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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU, 

REALIZADA NO DIA NOVE DE 

JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 

 

 

----------------Aos nove dias do mês de junho 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, VÍTOR MIGUEL 

SIMÕES DE PINHO OLIVEIRA, ANA LEONOR CRUZEIRO DE OLIVEIRA BARATA, 

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

FERNANDA MARIA OLIVEIRA SOARES GILVAIA e PEDRO MIGUEL DA COSTA 

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

  

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

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

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

 

SUBSTITUIÇÃO – Os Senhores Vereadores José Manuel Ferreira Chaves e Marta Cristina de 

Oliveira Rodrigues, solicitaram, previamente, a sua substituição, no uso do direito consagrado no 

artigo 78.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, na sua atual redação, tendo sido substituídos pelos 

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

Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

APOIO – Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo, o 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 do Senhor Vereador Vítor Miguel Oliveira ---------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir que, irá ser votada a proposta de 

geminação com a cidade de Elvas, verificando-se que, Viseu é uma cidade que gosta de se geminar, 

com esta será a décima segunda cidade desde 1994 que Viseu estabelece protocolos de parceria, 

tendo questionado qual é o critério que preside à decisão da geminação com outras cidades. Mais 

referiu que, pela listagem que viram Viseu já está geminada com Abidjan e Arezzo em Itália e que, 

ligação a São Mateus, pode ser encontrada em Soure, distrito de Coimbra e Sever do Vouga que, 

também têm como padroeiro São Mateus, e outras cidades que poderiam potenciar culturalmente e 

valorizar socialmente Viseu como Salerno em Itália, onde as relíquias de São Mateus estão alojadas, 

ou então Washington que, tem como patrono também São Mateus. Por fim, referiu que, a questão 
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colocada prende-se com o facto de, não se cair numa banalização e não exista valorização dos 

territórios com o processo de geminação das cidades.-------------------------------------------------------- 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, com o disparar dos preços 

dos combustíveis e dos alimentos, os fornecedores das refeições escolares ficam sem condições de 

manter o custo de refeição, que estava previsto. Mais referiu que, o processo de descentralização de 

competências na área da educação traz, com certeza, dificuldades ao Município nesta questão e que, 

a superação dessas dificuldades passa por iniciativas de âmbito nacional e local e que o Estado vai 

aumentar o apoio às refeições escolares, subindo a comparticipação para dois euros e meio por 

aluno. Quanto à iniciativa da administração local, pensam que pode ser equacionada um novo 

modelo de preparação e fornecimento de refeições, que seja mais vantajoso para os alunos, para o 

Município e para a economia local. Neste contexto, a Vereação Socialista, propôs a realização de 

um estudo sobre a utilização de um novo modelo de refeições, que integrem produtos 

agroalimentares do concelho e da região e que, possam envolver outras organizações para além dos 

estabelecimentos escolares, como por exemplo, IPSS´S na preparação e fornecimento dessas 

refeições. Referiu ainda que, este modelo tem por base uma lógica, de economia circular e local de 

criação de novos emprego e de circuitos de escala onde as pequenas e médias empresas teriam um 

papel importante, na redução dos custos de logística associados ao fornecimento de refeições e 

traduzindo-se numa aposta na saúde dos alunos e no combate à obesidade e na promoção de uma 

alimentação saudável.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para dar conta da realização da assinatura de 

contratos no âmbito do programa PARES 3.0 na passada sexta-feira, no auditório do IPDJ em 

Viseu, com a presença da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da 

Secretária de Estado e com a Diretora de Segurança Social do Centro Distrital Viseu, confirmando-

se que, Viseu está na liderança dos investimentos nesta área, tendo sido o concelho com mais 

aprovações. Referiu que, a nível Distrital existiram 39 candidaturas aprovadas para 73 respostas 

sociais, 2482 lugares intervencionados que, têm um apoio público de 21 milhões de euros e que, ao 

contrário do que tem sido dito aqui no município, foram oito candidaturas aprovadas que abrangem 

sete Freguesias, 13 respostas sociais, 505 lugares intervencionados que têm apoio público de 5 

milhões seiscentos e setenta e cinco, que vai alavancar investimentos de 9 milhões quinhentos e 

cinquenta e cinco, mais os outros acordos sociais. Referiu ainda que, são mais 5 ou 7 milhões a 

somar a mais de 60 milhões de apoio que o Governo tem introduzido neste momento na região, 

distribuído entre a saúde e o IPV. Por fim referiu que é uma pena, ao contrário de outros municípios 

não podemos somar e associar a estes valores o das agendas mobilizadoras, pois Viseu não aparece 

no principal ranking das candidaturas com uma dotação de mais 64 milhões de euros. Por fim, 

comunicou que nos próximos dias irão ser comunicados os resultados definitivos dos projetos das 

agendas mobilizadoras.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para fazer uma intervenção onde referiu que, 

os vereadores do PS se querem associar ao facto do Académico de Viseu, ter feito um resultado 

esplêndido no Andebol e que souberam que foram recebidos no salão nobre do município, estando 

por isso a associar-se a esse feito desportivo importantíssimo para o concelho e para a região. 

Seguidamente, prosseguiu a sua intervenção, mencionando que queria referir três questões 

fundamentais relacionadas com um assunto muito importante para a região, que é a Água. A 

primeira refere-se à praia fluvial de Alcafache, tendo questionado o ponto de situação, ou seja, se 
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continua a ser praia fluvial, qual o fator ou capacidade de resposta que se pode dar á utilização da 

praia e quais as razões que estão, neste momento, a impedir que esteja a ser utilizada ou venha a ser 

utilizada. A Segunda, refere-se ao mencionado na última reunião de câmara, sobre o Centro 

Hospitalar Tondela-Viseu, tendo questionado se, a eventual dívida está registada no relatório e 

contas dos SMAS. A terceira e última refere-se ao facto de terem sabido nas últimas horas que, 

Viseu irá formalizar o pedido de adesão ás Aguas do Douro e Paiva, tendo referido que, gostavam 

de perceber se, realmente todo o trabalho que, foi feito nos últimos anos é deitado fora, se existirá 

algum aproveitamento desse trabalho, se serão deitados fora mais de 300 mil euros de custos dos 

referidos trabalhos. Referiu ainda que, aquando da inviabilização da solução intermunicipal a oito 

municípios, foi dito que, se as câmaras não estivessem enquadradas nesse projeto teriam que, 

devolver o dinheiro gasto no referido processo que, depois passou a Viseu, Mangualde, Nelas, 

Penalva e Sátão, tendo ainda, questionado se este caminho é o caminho que, resolve o problema do 

abastecimento de Água no concelho de Viseu, qual o tempo que demora a ser feito e aquilo que 

representa a nível do custo de tarifário às populações, às empresas, às instituições e que, ficam 

muito preocupados se for esse o caminho a tomar, tendo em conta que, o projeto dos últimos cinco 

anos tem muito trabalho efetuado, muita experiência, muito conhecimento e que não foi por acaso 

que não chegaram a uma conclusão, lá para trás, pois andou-se á procura da melhor solução para o 

abastecimento e qualidade da água, mas principalmente para defender os interesses dos territórios e 

das populações. Por fim, referiu que, se esta decisão for tomada pelo atual executivo, questionou se 

a autonomia da decisão do preço do tarifário, sai desta sala e vai para uma sala mais a norte desta 

cidade e deste concelho.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Presidente usou da palavra referindo que, o Senhor Vereador João 

Azevedo terá que responder pelo facto de não terem feito nada desde 2017, e confrontar os seus 

colegas de aventura que agora estão com este projeto, e que o Senhor Vereador dramatizou aqui 

uma situação da qual é um dos principais responsáveis, estranhando o facto de perguntar porque é 

que passamos de oito para cinco, quando foi o Senhor Vereador na qualidade de Presidente da 

Câmara, ao tempo, conjuntamente com outros colegas que saíram do sistema. Devendo as 

explicações por esse facto e por não terem feito mais nada se não gastarem o dinheiro, estando a 

barragem de Fagilde por iniciar e que o projeto foi feito agora por Viseu em nome da APA. Referiu 

ainda que, este é o caminho que, leva á autonomia da água, destacando o facto de ser mais 

importante, arranjar um caminho inicial para dar água aos Viseenses num período de dois a três 

anos, do que estar cinco ou seis anos sem se iniciar nada. Por fim referiu que, se alguém quer zelar 

por este concelho é quem tem mais legitimidade, que não é o Senhor, pois enquanto andaram a 

tratar das coisas, o Senhor estava no outro lado a tratar de outras coisas legitimante, exortando o 

Senhor Vereador para não vir dar lições de amor a este concelho.------------------------------------------ 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para dar nota de dois acontecimentos na área 

cultural e da dinamização do território que tem duas dinâmicas muito distintas. A primeira tem a ver 

com a atribuição dos prémios cinco estrelas, na cerimónia que, decorreu em Reguengos de 

Monsaraz, com uma visibilidade exterior muito importante de divulgação do nosso território e do 

nosso património, referiu que, Viseu foi agraciado com cinco prémios nas categorias de Doçaria 

Regional, com o bolo Viriato, na categoria de  Património ,a Sé de Viseu, na categoria de Cozinha 

Tradicional Portuguesa, a Vitela à Lafões, nas categorias de Festas, feiras e romarias e Artesanato a 

Feira de São Mateus e o Linho de Várzea de Calde. São prémios muito importantes pela promoção 

turística que podem trazer um certo reconhecimento pelo trabalho que tem vindo a ser feito em 
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termos regionais de promoção e divulgação destes produtos. A segunda relaciona-se com o 

EDUCARTE – Festival de Práticas Artísticas para a infância, a decorrer na Quinta da Cruz, 

referindo que é um acontecimento muito importante, sobretudo, para a divulgação da arte e de 

algum domínio artístico para a infância e a juventude, tendo a absoluta consciência de que a 

promoção da cidadania e a democratização da arte se faz nestes eventos logo nestas idades, 

salientou ainda que tem dois fatores acrescidos, a dinamização da Quinta da Cruz como espaço de 

fruição, sendo este evento a ligação das práticas artísticas e também da consciência ambiental com a 

assunção da Quinta da Cruz como um espaço privilegiado para a educação artística e para a fruição 

dos espaços verdes, sendo ainda a prova que, estas parcerias que tem sido desenvolvidas, 

nomeadamente com a  APECV que está com a sua sede na referida quinta, dão resultado no sentido 

que o trabalho é alavancado a uma escala diferente. Por fim, referiu que, forma seiscentos miúdos a 

fazer atividades artísticas com três dias de workshops ligados às oficinas de artes plásticas que hoje 

termina com o espetáculo da Quinta Oficina denominado “As Ideias são como as Sementes”, sendo 

o mote para se pensar o que deve ser a pedagogia artística no concelho de Viseu.----------------------- 

