14-C/2020, DE 7 DE 

ABRIL PARA AS LINHAS CONCELHIAS DO MUV E LINHAS 22 E 23------------------------- 

1059 - 03.11.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/41905, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a compensação financeira por 

perda de bilhética ao operador do MUV e linhas 22 e 23 do mês de maio 2021, no âmbito do deficit 

de exploração, ao abrigo do DL 14-C/2020 de 7 abril e DL 6-B/2021 de 15 de janeiro, conforme 

etapa 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1060 - 03.11.02 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/50401, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a compensação financeira por 

perda de bilhética ao operador do MUV e linhas 22 e 23 do mês de junho 2021, no âmbito do deficit 
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de exploração, ao abrigo do DL 14-C/2020 de 7 abril e DL 6-B/2021 de 15 de janeiro, conforme 

etapa 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1061 - 03.11.03 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/61570, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a compensação financeira por 

perda de bilhética ao operador do MUV e linhas 22 e 23 do mês de julho 2021, no âmbito do deficit 

de exploração, ao abrigo do DL 14-C/2020 de 7 abril e DL 6-B/2021 de 15 de janeiro, conforme 

etapa 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1062 - 03.11.04 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/70721, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a compensação financeira por 

perda de bilhética ao operador do MUV e linhas 22 e 23 do mês de agosto 2021, no âmbito do 

deficit de exploração, ao abrigo do DL 14-C/2020 de 7 abril e DL 6-B/2021 de 15 de janeiro, 

conforme etapa 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1063 - 03.11.05 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/82649, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a compensação financeira por 

perda de bilhética ao operador do MUV e linhas 22 e 23 do mês de setembro 2021, no âmbito do 

deficit de exploração, ao abrigo do DL 14-C/2020 de 7 abril e DL 6-B/2021 de 15 de janeiro, 

conforme etapa 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1064 - 03.11.06 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/93213, a Câmara Municipal de Viseu, tomou conhecimento de que a compensação 

financeira por perda de bilhética foi paga ao operador do MUV e linhas 22 e 23 do mês de outubro, 

no âmbito do deficit de exploração, ao abrigo do DL 14-C/2020 de 7 abril e DL 6-B/2021 de 15 de 

janeiro, com os valores recebidos do Despacho 3515-A/2021 e Despacho 7495-B/2021. -------------- 

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

 

1065 - 03.11.07 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/104017, a Câmara Municipal de Viseu, tomou conhecimento de que a compensação 

financeira por perda de bilhética foi paga ao operador do MUV e linhas 22 e 23 do mês de 

novembro, no âmbito do deficit de exploração, ao abrigo do DL 14-C/2020 de 7 abril e DL 6-

B/2021 de 15 de janeiro com os valores recebidos do Despacho 3515-A/2021 e Despacho 7495-

B/2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1066 - 03.11.08 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/5629, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a compensação financeira por 

perda de bilhética ao operador do MUV e linhas 22 e 23 do mês de dezembro, no âmbito do deficit 

de exploração, ao abrigo do DL 14-C/2020 de 7 abril e DL 6-B/2021 de 15 de janeiro, deduzindo já 

os valores recebidos do Despacho 3515-A/2021 e do Despacho 7495-B/2021. -------------------------- 

------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------- 
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-------------------PROTRANSP - PROTOCOLO DE REPARTIÇÃO DAS DOTAÇÕES DO 

PROGRAMA DE APOIO À DENSIFICAÇÃO E REFORÇO DA OFERTA DE 

TRANSPORTE PÚBLICO - ENTRE O MV E A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 

VISEU DÃO LAFÕES------------------------------------------------------------------------------------------- 

1067 - 03.12.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/46473, a Câmara Municipal de Viseu, tomou conhecimento do Protocolo de 

Repartição das dotações do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte 

Público, entre a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões e o Município de Viseu que foi 

aprovado e assinado na reunião intermunicipal do passado dia 05 de abril de 2022. -------------------- 

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

 

-------------------PROGRAMA DE APOIO À DENSIFICAÇÃO E REFORÇO DA OFERTA 

DE TRANSPORTE PÚBLICO (PROTRANSP) - PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO 

PARA 2022--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1068 - 03.13.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/48046, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a proposta de aplicação de 

100% da verba do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público 

(PROTransp) para pagamento de compensações ao Concessionário do MUV e das Linhas 22 e 23, 

de acordo com o disposto no ponto 5 do Despacho n.º 2852-A/2022 que permite a utilização do 