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

-------------------O Senhor Vice-Presidente, usou da palavra para informar que, o município 

participou numa conferência de alguma relevância ligada ao tema da água, assim como temos 

participado em outras, nomeadamente, para não deixar esquecer ao Estado Central o problema da 

escassez da água e por outro lado a necessidade do reforço que tem sido promovido pelo município, 

enquanto lideres de opinião em alguns fóruns e conferências que têm sido organizados nesse sentido 

e que, o caso de Viseu continua em cima do tabuleiro á espera de melhores decisões por parte do 

Estado Central. Seguidamente, manifestou a preocupação recorrente com a subida de preços que 

estava a ocorrer nas obras e nos materiais, tendo neste momento escalado para tudo o que é bens e 

serviços, a que a Câmara Municipal está ligada, constituindo uma preocupação, uma vez que, o 

orçamento municipal é o mesmo não existindo reforço.  Por fim, referiu que, recentemente foi 

produzido em Decreto-Lei que, permite a revisão de preços, mas que, o mesmo, nãos traz por 

nenhuma via um aumento aos orçamentos municipais, dando como exemplo o facto de numa 

Câmara com um orçamento superior a 100 milhões se apenas nas obras orçadas em 40 milhões 

termos um aumento médio que já passa dos oito por cento, aumenta a preocupação pois tirando os 

vencimentos, tem-se o resto orçamento a ser incrementado a valores nunca vistos, desde que, o 

conhecimento existe em termos de gestão municipal.--------------------------------------------------------- 

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

--------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, a senhora Vereadora, usou 

da palavra para dar conta que, foi submetida uma candidatura pelo Município de Viseu, para o 

Parque Industrial de Coimbrões, na ordem dos 600 mil euros, que visa melhorias e construções em 

alguns casos, de passeios que não existem ou que, estão em mau estado na referida zona Industrial, 

prevendo-se a melhoria das acessibilidades e condições para as empresas lá instaladas, tendo-se a 

expectativa que esta candidatura seja analisada com rigor, transparência e profissionalismo que a 

mesma merece, bem como, o concelho de Viseu. Seguidamente, referiu que, relativamente à 

questão política levantada na semana passada, em especial à reunião que decorreu na ACDV e às 

considerações feitas pelas pessoas presentes na reunião relativamente à Av.ª Alberto Sampaio, teve 

a oportunidade de estar com o Presidente da ACDV e de desconstruir a questão levantada na 

reunião de câmara, de ter sido mencionado que o Município avançou tendo provocado um caos de 

ansiedade sem primeiro analisar o diagnóstico, não aceitando os comentários efetuados, porque o 

Município esteve a acompanhar desde o início este assunto, tendo reiterado que, todas as hipóteses 

estavam em cima da mesa, nomeadamente, uma das hipóteses predominantes que era ter apenas um 
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sentido  e equacionar-se a manutenção de alguns lugares de estacionamentos de curta duração para 

justamente não prejudicar o comércio existente. Por fim, referiu que, existiu um olhar para esta 

matéria muito cuidado, não só preocupados com aquilo que são os desejos e as necessidades dos 

munícipes no geral, como também coligar isto com aquelas que são as necessidades dos 

comerciantes, ressalvando que as relações ente o Município de Viseu e a ACDV sempre foram e 

continuam a ser as melhores de colaboração institucional. --------------------------------------------------  

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para dar conta da realização do encontro 

Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras em Viseu e que, de acordo com os 

feedbacks recebidos correu muito bem. Seguidamente, deu conta da realização da reunião da 

comissão de monitorização do processo de descentralização na educação, bem como, da reunião 

tida ontem com todos os diretores das escolas e que, em breve irá decorrer a reunião final com as 

Associações de Pais e Encarregados de Educação, para ser efetuado o diagnóstico daquilo que 

decorreu durante o ano e projetar o próximo ano com melhorias. Referiu ainda que, na sequência da 

reunião da descentralização e de acordo com os Diretores das Escolas, durante o ano letivo 

existiram grandes melhorias na área da alimentação, tendo enfatizado que, o circuito de 

comunicação a nível de escola deverá ser o seguinte: Coordenador de Escola, Direção do 

Agrupamento e Serviço de Educação e não pela comunicação social ou outro tipo de situações, 

tendo deixado o repto para que, se alguma situação chegar à vereação, pudesse ser dada a indicação 

do referido circuito de comunicação, pois só desta forma se podem efetuar relatórios fundamentados 

para, eventuais rescisões de contratos. Seguidamente, deu conta da abertura do campo de ténis 

número três no parque do Fontelo e deu mais uma vez, os parabéns ao Andebol do Académico pela 

subida. Por fim, destacou a assinatura dos protocolos da Atividade Sénior, onde existe este 

programa nas vinte e quatro, das vinte e cinco freguesias do concelho.------------------------------------ 

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

-------------------O Senhor Presidente usou novamente da palavra referindo que, quanto á primeira 

questão colocada sobre qual o critério das geminações, as mesmas têm critérios variáveis como é 

normal e que, as geminações que a Câmara tem, não têm que resultar de um critério, podendo 

existir vários motivos, sendo que, o de Elvas é um dos mais fortes que encontrei nas geminações. 

Referiu ainda que, o Senhor Vereador, Vítor Oliveira, veio aqui fazer um pouco de poesia com São 

Mateus, referindo que, são as únicas cidades que têm feira de São Mateus, mas não é essa a razão da 

geminação, existindo outras ordens de razões, dando como exemplo o facto de serem das cidades 

mais aquarteladas do país, onde Elvas têm a maior muralha do mundo à semelhança de Viseu, bem 

como, uma razão mais profunda que, é o caracter dos Viseenses. Mais referiu que, quem iniciou 

esta geminação foi uma viseense, jovem engenheira que trabalha em Elvas, na inspeção dos 

caminhos de ferro e que, pediu ao Senhor Presidente da Câmara de Elvas, sem o conhecimento de 

Viseu, que desse o nome a uma rua da cidade de Elvas, rua Cidade de Viseu o que, foi consentido, 

tendo a Câmara Municipal de Elvas, não tendo o executivo ficado indiferente, tendo-lhe agradecido 

e dizendo que, iriamos também atribuir um nome rua Cidade de Elvas, tendo-se depois chegado á 

conclusão que existiam condições para a primeira geminação interna. Referiu ainda que, esta 

geminação terá aquilo que lhe for dado, tendo que ser alimentadas e reiterando que, não tem que 

existir um critério, podendo ser alimentada ou não, pretendendo-se alimentar com intercâmbios de 

autarcas, intercâmbios culturais. Mencionou ainda que, da sua responsabilidade foram as 

geminações com São Filipe, dando conta da utilidade que tem tido, designadamente o facto de o 

Presidente da Câmara Municipal ter estudado em Viseu, resultado da vinda de alunos para 

estudarem em Viseu, também a de Marly-Le-Roi, onde existe uma comunidade de viseenses 
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impressionante, com a existência de um clube e ainda com a cidade de Lublin, na Polónica onde se 

utilizou  a geminação para receção de ucranianos e também foi criado aí o primeiro curso ibérico de 

línguas, entre os quais o Português, tendo os primeiros alunos vindo para Viseu. Por fim, poderá 

aquando da votação do ponto da geminação com Elvas manifestar a sua posição e votar sim ou não. 

Quanto à intervenção da Senhora Vereadora, Fernanda Gilvaia, sobre as refeições, referiu que irá 

atualizar os seus conhecimentos, relativamente á relação da economia circular com as refeições e 

que, a expressão utilizada o Estado vai aumentar é recorrente, fazendo lembrar uma figura do 

passado que era o esteve, porque nunca têm decisões para aquele momento, ou seja, há de vir…, há 

de vir… referindo que, aqui estão em representação do Estado, pois os Senhores Vereadores vêm 

aqui trazer as posições do Estado, parecendo que estamos aqui no município de Viseu as posições 

do concelho com alguém do Estado. Quanto ás questões do PARES, referiu que, no congresso da 

CNIS, foi o assunto que abordou e foi muito aplaudido, referindo que, na sua intervenção 

mencionou que, as instituições mereciam ter mais respeito, pois existem associações do PARES que 

têm a seguinte percentagem, uma 39% do investimento total, uma outra 40% do investimento total, 

referindo que isto não é “PARES” é “ÍMPARES” e que o Senhor Vereador não deveria vir aqui 

fazer a apologia do PARES e que, no seu período de informações irá falar sobre este assunto, mais 

referindo que, a Senhora Ministra, deveria ter mais respeito pelo Presidente da Câmara e convidá-lo 

a estar presente, para poder ouvir de viva voz e com toda a frontalidade que isto é um logro, pois é 

atirar os promotores sociais para uma situação insustentável, onde existem alguns que têm que se 

atravessar nominalmente com os seus haveres para cumprirem o acordado, porque que atribui num 

programa 40% do investimento está a enganar as pessoas, sendo essa a grande verdade. Por fim, 

reiterou que, os financiamentos são baixos, não têm refletidos a possível evolução dos preços e que 

nos PARES atribuídos ao concelho de Viseu, só num caso atinge os 80%, nos outros 39%, 46% 

67% e 40%. Quanto à intervenção do Senhor Vereador João Azevedo, sobre o Académico estamos 

de acordo, quanto à água referiu que, andaram com estudos, mas não passaram daí, tendo deixado 

uma situação complicada, referindo que, agora o problema está resolvido, tendo que se fazer uma 

pré-adesão ao sistema, aderindo quem achar que é melhor, tendo sido convocados e convidados os 

parceiros tendo-lhes dito que, após a análise efetuada iriamos efetuar uma pré-adesão, tendo os 

aludidos parceiros dito que, iriam também fazê-lo porque acharam que o sistema era bom, sendo a 

primeira vez que se tem um passo seguro para regularizar o problema da água e que, pelo sistema 

que os Senhores tinham definido, a somar aos anos que já gastaram, nem nos próximos seis anos 

teríamos água, gastando-se doze anos a definir o sistema e ao contrário referiu que, quer a água a 

tempo para não se viver a situação que se viveu em dois mil e dezassete, tendo-se optado pelo 

sistema que dá mais garantias de financiamento, de fazer a obra, que nos dá mais garantias 

relativamente ao preço, sendo o sistema mais barato do país, estando todos os concelhos em 

condições de seguir esta situação ou não. Quanto ao facto de questionar se a divida está registada, 

referiu que, é preciso é que a mesma esteja reconhecida, tendo questionado se é correto, entre dois 

organismos da Administração Pública um reconhece a divida, mas não está registada, então já não é 

paga, referindo que o é preciso saber é se gastaram, ou não, a água, sendo esse o facto que interessa 

de quem está por bem entre dois irmãos da mesma administração. Reiterou que, ela pode não estar 

registada, mas se já foi reconhecida publicamente pelos responsáveis do hospital não é preciso um 

papel, pois então o município também não teria feito nenhum apoio à COVID, ou seja, não teria 

colocado o Pavilhão à disposição, sendo esta a relação que julga dever ser tida com a Administração 

Central, bastando, neste caso o reconhecimento público da existência da divida.  Quanto á 

intervenção da Senhora Vereadora Leonor Barata, relativamente aos prémios cinco estrela referiu 

que, os Senhores Vereadores, também se esqueceram de dar os parabéns ao executivo pelo prémio 
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nacional de reabilitação da Casa da Calçada. Enfatizou o EDUCARTE, referindo que, começa a 

sentir gosto e a arranjar explicações do porquê da aquisição da Quinta da Cruz. Quanto à 

intervenção do Senhor Vice-Presidente, relativamente à subida de preços referiu que é 

verdadeiramente um problema que têm em mãos. Quanto à intervenção da Senhora Vereadora, 

Mara Almeida, referiu que, relativamente ao assunto da ACDV, foi o Município de Viseu que, 

requalificou o edifício da sede da Associação, tendo ainda referido que, o Senhor Vereador Miguel 

Pipa, quase que deu a entender que, o município teria más relações com a ACDV.---------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou novamente da palavra para referir que, o Senhor 

Presidente não pode ver nas suas palavras sempre uma pedra e que a sua intenção quando esteve na 

reunião foi perceber as preocupações dos munícipes e trazer a reunião de câmara a situação, 

referindo que, ainda bem que está resolvido.------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Presidente usou novamente da palavra referindo que, quando Deus andou 

a distribuir inteligência também esteve atento e apanhou a sua parte, referindo que, o Senhor 

Vereador foi com boa intenção e veio trazer aqui a uma reunião de câmara e que, o Senhor 

Vereador quis fazer um aproveitamento da situação, pois se a intenção fosse apenas alertar, chegava 

ao pé da Senhora Vereadora e teria obtido os esclarecimentos. Referiu ainda que, sabe que, o 

Senhor Vereador não provocou a reunião, que foi lá sem ser convidado como já teve a oportunidade 

de explicar e que, não esteve presente porque teve outro compromisso, tendo existido um problema 

de agenda, mas como já teve oportunidade de dizer ao Senhor Presidente da ACDV, nas condições 

em que, decorreu a reunião o Presidente da Câmara Municipal, não estaria lá, pois não vai para uma 

instituição discutir com partidos políticos, a discussão é feita nas Reuniões de Câmara e nas sessões 

da Assembleia Municipal, reiterando  que, não existe nenhum problema com a ACDV. Referiu 

ainda que, a propósito das afirmações do Senhor Vereador relativamente à necessidade da 

existência de um estudo sério, não deveria passar um atestado de incompetência a toda a gente, 

tendo questionado se seria possível efetuar uma proposta com Diretores Municipais que estão aqui á 

trinta anos sem se fazer um estudo sério. Mencionou ainda que, a câmara não tem que expor todos 

os estudos no exterior e que, quando existir uma decisão será trazido a reunião de câmara e não será 

com certeza aquele que o Senhor Vereador tem e que, o Senhor Presidente também tem, estando 

assente que, este assunto será tratado com o Senhor Presidente da ACDV e os comerciantes, existe 

uma posição de parte dos comerciantes coincidente com a proposta do executivo, não se indo 

arranjar nenhum problema com os comerciantes, mas primeiro tem que se ver o que os cidadãos 

querem e depois queremos aquilo que os comerciantes também quiserem. Mencionou ainda que, os 

comerciantes estavam chateados porque, aquilo que lhes foi dito foi que iriam tapar a Alberto 

Sampaio, nem tiveram o cuidado de dizer que era metade, e que não passariam lá mais carros 

nenhuns, quando a proposta era de estabelecer um sentido com alargamento de passeios, como o 

cuidado de escolher materiais que permitam, no caso da solução não funcionar serem retirados, 

considerando esta proposta avisada pois irá ser experimentada uma solução que, se não resultar tira-

se o material e fica como está, sendo isto que a câmara está a decidir. Por fim referiu que, quanto á 

questão de não ter sido discutido este assunto durante a campanha eleitoral, aquando da ida à 

ACDV durante a campanha a questão foi colocada ao Senhor Presidente da ACDV, ou seja 

pedonalisar metade da Av.ª Alberto Sampaio e pedonalisar a Rua do Comércio tendo sido dito pelas 

pessoas presentes e naquelas circunstâncias que, estavam de acordo e que, as coisas não foram 

feitas ao acaso e não se lembrando de um dia para outro de pedonalisar a Alberto Sampaio e no 

pressuposto que, é o melhor para o comércio e que se estiver enganado vira-se outra vez não 
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existindo problema nenhum. Quanto à intervenção do Senhor Vereador, Pedro Ribeiro, e 

relativamente à comissão da descentralização da educação mais à frente já se poderá ver os efeitos 

da transferência de competências no orçamento municipal.-------------------------------------------------- 

 

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

 

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

1100 - 01.01.01 - A ata da Reunião Ordinária de 26-05-2022, que havia sido previamente 

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

presentes na reunião objeto de votação, a mesma foi aprovada por unanimidade, para efeitos do 

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

devida publicidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

1101 - 01.02.01 - Pelo Senhor Presidente, foi dado conhecimento dos seguintes assuntos:------------- 

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

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

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

Viseu aponta para os seguintes números: a Taxa de incidência dos últimos 14 dias foi de 1396 / 100 

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

-------------------2) “Obras de Radioterapia no Centro Hospitalar Tondela Viseu”------------------------ 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que soube, e não 

poderia deixar de dar nota nesta Reunião de Câmara, que se encontra aprovada a candidatura do 

Centro de Radioterapia.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------É com atraso, até acrescentaria, com muito atraso, mas não deixa de ser uma notícia 

importante para a Região.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Deu ainda a conhecer que, o Senhor Presidente do Conselho de Administração 

afirmou que as obras iriam iniciar no final do primeiro trimestre de 2022 e que, em dezembro de 

2023 deveria estar concluída.------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Estamos à espera que a obra se inicie.-------------------------------------------------------- 

-------------------Deu nota ainda que, na passada reunião de câmara aprovaram a redução de 90% das 

taxas dando mais um contributo da parte do Município para a Obra.--------------------------------------- 

-------------------3) “25 anos do Diário de Viseu – O Futuro é no Interior”--------------------------------- 

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

passada quinta-feira, dia 2 de junho, na conferência “O futuro é no interior”, no âmbito dos 25 anos 

do jornal Diário de Viseu.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Foi orador convidado num painel subordinado ao tema “Regionalização, 

Competitividade e Talentos”, no qual era para estar também presente a Ministra da Coesão 

Territorial, Dr.ª Ana Abrunhosa, e estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal de São 

João da Pesqueira e membro da Direção da Associação Nacional de Municípios de Viseu, Dr. 

Manuel Cordeiro, e o Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, Dr. José Costa.--------------------- 

-------------------Aproveitou a iniciativa para dar voz às necessidades do Interior do país e à urgência 

em corrigir as assimetrias que estão à vista de todos. Há falta de investimentos públicos no 

território, e só estes poderão contribuir para alavancar o Interior e dar meios aos municípios e às 

comunidades intermunicipais de fazer o seu trabalho de proximidade.------------------------------------- 
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-------------------Mais uma vez sentem que a distância de Lisboa a Viseu é sempre mais difícil e 

tortuosa que a distância de Viseu a Lisboa. Mais facilmente estão em Lisboa que o investimento 

pela mão dos senhores Ministros no Interior. ------------------------------------------------------------------ 

-------------------4) “Encontro Autárquico em Elvas – Presidentes de Junta e Cidade em processo de 

Geminação”--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que hoje trazem aqui 

o início do processo de Geminação com a Cidade de Elvas.------------------------------------------------- 

-------------------5) “Comissão Municipal de Urbanismo”----------------------------------------------------- 

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

Viseu vai criar uma Comissão de Concertação Municipal do Urbanismo.--------------------------------- 

-------------------Seguindo o exemplo de Lisboa e estabelecido já contacto com a congénere Câmara 

Municipal de forma a avaliar os resultados da Comissão por eles criada, Viseu vai constituir a 

Comissão de Concertação Municipal do Urbanismo para simplificar e desburocratizar os 

procedimentos internos e garantir uma resposta mais célere e eficaz.-------------------------------------- 

-------------------Esta Comissão visa dar resposta ao volume de processos de licenciamento que 

precisam de pareceres internos dos vários serviços municipais. -------------------------------------------- 

-------------------Passará a ser da responsabilidade desta comissão a ponderação e compatibilização 

da análise técnica das propostas de pareceres internos, garantindo a coerência, clareza e 

objetividade necessárias às propostas de decisão.------------------------------------------------------------- 

-------------------É com uma boa articulação interna que poderão dar maior celeridade na obtenção de 

uma decisão final, com ganhos para os promotores no que respeita a prazos de resposta, assim como 

de maior qualidade, rigor e objetividade na apreciação. ----------------------------------------------------- 

-------------------6) “Assinatura do Programa Pares”----------------------------------------------------------- 

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

semana foram assinados os protocolos do Programa Pares.-------------------------------------------------- 