ProTransp nas compensações dos serviços mínimos essenciais definidos nos termos previstos no 

Decreto -Lei n.º 14 -C/2020, de 7 de abril, na sua redação atual. ------------------------------------------- 

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

 

 

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

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

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

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  

04-DMOTDE 

 

 

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

1069 - 04.01.01 - Custódia de Jesus Rebelo – EDOC/2022/44070 ----------------------------------------- 

-------------------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 329/2022 RS elaborada, 

sobre a matéria, em 04 de maio 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. --------- 

 

1070 - 04.01.02 - Maria de Fátima Pais Gomes e Arlinda Pais Gomes – EDOC/2022/42281 ---------- 
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-------------------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 297/2022 MH elaborada, 

sobre a matéria, em 04 de maio 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. --------- 

 

1071 - 04.01.03 - Isabel Rodrigues, Cabeça de casal de herança de maria de Lurdes G. Duarte 

Rodrigues – EDOC/2022/45423 --------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 304/2022 MH elaborada, 

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

 

1072 - 04.01.04 - Bernardino Grilo da Costa – EDOC/2022/34199 ---------------------------------------- 

-------------------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 266/2022 LR elaborada, 

sobre a matéria, em 09 de maio 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. --------- 

 

1073 - 04.01.05 - Maria Vitória Casimiro – EDOC/2022/35088 ------------------------------------------- 

-------------------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 267/2022 LR elaborada, 

sobre a matéria, em 09 de maio 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. --------- 

 

1074 - 04.01.06 - Carlos Alberto da Costa Eduardo, cabeça de casal de herança de Maria Etelvina 

da Fonseca Costa - EDOC/2022/46268 ------------------------------------------------------------------------ 

-------------------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 309/2022 MH elaborada, 

sobre a matéria, em 10 de maio 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. --------- 

 

1075 - 04.01.07 - Herança de Maria Alcina Duarte - EDOC/2022/35045 --------------------------------- 

-------------------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 270/2022 LR elaborada, 
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sobre a matéria, em 10 de maio 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. --------- 

 

1076 - 04.01.08 - Adélia Henrique Querido - EDOC/2022/44019 ------------------------------------------ 

-------------------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 354/2022 RS elaborada, 

sobre a matéria, em 10 de maio 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. --------- 

 

1077 - 04.01.09 - Maria Cristina de Jesus Mateus Kellner - EDOC/2022/41757 ------------------------- 

-------------------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 260/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 05 de maio 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. --------- 

 

1078 - 04.01.10 - Maria Lucinda Meneses Figueira da Costa - EDOC/2022/43788 --------------------- 

-------------------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 347/2022 RS 

elaborada, sobre a matéria, em 09 de maio 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. --------- 

 

1079 - 04.01.11 - António Lopes Figueiredo - EDOC/2022/40363 ---------------------------------------- 

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

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

isenta de licenciamento municipal, nos precisos termos do teor da informação técnica n.º 342/2022 

RS elaborada, sobre a matéria, em 06 de maio de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente 

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

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

 

--------------------CERTIDÃO DE DESTAQUE – ARTIGO 6.º DO REGIME JURÍDICO DA 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------- 

1080 - 04.02.01 - Joaquim Marques – EDOC/2022/43575 -------------------------------------------------- 
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-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão da certidão de 

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 140/2022 PN elaborada, sobre a matéria em 05 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. --------- 

 

1081 - 04.02.02 - Adélia da Silva de Almeida Félix – EDOC/2022/43584 ------------------------------- 

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

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 142/2022 PN elaborada, sobre a matéria em 06 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. --------- 

 

1082 - 04.02.03 -  Manuel Gomes Melo – EDOC/2022/38930 --------------------------------------------- 

-------------------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 340/2022 RS elaborada, 

sobre a matéria em 06 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. --------- 

 

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

1083 - 04.03.01 - Luis Manuel Esteves Nogueira – EDOC/2022/36613----------------------------------- 

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

licenciamento especial de legalização, em apreciação, concedendo, ao invés, com base nas razões 

técnicas e de interesse público constantes da informação técnica elaborada sobre a matéria aos 10 de 

maio de 2022, um prazo excecional e improrrogável, de 30 dias, a favor da interessada, para 

requerer a emissão do alvará de autorização de utilização (procedimento de legalização), em causa.- 

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

 

1084 - 04.03.02 - Topfloor, Unipessoal, Lda.– EDOC/2021/18802----------------------------------------- 