-------------------Foram, como sabem, assinados no edifício utilizado pelo IPDJ e contaram com a 

presença da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dra. Ana Mendes 

Godinho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Relativamente ao concelho de Viseu, foram aprovadas e assinadas as candidaturas 

apresentadas pelas seguintes Instituições: ---------------------------------------------------------------------- 

-------------------Associação de Solidariedade Social de Farminhão – ASSF ------------------------------ 

-------------------União das Misericórdias Portuguesas -------------------------------------------------------- 

-------------------APCV - Associação de Paralisia Cerebral de Viseu --------------------------------------- 

-------------------Associação de Solidariedade Social, Recreativa e Desportiva da Freguesia de Vila 

Chã de Sá ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Centro Pindelense ------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------AHPV - Associação Hípica e Psicomotora de Viseu -------------------------------------- 

-------------------Associação Social, Cultural, Desportiva e Recreativa de Calde ------------------------- 

-------------------7) “Receção à equipa do Andebol do Académico”----------------------------------------- 

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

terça-feira no Salão Nobre do Município os atletas e os dirigentes da secção de Andebol do 

Académico de Viseu que conseguiram o importante título da segunda divisão Nacional que dá 

acesso ao campeonato da primeira divisão de Andebol. ----------------------------------------------------- 

-------------------Aproveitaram a oportunidade para enaltecer o feito e destacar o trabalho do clube e 

da Associação de Andebol de Viseu na disseminação e desenvolvimento da modalidade no Distrito 

e no Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------8) “Assinatura dos Protocolos com as Cavalhadas”--------------------------------------- 

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

também, com a Associação Cultural Recreativa e Social Teivas e com a Cavalhadas de 

Vildemoinhos – Associação de Atividades Tradicionais, acordos de colaboração para a realização 

dos cortejos tradicionais de Viseu. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------45 mil euros é o apoio financeiro global que o Município destina a esta entidades, 

responsáveis pela organização das Cavalhadas de Teivas e de Vildemoinhos que, este ano, têm data 

marcada para os dias 19 e 24 de junho, respetivamente. ----------------------------------------------------- 

-------------------No ano em que regressam em pleno às ruas e avenidas de Viseu, o Município 

continua a demonstrar o seu apoio para com estas duas importantes e singulares manifestações da 

cultura popular local, que são marcas da identidade e história do concelho.------------------------------- 

-------------------9) “Mobilidade Área Metropolitana de Lisboa”------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que há uns dias, com 

pompa e circunstância era anunciado o lançamento da Carris Metropolitana. ---------------------------- 

-------------------A nova marca, “única e integradora”, como dizia a notícia operará em toda a Área 

Metropolitana de Lisboa (AML). É a 2ª fase de um sistema de transporte mais acessível a todos e 

representa um investimento de cerca de 1,2 mil milhões de euros. ----------------------------------------- 

-------------------Dizia ainda a notícia que, “As melhorias a implementar, informa a AML, passam 

pela renovação da frota, “com uma diminuição da idade média dos autocarros de 15 anos para 

menos de um ano” e a “inclusão de uma cota de veículos não poluentes e energeticamente 

eficientes”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Traz esta notícia porque ela o faz recordar duas outras que há alguns tempos aqui 

trazia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A primeira referia-se a um apoio do Fundo Ambiental. ----------------------------------- 

-------------------Referia a saída de um despacho que transferia cerca de 51 milhões de euros para o 

Fundo Ambiental para o reforço extraordinário dos serviços públicos de transporte de passageiros, 

em resultado do cenário mais severo da pandemia no 1.º semestre de 2021. ------------------------------ 

-------------------Ora, 93.87% desse fundo foram alocados às Áreas Metropolitanas de Lisboa e 

Porto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------À CIM Dão Lafões couberam apenas 0.43% desse Fundo, muito abaixo dos 

prejuízos estimados. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A outra, também do Fundo Ambiental, um aviso de concurso que saiu para apoio à 

aquisição de veículos limpos para o transporte coletivo de passageiros mediante procedimento de 

concurso competitivo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Eram elegíveis, a aquisição de veículos para operações de transporte localizadas nas 

Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. ------------------------------------------------------------------- 

-------------------A dotação afeta ao presente Aviso era de 48.000.000,00 euros (quarenta e oito 

milhões de euros). O financiamento por beneficiário tem uma dotação máxima de 12.000.000,00 

euros (doze milhões de euros). ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Estes três exemplos apenas servem para que reforce em si a convicção que este País 

não poderá ser justo se não se proceder rapidamente a uma regionalização. ------------------------------ 

-------------------10) “Mera Comunicação Prévia – Esplanada – Providência Cautelar ”----------------- 

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

apresentação por um promotor de um pedido de mera comunicação prévia para instalação de uma 

esplanada, instalou a mesma e ocupou o passeio quase todo, tendo na sequência da deslocação da 

Policia Municipal o promotor recusado a retirada parcial da mesma e de seguida, na sequência da 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 09 de junho de 2022 

 

 

423 

notificação para a remoção, em vez da retirada, propôs uma providência cautelar contra um ato de 

rejeição liminar, tendo hoje mesmo, o município, que fazer uma resolução fundamentada, para 

reposição da situação que, aguardará pela decisão do juiz. Referindo que, com este expediente 

podem correr o risco de ter aqui uma esplanada á entrada da Câmara e ter que seguir isto.-------------  

-------------------11) “Documentos da Assembleia Municipal de Viseu – Voto de Pesar, Atas da 

Assembleia Municipal”-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

pelo Falecimento do Senhor Augusto Oliveira (EDOC/2022/44097). ------------------------------------- 

-------------------Foram ainda recebidas na Câmara Municipal as Atas da Assembleia Municipal das 

Sessões Ordinárias de 23-02-2022 e 26-04-2022 (EDOC/2022/42488). ----------------------------------- 

 

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

1102 - 01.03.01 - Apoio Financeiro ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

deliberou atribuir os seguintes apoios financeiros:------------------------------------------------------------ 

-------------------quatro mil e duzentos euros ao, Centro Pindelense, pela organização e confeção do 

almoço das Comemorações do 25 de abril - EDOC/2022/48296. ------------------------------------------ 

-------------------quinze mil e quinhentos euros aos, Festivais e Encontros de Folclore 2022, para a 

realização dos mesmos em Viseu, ao longo do ano de 2022 - EDOC/2022/53281. ---------------------- 

-------------------seis mil euros à, Freguesia de Cavernães, para a realização das festas em honra de S. 

Pedro - EDOC/2022/53064. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------trezentos e oitenta e quatro euros, acrescido de IVA à, Federação Académica de 

Viseu, materializado na aplicação e remoção de um outdoor e utilização de “barquinha”, para a 

divulgação e montagem da 36ª Semana Académica de Viseu - EDOC/2022/39257. -------------------- 

 

1103 - 01.03.02 - Isenções----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

- EDOC/2022/53117. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

atividades diversas - EDOC/2022/53159. ---------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, no mês de abril 2022, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/53308. ---- 

-------------------Instituto Politécnico de Viseu, relativas à utilização do Campo de Futebol de 11, nos 

dias 22 e 29 de abril, 06 e 13 de maio, para a realização dos treinos da equipa de futebol a disputar o 

Campeonato Universitário - EDOC/2022/39800. ------------------------------------------------------------- 
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-------------------Instituto Politécnico de Viseu, relativas à utilização do Campo de Futebol da Quinta 

da Cruz, no dia 11 de maio, para a realização de treinos da equipa de futebol - EDOC/2022/46188. - 

-------------------Associação de Jardins-Escolas João de Deus, relativas à utilização do Pavilhão 

Desportivo do Fontelo, no dia 30 de junho, para a realização de um Sarau de encerramento das 

atividades letivas - EDOC/2022/49577. ------------------------------------------------------------------------ 

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

nos dias 04 e 10 de junho, para a realização das Meias-Finais da Taça Distrital de Juniores e Final 

da Taça Distrital de Futsal Sénior Masculino - EDOC/2022/52780. --------------------------------------- 

-------------------Adamastor – Associação Cultural, relativas à utilização do Campo de Ténis, no dia 

15 de junho, para a realização de atividade da Adamastor e do Viseu Jovem - EDOC/2022/51778. -- 

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

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

EDOC/2022/52781. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Agrupamento de Escolas Viseu Norte, relativas à utilização do Pavilhão Desportivo 

da EB Dr. Azeredo Perdigão, nos dias 28 de maio e 04 de junho, para a realização de duas sessões 

da ação de Formação “A Importância de Promover a Inclusão a partir dos Jogos Coletivos” - 

EDOC/2022/51051. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Praia, no dia 12 de junho, para a realização de uma unidade de parte prática com o Selecionador 

Nacional de Seniores Masculinos de Andebol de Praia - EDOC/2022/51835. --------------------------- 

-------------------Federação Académica de Viseu, relativas à utilização do Multiusos de Viseu, nos 

dias 21 de abril a 03 de maio, para a realização da 36ª Semana Académica de Viseu - 

EDOC/2022/44984. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Associação Atitude Coletiva (LGBTI Viseu), relativas à utilização da Biblioteca 

Municipal, nos dias 17 e 24 de maio de 2022, para os eventos “Conversas na Biblioteca sobre 

Diversidade” e “Apresentação dos Gias Amplos” - EDOC/2022/41728. ---------------------------------- 

-------------------ratificar o pagamento da isenção de taxas à Assembleia de Compartes de 

Sanguinhedo de Maçãs, relativas à realização de queimada extensiva, no dia 29 de abril, no âmbito 

do curso de investigação de causas de incêndios florestais a ser ministrada pela GNR - 

EDOC/2022/42251. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------ratificar o pagamento da isenção de taxas à Assembleia de Compartes de 

Sanguinhedo de Maçãs, relativas à realização de queimada extensiva, no dia 18 de maio, no âmbito 

do curso de investigação de causas de incêndios florestais a ser ministrada pela GNR - 

EDOC/2022/48382. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

1104 - 01.04.01 - Reposição de Pavimentos em Betuminoso no Concelho – 2022 ---------------------- 

-------------------Após análise do ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.2022/4027, de 

01-06-2022, anexo à distribuição n.º EDOC/2022/54763, a Câmara deliberou ratificar a deliberação 

tomada pelo respetivo Conselho de Administração, em 30-05-2022, que: -------------------------------- 

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

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

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

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

330.756,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ------------------------------------------------- 
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------------------- - nomeou o Júri do procedimento, que é o seguinte:--------------------------------------- 

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

Eng.ª Ana Margarida de Figueiredo Almeida Oliveira; 2.º Vogal Efetivo: Eng.º António José Santos 

Lemos; 1.º Vogal Suplente: Dr. º Eugénio Orlando de Sá Neves dos Santos; 2.º Vogal Suplente: 

Eng.º Narciso Fernando Braga Fernandes. --------------------------------------------------------------------- 

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

 

1105 - 01.04.02 - Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu 

para o ano de 2022 - 1ª Alteração ------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, através dos documentos em anexo à distribuição n.º 

EDOC/2022/55624 (documentos esses que, a fim de fazerem parte integrante da presente ata, se dão 

aqui por reproduzidos), tomou conhecimento da proposta formulada para alteração do Mapa de 

Pessoal dos Serviços Municipalizados de Viseu para 2022. -------------------------------------------------

------------------Após análise da referida proposta, e com a mesma concordando, a Câmara deliberou, 

tendo em conta o disposto nos artigos 28.º, 29.º e 31.º do Anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 

- Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e no uso da competência prevista na subalínea ccc) do 

n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter a referida proposta à 

Assembleia Municipal, para aprovação, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 4 do artigo 29.º 

do Anexo da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e a 

alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------ 

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

 

1106 - 01.04.03 - Subsídio de Penosidade e Insalubridade no ano de 2022 ------------------------------- 

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

SMAS.S.2022/4047, de 30-05-2022 e deliberação do Conselho de Administração de 03-06-2022, 

anexos à distribuição n.º EDOC/2022/55619, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou, nos termos 

propostos, aprovar o suplemento de Penosidade e Insalubridade aos trabalhadores que integram a 

carreira de Assistente Operacional, cujos postos de trabalho foram identificados, assim como, aos 

que se encontram vagos e vierem a ser preenchidos ou que venham a ser criados no mapa de 

pessoal, bem como, autorizar excecionalmente, a atribuição do pagamento deste suplemento a 

outros trabalhadores, da carreira geral de assistente operacional, que possam vir a substituir os 

titulares dos postos de trabalhar, identificados nas suas faltas e impedimentos e que para tal estejam 

superiormente autorizados, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2022.------------------------------- 

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

 

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

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

1107 - 01.05.01 - Proposta de “Decisão Final” do Eixo 3 – Programação Artística --------------------- 

-------------------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 3 – Programação Artística 

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

 

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

1108 - 01.06.01 - Município de Viseu / Freguesia de Viseu / APPACDM – Associação Portuguesa 

de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colaboração entre o Município de Viseu a Freguesia de Viseu e a APPACDM – Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, que tem por objeto um apoio 

financeiro à APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, 

para a ajudar na despesa de transporte dos utentes da instituição para uma colónia que se realizou 

em Esposende.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

protocolo (EDOC/2021/90791).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1109 - 01.06.02 - Município de Viseu / Associação de Solidariedade Social, Cultural e Recreativa 

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

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

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

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

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

77% do total da população da União Europeia.---------------------------------------------------------------- 
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-------------------Este gradual envelhecimento populacional evidencia a necessidade de criar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dignidade através da utilização desta terapia.------------------------------------------------------------------  

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

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

perdas das faculdades físicas, motoras, mentais e/ou cognitivas e que sejam mais adequadas ou 

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

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

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

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

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

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

Município de Viseu e a Associação de Solidariedade Social, Cultural e Recreativa Coutoense, 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/2022/30011).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1110 - 01.06.03 - Município de Viseu / Centro Sócio Pastoral da Diocese 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 
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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 Sócio Pastoral da Diocese 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/2022/30012).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1111 - 01.06.04 - Município de Viseu / Associação de  Solidariedade Social “As Costureirinhas 

de Cavernães” – 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 de Solidariedade Social “As Costureirinhas de Cavernães”, 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/2022/30013).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1112 - 01.06.05 - Município de Viseu / Nuclisol Jean Piaget – Lar de Bigas – 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 Nuclisol Jean Piaget – Lar de Bigas, 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/2022/30014).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1113 - 01.06.06 - Município de Viseu / Fundação Joaquim dos Santos – 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 Fundação Joaquim dos Santos, 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/2022/30010).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1114 - 01.06.07 - Município de Viseu / Associação pelos Alunos de Pascoal - Projeto Percursos 

Ativos 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, deliberou aprovar um Protocolo de 

Colaboração com a Associação pelos Alunos de Pascoal, enquanto entidade organizadora do 

Projeto Percursos Ativos, define as competências e regime de comparticipação financeira com os 

Promotores com candidaturas aprovadas pelo Município de Viseu.---------------------------------------- 

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

protocolo (EDOC/2022/38764).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1115 - 01.06.08 - Município de Viseu / Aeroclube de Viseu ------------------------------------------------ 

-------------------O Aeródromo Municipal Gonçalves Lobato constitui uma valência importante do 

território municipal que se pretende cada vez mais funcional e com melhores condições de 

operacionalidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------As parecerias com o Aeroclube de Viseu, Instituição de Utilidade Pública, têm 

demostrado ao longo dos anos e em especial desde 2015, o seu empenhamento e dedicação no 

desenvolvimento do Aeródromo.-------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Assim, a Câmara de Viseu, deliberou aprovar um Acordo de Colaboração entre o 

Município de Viseu e o Aeroclube de Viseu, em que o Município de Viseu, proprietário, gestor e 

operador do Aeródromo Municipal Gonçalves Lobato, assegura a fixação das orientações sobre a 

operacionalidade do Aeródromo, veiculando-as através do Diretor, ou, na sua ausência, do 

competente substituto e o Aeroclube Assegura um conjunto de obrigações no âmbito da gestão do 

espaço do aeródromo, em especial, assegurando a limpeza do mesmo. ----------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/23318). ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

1116 - 01.07.01 - Pagamento de projeto para a Requalificação da Rua do Penedo Rachado – 

Freguesia de Orgens ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2020/39634, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

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

“Requalificação da Rua do Penedo Rachado”.----------------------------------------------------------------- 

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

 

1117 - 01.07.02 - Pagamento de Projeto para a Pavimentação das Ruas do Bairro da Bela Vista - 

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

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2017/64851, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

Freguesia de São João de Lourosa, com vista ao pagamento de projeto no montante de 3.690,00 

euros, para “Pavimentação das Ruas do Bairro da Bela Vista”.--------------------------------------------- 

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

 

1118 - 01.07.03 - Apoio Financeiro para Reabilitação das Ruas Nª. Srª. de Fátima e Chão de Fora 

em Routar - União de Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita -------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/16391, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

União de Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita, com vista a conceder um apoio 

financeiro no valor de 5.000,00 euros, para “Reabilitação das Ruas Nª. Srª. de Fátima e Chão de 

Fora em Routar”.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1119 - 01.07.04 - Aumento de portão na Escola EB-1 de S. Martinho - Freguesia de Orgens --------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/21420, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

Freguesia de Orgens, com vista a conceder um apoio financeiro no valor de 553,00 euros, para 

“Aumento de portão na Escola EB-1 de S. Martinho”.------------------------------------------------------- 

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

 

1120 - 01.07.05 - Alargamento e Requalificação da Travessa do Outeirinho em Casal Mau - 

Freguesia de São Cipriano e Vil de Souto ---------------------------------------------------------------------- 
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-------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2020/37506, deliberou celebrar um Contrato-Programa de 

Cooperação Técnica e Financeira com a Freguesia de São Cipriano e Vil de Souto, com vista à 

execução da obra identificada em epígrafe, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será 

de cem por cento nos respetivos encargos, no montante de 30.150,00 euros, acrescido de IVA.------- 

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

 

1121 - 01.07.06 - Apoio Financeiro para transportarem os Séniores para o Evento do Município de 

Viseu, uma "Tarde na Quinta" na Quinta da Cruz em S. Salvador – Freguesias do Concelho --------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/46650, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com 

as Freguesias do Concelho, com vista a conceder um apoio financeiro no valor de 8.143,20 euros, 

para “Transportarem os Séniores para o Evento do Município de Viseu, uma "Tarde na Quinta" na 

Quinta da Cruz em S. Salvador”.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1122 - 01.07.07 - Requalificação da Urbanização Vila Feijão no Caçador - Freguesia de Rio de 

Loba ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/20255, deliberou retificar o Contrato-Programa, 

celebrado com a Freguesia de Rio de Loba, aprovado na reunião de 12-05-2022, passando a 

aprovar, os trabalhos complementares, no montante de 16.920,00 euros, acrescido de IVA e 

trabalhos a menos no valor de 2.313,88 euros, acrescido de IVA ------------------------------------------ 

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

 

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

1123 - 01.08.01 - Município de Viseu / Federação Portuguesa de Xadrez -------------------------------- 

-------------------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/2022/53016, a celebrar com a Federação 

Portuguesa de Xadrez, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um apoio 

financeiro no montante de 2.000,00 euros para a realização do programa desenvolvimento 

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

 

1124 - 01.08.02 - Município de Viseu / Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva da 

Casa do Benfica em Viseu --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/20658, deliberou indeferir o Programa de 

Desenvolvimento Desportivo celebrado com a Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva 

da Casa do Benfica em Viseu, no âmbito da Medida 9 (Desporto Adaptado e Inclusão Ativa). ------- 

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

 

1125 - 01.08.03 - Município de Viseu / Futebol Clube “ Os Repesenses”--------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2019/25522, deliberou aprovar o acordo de regularização de 

dívida, apresentada para a resolução do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 

celebrado em 2020 com o Futebol Clube “Os Repesenses “, no âmbito da Medida 15 (Construção e 

Requalificação de Instalações Desportivas e Sociais).-------------------------------------------------------- 

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

 

1126 - 01.08.04 - Município de Viseu / Associação de Solidariedade Social, Cultural e Recreativa 

de Gumirães -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/21832, deliberou revogar a deliberação nº 1946, 

aprovada na reunião de câmara de 16-09-2021 e consequente anulação do respetivo cabimento e 

compromisso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

-------------------NORMAS DE PARTICIPAÇÃO – MARCHAS DOS SANTOS POPULARES 

– DESFILE/CONCURSO/2022 ------------------------------------------------------------------------------- 

1127 - 01.09.01 - Tendo em conta as informações e documentos constantes da distribuição n.º 