-------------------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 11 de maio 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. --------- 

 

1085 - 04.03.03 - Maximiano de Almeida Bizarro – EDOC/2022/44007---------------------------------- 

-------------------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 332/2022/FB produzida, sobre a matéria em 11 de maio de 2022. ---------------------------- 
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-------------------Mais deliberou, notificar o interessado de tal sentido de decisão, sendo-lhe 

concedido o direito de audiência prévia, podendo o mesmo, no prazo de 10 dias úteis, e por escrito, 

vir dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------- 

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

 

1086 - 04.03.04 - Gina Maria da Silva – EDOC/2022/43385------------------------------------------------ 

-------------------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 12 de maio 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. --------- 

 

1087 - 04.03.05 - Joaquim Manuel da Silva Oliveira – EDOC/2022/38878------------------------------- 

-------------------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 313/2022 FB, produzida sobre a 

matéria, em 03 de maio de 2022. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1088 - 04.03.06 - Angelina Marques Alexandre Braseta – EDOC/2022/40410--------------------------- 

-------------------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 318/2022 FB, produzida sobre a 

matéria, em 05 de maio de 2022. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1089 - 04.03.07 - António Alberto Ribeiro Pereira – EDOC/2020/58520---------------------------------- 

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

do licenciamento, em apreciação, nos precisos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do 

artigo 71.º do RJUE de acordo com a informação técnica, produzida sobre a matéria, em 11 de maio 

de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

1090 - 04.04.01 - António José de Almeida Queirós - Legalização de moradia e anexo - 

EDOC/2022/41764 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 285/2022 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. --------- 
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1091 - 04.04.02 - José António Soares de Carvalho - Legalização de habitação unifamiliar - 

EDOC/2022/31334 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 249/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 02 de maio 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. --------- 

 

1092 - 04.04.03 - António José Pereira de Almeida - Legalização de anexo (para arrumos) - 

EDOC/2022/39873 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 298/2022 MH 

elaborada, sobre a matéria, em 04 de maio 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. --------- 

 

1093 - 04.04.04 - Rolando Oliveira da Costa – Legalização de alterações em moradia unifamiliar e 

anexo – EDOC/2022/37656 -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 16/2022 JN 

elaborada, sobre a matéria, em 09 de maio 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. --------- 

 

1094 - 04.04.05 - Jorge Manuel Santos Ferreira - Construção de armazém – EDOC/2022/21376 ----- 

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

n.º 284/2022 FB elaborada, sobre a matéria, em 02 de maio 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. --------- 

 

1095 - 04.04.06 - Vanessa Cunha Alves - Advogada, em representação de António Luís Sousa 

Lopes - Certidão de divisão física de parcela - EDOC 2022/47326 ---------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou emitir certidão de divisão física de 

parcela, nos precisos termos do teor da informação técnica n.º 178/2022 AC elaborada, sobre a 

matéria, em 12 de maio 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. --------- 

 

1096 - 04.04.07 - Augusta Ascensão Cruz Figueira - Certidão de divisão física de parcela - EDOC 

2022/45382 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou emitir certidão de divisão física de 

parcela, nos precisos termos do teor da informação técnica n.º 173/2022 AC elaborada, sobre a 

matéria, em 11 de maio de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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1097 - 04.04.08 - Junta de Freguesia de Cavernães - Certidão de divisão física de parcela - EDOC 

2022/38967 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar e intenção de não autorizar a 

emissão de certidão de divisão física de parcela, nos precisos termos do teor da informação técnica 

n.º 331/2022 RS elaborada, sobre a matéria, em 04 de maio 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. --------- 

 

--------------------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----------------- 
1098 - 04.05.01 - Margarida Maria de Matos Carrilho Loureiro – EDOC/2022/46851 ----------------- 

-------------------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 150/2022 PN, produzida 

sobre a matéria em 12 de maio de 2022 e cujo teor a qui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

--------------------REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------- 
1099 - 04.06.01 - Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE - EDOC/2022/37784 ------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou conceder a redução do pagamento das 

taxas em 90 % nos termos e para os efeitos da informação n.º 247/2022 MH produzida, sobre a 

matéria em 18 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.---------- 

 

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

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

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

 

REUNIÃO PÚBLICA - Não se registaram intervenções do público. ------------------------------------ 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

 _______________________  

 

O Chefe de Divisão 

 

 

_________________________ 

 