EDOC/2022/19869, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o cabimento e compromisso, 

referente ao prémio de participação no valor 3.750,00 euros a cada participante, para a preparação 

da marcha e acompanhamento musical, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 9º das Normas 

de Participação no Desfile-Concurso das Marchas dos Santos Populares, edição de 2022. ------------- 

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

 

-------------------CARTÃO ESCOLAR PRÉ-PAGO / CARTÃO ELETRÓNICO – 2ª VIA -------- 

1128 - 01.10.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/10049 deliberou aprovar a cobrança do valor de 5,00 

euros para a emissão da 2ª via do cartão escolar pré-pago.--------------------------------------------------- 

------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------- 
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-------------------COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS NO ÂMBITO 

DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE VISEU -------------------------------------------- 

1129 - 01.11.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/99383, em especial a proposta da Divisão de Património 

e Apoio aos Órgãos Municipais de 01-06-2022, deliberou aprovar a constituição de uma Comissão 

Municipal de Avaliação de Imóveis no âmbito da Estratégia Local de Habitação de Viseu, com os 

seguintes elementos: Eng.ª Liliana Ramos, da Habisolvis, E.M., Empresa Municipal de Habitação 

Social de Viseu; Eng.º Rui Santos, da Viseu Novo, S.R.U. – Sociedade de Reabilitação Urbana de 

Viseu S.A. e a Eng.ª Raquel Soeiro, da Direção Municipal de Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Económico (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. ---------- 

 

-------------------VISEU NOVO, S.R.U. – SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA DE 

VISEU -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1130 - 01.12.01 - Instalação de Ecrãs de Televisão em Esplanadas Abertas ------------------------------ 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 051.SRU/2022, de 24-02-2021, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2020/30243, a Câmara Municipal de Viseu deliberou autorizar 

excecionalmente até 31 de dezembro de 2022, a instalação de ecrãs de televisão na área das 

esplanadas abertas autorizadas, desde que cumpridas, as seguintes condicionantes:---------------------  

-------------------a) Respeitar uma distância do solo não inferior a 2,20 m, contado do limite inferior 

do aparelho e não exceder 0,20 m de balanço relativamente ao plano da fachada;----------------------- 

-------------------b) Salvaguardar os elementos notáveis da construção, designadamente cunhais, 

pilastras, emolduramento dos vãos, gradeamentos e outros elementos construtivos similares na 

fixação dos respetivos elementos de suporte;------------------------------------------------------------------ 

-------------------c) Os ecrãs deverão ser inferiores a 65’’;---------------------------------------------------- 

-------------------d) Horário limitado até às 22h30;------------------------------------------------------------- 

-------------------e) O nível sonoro não deve suscitar incómodos para terceiros, designadamente 

residentes;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------f) Não causar prejuízos a terceiros;----------------------------------------------------------- 

-------------------g) É proibida a fixação do elemento de suporte de aparelhos de televisão em 

fachadas de granito ou revestidas a azulejo decorativo.-------------------------------------------------------

-------------------Mais deliberou, autorizar com carácter excecional e temporário, a ocupação do 

espaço público com tripés publicitários (ementas) e suportes publicitários alusivos à venda de 

gelados, como forma de apoio à atividade da restauração.--------------------------------------------------- 

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

 

1131 - 01.12.02 - Proposta de delimitação da ARU – Cepões - União das Freguesias de Barreiros e 

Cepões --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Tendo em conta as informações e documentos constantes da distribuição n.º 

EDOC/2022/55083, a Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da proposta de delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana referente à localidade de Cepões, pertencente à União das 

Freguesias de Barreiros e Cepões (e que, a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui 

por reproduzida), designadamente, a Memória Descritiva, Planta com a delimitação da área e 

Quadro dos Benefícios Fiscais associados aos impostos municipais, apresentado no quadro legal 
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previsto no artigo 13º do Decreto-lei nº 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação, Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

concordar com a mesma e, no uso da competência prevista na subalínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou remetê-la à Assembleia Municipal para aprovação, 

nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 e 2 do artigo 13.º do Decreto- Lei n.º 307/2009 de 

23 de outubro, na sua atual redação.----------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1132 - 01.12.03 - Proposta de delimitação da ARU – Farminhão - União das Freguesias de Boa 

Aldeia, Farminhão e Torredeita --------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Tendo em conta as informações e documentos constantes da distribuição n.º 

EDOC/2022/55084, a Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da proposta de delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana referente à localidade de Farminhão, pertencente à União de 

Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita (e que, a fim de fazer parte integrante da 

presente ata, se dá aqui por reproduzida), designadamente, a Memória Descritiva, Planta com a 

delimitação da área e Quadro dos Benefícios Fiscais associados aos impostos municipais, 

apresentado no quadro legal previsto no artigo 13º do Decreto-lei nº 307/2009, de 23 de outubro, na 

sua atual redação, Regime Jurídico da Reabilitação Urbana.------------------------------------------------ 

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

concordar com a mesma e, no uso da competência prevista na subalínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou remetê-la à Assembleia Municipal para aprovação, 

nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 e 2 do artigo 13.º do Decreto- Lei n.º 307/2009 de 

23 de outubro, na sua atual redação.----------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

1133 - 01.13.01 - Rua João Mendes n.º 58, Fração “G” - Freguesia de Viseu ---------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 183.SRU/2022, de 25-05-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/52349, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

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

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

Mendes n.º 58, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Área de Reabilitação 

Urbana «Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da Cava de Viriato, Núcleo Histórico 

do Bairro Municipal e Fontelo”, pertencente a  José da Costa Ribeiro. ------------------------------------ 

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

 

1134 - 01.13.02 - Rua Chão do Mestre n.º 23 - Freguesia de Viseu ---------------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 193.SRU/2022, de 31-05-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/53084, 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 Chão do Mestre n.º 23, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro 

dos limites da Zona Especial de Proteção às muralhas e portas antigas da cidade, da Zona Especial 

de Proteção à Sé de Viseu, da Zona Especial de Proteção ao Edifício do Antigo Seminário atual 

Museu Grão Vasco e na Área de Reabilitação Urbana «Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo 
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Histórico da Cava de Viriato, Núcleo Histórico do Bairro Municipal e Fontelo” , pertencente a  

Alberto Correia de Melo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

1135 - 01.13.03 - Rua do Comércio n.º 58-84, Fração “AO” - Freguesia de Viseu ---------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 194.SRU/2022, de 31-05-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/53794, 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 “AO” que faz parte do Imóvel sito na Rua do 

Comércio n.º 58-84, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Zona Geral de 

Proteção da “Casa da Rua D. Duarte (Paço da Torre, Casa do Ducado) (Viseu)”, da Zona Geral de 

Proteção da “Casa de Treixedo/Solar Visconde de Treixedo (Viseu)” , na Área de Reabilitação 

Urbana «Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da Cava de Viriato, Núcleo Histórico 

do Bairro Municipal e Fontelo” e supletivamente, na área afeta ao Património Arqueológico, 

pertencente a Manuel Coelho Ferreira.-------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1136 - 01.13.04 - Rua Senhora da Piedade n.º 35 - Freguesia de Viseu ----------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 195.SRU/2022, de 31-05-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/53808, 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 Senhora da Piedade n.º 35, Freguesia de Viseu, encontrando-se 

dentro dos limites da Zona Geral de Proteção da “Casa de Treixedo/Solar Visconde de Treixedo 

(Viseu)” , da Zona Especial de Proteção à Sé de Viseu, da Zona Especial de Proteção ao Edifício do 

Antigo Seminário atual Museu Grão Vasco 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 António Monteiro.--------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------CONTRATO DE DOAÇÃO DE GRAVURAS DA AUTORIA DE MARIA 

KEIL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1137 - 01.14.01 - Tendo em conta as informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/44975, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aceitar, no uso da competência 

conferida alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a doação 

efetuada por Francisco Pires Keil Amaral.---------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou celebrar um contrato de doação com o referido Doador, que tem por 

objeto estabelecer as condições de doação das gravuras da autoria de Maria Keil a favor do 

Município de Viseu (que a fim de fazer parte integrante da presente ata se dá aqui por reproduzido) 

pretendendo que as gravuras sejam devidamente transferidas, com vista à decoração dos gabinetes 

de trabalho do Museu Keil Amaral. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------FEIRA SEMANAL---------------------------------------------------------------------------- 

1138 - 01.15.01 - Alfredo José de Oliveira Martins – Contrato de Arrendamento Parcela 1 ----------- 

-------------------Considerando as informações prestadas e documentos em anexo à distribuição n.º 

EDOC/2021/97712, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a minuta do presente contrato 
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de arrendamento a celebrar com o proprietário identificado em epígrafe, destinado à instalação da 

Feira Semanal (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. --------- 
 

1139 - 01.15.02 - Urbano de Oliveira Santos, Maria do Céu Rodrigues de Oliveira e Maria Luísa de 

Oliveira Santos Garcia – Contrato de Arrendamento Parcela 2 --------------------------------------------- 

-------------------Considerando as informações prestadas e documentos em anexo à distribuição n.º 

EDOC/2021/96617, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a minuta do presente contrato 

de arrendamento a celebrar com os proprietários identificados em epígrafe, destinada à instalação da 

Feira Semanal (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. --------- 

 

1140 - 01.15.03 - Urbano de Oliveira Santos Cabeça de Casal da Herança de Ernesto Francisco dos 

Santos – Contrato de Arrendamento Parcela 3 ---------------------------------------------------------------- 

-------------------Considerando as informações prestadas e documentos em anexo à distribuição n.º 

EDOC/2021/96622, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a minuta do presente contrato 

de arrendamento a celebrar com os proprietários identificados em epígrafe, destinada à instalação da 

Feira Semanal (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. --------- 

 

-------------------MERCADO 2 DE MAIO--------------------------------------------------------------------- 
1141 - 01.16.01 - Loja 19 U – Apoio Financeiro ao novo Arrendamento e Instalação de Atividade -- 

-------------------Considerando as informações prestadas e documentos em anexo à distribuição n.º 

EDOC/2020/65161, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar o apoio financeiro para o novo 

arrendamento e instalação de atividade, referente à loja 19 U, no âmbito da Execução de Cobertura 

do Mercado 2 de Maio, incluindo obras complementares.--------------------------------------------------- 

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

 

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

DE PASSAGEIROS EM REGIME DE LOCAÇÃO FINANCEIRA – Parte 2---------------------- 
1142 - 01.17.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo em conta as informações prestadas no 

âmbito da distribuição n.º EDOC/2022/22052 em especial, Relatório Final de Análise de Propostas, 

elaborado pelo Júri do concurso designado para o efeito (que, a fim de fazer parte integrante da 

presente ata, se dá aqui por reproduzido), tomou conhecimento da proposta de adjudicação à 

entidade, ordenada em primeiro lugar, “Banco Comercial Português, S.A.” pelo valor de 46.850,00 

euros, sendo o montante global imputado de 47.181,96 euros, valor correspondente ao somatório de 

todas as rendas, valor residual, e todas as despesas, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem 

como, de celebração do respetivo contrato.--------------------------------------------------------------------- 

-------------------Após análise e discussão das referidas propostas, a Câmara Municipal de Viseu, 

concordando com as mesmas, deliberou, submeter à autorização da Assembleia Municipal, ao 

abrigo das disposições conjugadas na alínea f) do n.º 1  do artigo 25.º, subalínea dd) e ccc) do n.º 1 

do artigo 33.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na redação atual, do n.º 1 do artigo 

3.º do Decreto-lei n.º 149/95, de 24 de junho, na sua atual redação e n.º 1, 3 e 6, do artigo 49º, n.º 1 

e 2 do artigo 52.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação e  alínea c) do nº 1 do 

artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, a celebração de Contrato de 

Locação Financeira para Aquisição de duas Viaturas Elétricas Ligeiras de Passageiros, num 
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montante de 47.181,96 euros, acrescido de IVA, em conformidade com a minuta de contrato 

apresentada e de acordo com as informação apresentada pela Divisão Financeira e de 

Contratação/Unidade Orgânica de Contratação (documentos esses que, a fim de fazerem parte 

integrante da presente ata, se dão aqui por reproduzidos).---------------------------------------------------- 

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

 

-------------------REDUÇÃO DE TAXAS---------------------------------------------------------------------- 
1143 - 01.18.01 - Federação Académica de Viseu------------------------------------------------------------- 

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

distribuição n.º EDOC/2022/38610, 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 às Licenças de Ruído, 

Divertimento Público e Recinto Improvisado, para a realização da 36ª Semana Académica..---------- 

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

 

-------------------GEMINAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------- 
1144 - 01.19.01 - Município de Viseu / Cidade de Elvas ---------------------------------------------------- 

-------------------Na sequência de um convite da Câmara Municipal de Elvas para participarmos no 

descerramento de um Topónimo com o nome da Cidade de Viseu, descortinaram-se um conjunto de 

particularidades comuns que mereceram uma vontade de iniciar um processo de geminação.---------- 

-------------------Desde logo, o facto de também a cidade de Elvas possuir uma Feira Popular com o 

nome de Feira de S. Mateus.-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Feira de São Mateus em Elvas realiza-se anualmente no Parque da Piedade no 

mês de setembro, em conjunto com as Festas do Senhor Jesus da Piedade.------------------------------- 

-------------------É considerada a maior feira e romaria de todo o Alentejo não só pela sua dimensão, 

como também pelo número de visitantes que alcança habitualmente.-------------------------------------- 

-------------------Para além disso, as duas cidades apresentam um conjunto de referências histórico-

culturais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O primeiro foral de Elvas terá sido concedido por D. Afonso Henriques, Rei que, 

segundo a tese do Historiador Almeida Fernandes, terá nascido em Viseu.------------------------------- 

-------------------Elvas é uma cidade raiana portuguesa do distrito de Portalegre, na região do 

Alentejo e na sub-região do Alto Alentejo.--------------------------------------------------------------------- 

-------------------Elvas alberga o maior conjunto de fortificações abaluartadas do mundo, as muralhas 

de Elvas, as quais em conjunto com o centro histórico da cidade são Património Mundial da 

Humanidade, título atribuído pela UNESCO.------------------------------------------------------------------ 

-------------------Viseu tem um Centro Histórico que também quer potenciar e revitalizar.-------------- 

-------------------É consensual que esta geminação permitirá fortalecer relações entre as duas cidades, 

numa perspetiva de colaboração, intercâmbio cultural, partilha de conhecimento e eventos.----------- 

-------------------Pretende-se com esta geminação a criação de pontes culturais comuns que 

potenciem a economia das cidades.------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------O interesse da cidade de Elvas já foi igualmente manifestado em deliberação de 

Câmara do Concelho de Elvas.----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Também pretende o Município de Viseu atribuir um topónimo com o nome da 

Cidade de Elvas marcando a relação fraterna entre as duas cidades.---------------------------------------- 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_de_Castelo_Branco#O_Foral
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-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu aprovou o inicio do processo de geminação 

com a cidade de Elvas (EDOC/2022/50808).------------------------------------------------------------------ 

-------------------Efetuada a discussão e votação, esta deliberação foi aprovada por unanimidade 

tendo os Senhores Vereadores do Partido Socialista, apresentado a seguinte declaração de voto: ----- 

-------------------“Concebendo Viseu como um município cosmopolita, multipolar e aberto a 

dinâmicas de valorização territorial com outros municípios, consolidadas por protocolos de 

geminação, a vereação PS vota a favor da geminação com a cidade de Elvas, não obstante ter 

questionado e não terem sido cabalmente apresentadas as razões objetivas que sustentaram esta 

decisão do executivo, bem como quais os critérios a observar em propostas de geminação futura.--- 

-------------------Entendemos que a decisão política de se formalizar a geminação do município deva 

obedecer a critérios claros, objetivos e sindicáveis para que o ato político da vinculação 

institucional de territórios seja quer causa, quer consequência de relações bilaterais de 

cooperação, partilha de conhecimento, intercâmbio cultural, promoção e valorização etnográfica 

que alavanquem de forma biunívoca os municípios geminados.-------------------------------------------- 

-------------------Apesar de solicitadas, não foram, à data, apresentadas quaisquer propostas 

concretas de dinamização territorial, económica, cultural ou etnográfica que consubstanciem esta 

geminação proposta.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

02-DMAG 

 

-------------------MUNICIPIO DE VISEU - CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO 

EXERCICIO ECONÓMICO DE 2021----------------------------------------------------------------------- 

1145 - 02.01.01 - A Câmara Municipal de Viseu, através dos documentos em anexo à distribuição 

n.º EDOC/2022/54546 (que, a fim de fazerem parte integrante da presente ata, se dão aqui por 

reproduzidos), tomou conhecimento dos documentos da prestação de contas consolidados, relativos 

ao ano de 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Após análise e discussão, dos documentos supracitados, os mesmos foram 

aprovados, ao abrigo das competências conferidas pela alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro e n.º 2 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua atual 

redação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O Executivo Municipal deliberou ainda remeter os referidos documentos à 

Assembleia Municipal, para os efeitos previstos na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro e n.º 2 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua atual 

redação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------NORMA DE CONTROLO INTERNO --------------------------------------------------- 

1146 - 02.02.01 - A Câmara Municipal de Viseu, em face das informações e anexos constantes da 

distribuição n.º EDOC/2022/55750, deliberou aprovar a Norma de Controlo Interno, nos termos e 

para os efeitos do disposto nas alíneas i) e k) do n.º 1 do artigo 33.º e alínea j) do n.º 1 do artigo 35.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (e que, a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá 

aqui por reproduzido), que se destinam a assegurar o desenvolvimento das atividades do Município 

de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de 
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situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão, a integridade dos registos contabilísticos e a 

preparação oportuna de informação fiável.--------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

técnico do Diretor da Direção Municipal de Administração Geral, Adelino Fernando de Almeida 

Costa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

03-DMOPAS 

 

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

1147 - 03.01.01 - Sinalização Horizontal----------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/48921, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a proposta de sinalização 

rodoviária da Rua Nova Jugueiros, na freguesia de Viseu, por questões de segurança, conforme 

etapa 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1148 - 03.01.02 - Sinalização ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

EDOC/2022/44636, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a sinalização de um lugar de 

estacionamento PMC na Rua Doutor Casimiro Vasconcelos e correção de sinalização adicional 

existente, na freguesia de Viseu, conforme etapa 8.----------------------------------------------------------- 

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

 

1149 - 03.01.03 - Sinalização Horizontal e Vertical----------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/2667, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a proposta de sinalização 

rodoviária na Rua do Lameiro Longo e Rua da Capadeira no Espadanal, freguesia de Fragosela, por 

questões de segurança, conforme etapa 9.---------------------------------------------------------------------- 

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

 

1150 - 03.01.04 - Sinalização Horizontal e Vertical----------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/47496, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a proposta de sinalização 

rodoviária na Rua Fernando Teixeira em Abraveses, freguesia de Abraveses, por questões de 

segurança, conforme etapa 6.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------APOIO LIMPEZA CAVALHADAS DE TEIVAS-------------------------------------- 

1151 - 03.02.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/48042, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar um apoio financeiro à 

Associação Cultural, Recreativa e Social de Teivas, materializado na  limpeza do cortejo, no valor 
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estimado de 687,75 euros de acordo com o previsto nas alíneas o) e p) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.-------------------------------------------------------- 

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

 

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

1152 - 03.03.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 23-05-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/38487, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os esclarecimentos 

e erros e omissões prestados e do Programa de Procedimento retificado.---------------------------------- 

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

 

1153 - 03.03.02 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 03-06-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/38487, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a proposta de 

adjudicação, constante do projeto de decisão, no valor de 378.975,03 euros, acrescido de IVA à 

empresa Qbeiras Energia Lda., bem como, o compromisso e minuta do contrato para a empreitada 

supra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------EDIFICIO PASCOAL - REQUALIFICAÇÃO E ESPAÇO DE 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO ÁGUAS DE VISEU--------------------------------------------------- 

1154 - 03.04.01 - A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do conteúdo da distribuição 

n.º EDOC/2022/17080 em especial da informação da Divisão de Suporte Técnico e Administrativo, 

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

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

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

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

“Edifício Pascoal - Requalificação e Espaço de Atendimento ao Público Águas de Viseu”.------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

------------------7) o preço base no valor de 666.000,00 euros, acrescido de IVA; ------------------------ 

------------------8) o prazo de 18 dias para apresentação das propostas; ------------------------------------ 

------------------9) o prazo de 147 dias para a execução da empreitada; ------------------------------------ 

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

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

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

substituirá o Presidente; Vogal Efetivo: Eng.º Eduardo Fiuza; Vogal Suplente: Eng.ª Marisa Coelho; 

Vogal Suplente: Arq.º Otávio Bastos. -------------------------------------------------------------------------- 
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------------------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 Arq.º Otávio Bastos como Gestor do Contrato. ------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO MUNICIPAL DE VISEU (ESPAÇO 

PÚBLICO) - LOTE 3 - ARRANJOS EXTERIORES----------------------------------------------------- 

1155 - 03.05.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 01-06-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/39018, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos 

apresentados do que resulta um acréscimo de custo da empreitada no valor de 65.943,69 euros, 

acrescido de IVA (3,58% do preço contratual), trabalhos que legalmente se enquadram nos termos 

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

60.750,89 euros, acrescido de IVA (3,30% 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 41.694,98 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 4 do artigo 370.º do CCP, no valor de 5.192,80 

euros, acrescido de IVA (0,28% do preço contratual), prazo de execução dos trabalhos avaliado em 

97 dias, sendo que, a prestação de caução deve incidir sobre o valor de 65.943,69 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.---------- 

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA QUINTA DE SÃO JOSÉ----------------- 

1156 - 03.06.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 01-06-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/26580, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos 

apresentados do que resulta um acréscimo de custo da empreitada no valor de 8.243,91 euros, 

acrescido de IVA (1,19% do preço contratual), trabalhos que legalmente se enquadram nos termos 

seguintes: trabalhos complementares, de acordo com o artigo 370.º do CCP, no valor de 8.243,91 

euros, acrescido de IVA (1,19% do preço contratual), prazo de execução dos trabalhos avaliado em 

15 dias, sendo que, a prestação de caução deve incidir sobre o valor de 8.243,91 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. ---------- 

 

1157 - 03.06.02 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 30-05-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/35485, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a correção da 

deliberação tomada em Reunião de Câmara do dia 17 de março de 2022, na qual foi deliberado 

aprovar a prorrogação graciosa, quando se queria, aprovar a prorrogação de prazo legal da 

empreitada de 120 dias, proposta pelo empreiteiro, sendo que, considerando a presente prorrogação 

de prazo, associada às prorrogações de prazo, já aprovadas relativas às suspensões da obra e 
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trabalhos complementares, se encontra fixada a data de conclusão da empreitada a 16 de julho de 

2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DA CASA DO LOGRADOURO DE FAIL------------------ 

1158 - 03.07.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 080/2022BE de 23-05-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/50966 e demais 

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

não haver razões para ser proferida decisão de oposição ao Subempreiteiro apresentado, ISOTON 

de Tiago Daniel Lopes Coelho, para execução de revestimento de fachadas exteriores no sistema de 

isolamento térmico - EPS.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

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

1159 - 03.08.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 100/2022-CCC de 24-05-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/17367 e demais 

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

aprovar o plano de trabalhos modificado, bem com, o pedido do empreiteiro de prorrogação de 

prazo legal de prazo de 249 dias, resultando nesta sequência a data de conclusão da empreitada em 

16-06-2023.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------EXECUÇÃO DO NOVO QUARTEL DOS BOMBEIROS MUNICIPAIS DE 

VISEU--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1160 - 03.09.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 082/2022BE de 27-05-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/47990 e demais 

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

aprovar o Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução no final do terceiro ano após 

Receção Provisória da Obra e não autorização da liberação da caução por se verificar a existência 

de defeitos da obra da responsabilidade do Empreiteiro.----------------------------------------------------- 

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

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE CONSTRUÇÃO CIVIL--------------------------- 

1161 - 03.10.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos 

nº 47/2022MA de 25-05-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/28275 e demais 

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

aprovar o Auto de Receção Definitiva realizado em 25-05-2022 e extinção da caução prestada.------ 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CEB DE 

PARADINHA------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1162 - 03.11.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 01-06-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/15099, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, o Auto de 
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Levantamento de Suspensão realizado em 23-05-2022, fixando-se o prazo para conclusão da obra 

em 23-06-2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE LORDOSA - PARCELAS 

182 E 112 - NOVO ACORDO (NOVOS VALORES) ----------------------------------------------------- 

1163 - 03.12.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/22931, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar os novos relatórios de 

avaliação das parcelas 182 e 112, resultante do acordo entre os proprietários das mesmas, sendo os 

valores a considerar, para as Parcela 182 e 112, os valores de 1.881,60  euros e 9.199,76 euros, 

respetivamente e as área de 224 m2 e 1.095,21 m2, respetivamente. --------------------------------------- 

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

 

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

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

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

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  

04-DMOTDE 

 

 

-------------------LOTEAMENTOS------------------------------------------------------------------------------ 

1164 - 04.01.01 - Casimira da Conceição de Sousa - EDOC/2022/44370 --------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o Auto de  Receção Provisório 

das obras de urbanização, (Auto de Vistoria de 18 de maio de 2022),  documento cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, estando, assim, criadas as condições 

para a receção provisória das obras de urbanização, correlacionadas com as respetivas 

infraestruturas , com todas as consequências daí emergentes, muito concretamente, no que concerne 

à redução da caução prestada para garantir a boa execução de tais obras para o montante de 510,00 

euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1165 - 04.01.02 - Junta de Freguesia de Mundão - EDOC/2021/15775 ----------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o auto de receção definitiva das 

obras de urbanização, (Auto de Vistoria de 05 de maio de 2022), estando, assim, criadas as 

condições para a receção definitiva de tais obras de urbanização, correlacionadas com o respetivo 

loteamento nº 46/83. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1166 - 04.01.03 - Visagricola - Produtos Agrícolas, Lda. - EDOC/2019/20113 -------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o auto de receção definitiva das 

obras de urbanização, (Auto de Vistoria de 16 de maio de 2022), estando, assim, criadas as 

condições para a receção definitiva das obras de urbanização, correlacionadas com o respetivo 
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loteamento, com todas as consequências daí emergentes, nomeadamente no que diz respeito à 

liberação da correspondente caução. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1167 - 04.01.04 - João Gomes Moreira da Costa e Outro - EDOC/2022/47753 -------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o auto de receção definitiva das 

obras de urbanização, (Auto de Vistoria de 18 de maio de 2022), estando, assim, criadas as 

condições para a receção definitiva das obras de urbanização, correlacionadas com o respetivo 

loteamento, com todas as consequências daí emergentes, nomeadamente no que diz respeito à 

liberação da correspondente caução. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

1168 - 04.02.01 - Pedro Miguel Coelho Mesquita – EDOC/2022/2393 ----------------------------------- 

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

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

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

sobre a matéria, em 23 de maio de 2022. ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

1169 - 04.02.02 - José Manuel Antunes dos Santos – EDOC/2021/103826 ------------------------------- 

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

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

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

sobre a matéria, em 23 de maio de 2022. ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

1170 - 04.02.03 - Teresa Maria Jesus Lopes da Silva Pereira da Silva – EDOC/2021/102205 --------- 

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

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

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

sobre a matéria, em 02 de maio de 2022. ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

--------------------CERTIDÃO DE DESTAQUE – ARTIGO 6.º DO REGIME JURÍDICO DA 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------- 

1171 - 04.03.01 - Fernanda Pereira Domingues – EDOC/2022/47883 ------------------------------------- 

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

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 157/2022 PN elaborada, sobre a matéria em 18 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. --------- 

 

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

1172 - 04.04.01 - José Oliveira de Almeida – EDOC/2019/9135------------------------------------------- 

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

técnica produzida, sobre a matéria em 18 de 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. --------- 

 

1173 - 04.04.02 - Ana Paula da Silva Figueiredo Gonçalves – EDOC/2022/46550---------------------- 

-------------------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 349/2022/FB produzida, sobre a matéria em 19 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. --------- 

 

1174 - 04.04.03 - Susete Marisa Oliveira Saraiva – EDOC/2022/45984----------------------------------- 

-------------------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 13 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. --------- 

 

1175 - 04.04.04 - Maria Elizete Cruz Gonçalves Baltasar – EDOC/2018/12309------------------------- 

-------------------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 18 de maio 

de 2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

1176 - 04.04.05 - Paulo Serafim J. Martins da Costa – EDOC/2018/41205------------------------------- 

-------------------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 13 de maio 

de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1177 - 04.04.06 - Pedro Miguel Loureiro da Costa – EDOC/2018/17906--------------------------------- 

-------------------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 23 de maio 

de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

1178 - 04.04.07 - Paulo Jorge Gomes Pires – EDOC/2020/60659------------------------------------------ 

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

caducidade do ato de gestão urbanístico praticado da mera comunicação prévia em causa, no âmbito 

do procedimento administrativo, em apreciação, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 71.º do 

RJUE e de acordo com a informação técnica produzida, sobre a matéria em 24 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. --------- 

 

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

1179 - 04.05.01 - José Carlos de Jesus Coelho - Licença especial de legalização de edifícios e 

arrumos - EDOC/2022/49228 ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 358/2022 FM 

elaborada, sobre a matéria, em 23 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. --------- 

 

1180 - 04.05.02 - Lúcia dos Santos Cruz - Licença especial de legalização de moradia e anexo - 

EDOC/2022/41672 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 348/2022 FB 

elaborada, sobre a matéria, em 18 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. --------- 

 

1181 - 04.05.03 - Higino Fernando Peralta e Sousa - Legalização de alterações em moradia 

unifamiliar - EDOC/2022/46742 -------------------------------------------------------------------------------- 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 313/2022 MH 

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. --------- 

 

1182 - 04.05.04 - Fábrica de Móveis e Artesanato S. Mateus, Lda. – Legalização de Pavilhão – 

EDOC/2022/36927 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 269/2022 LR 

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. --------- 
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1183 - 04.05.05 - Impacto Convergente Supermercados, Lda. - Legalização de edifício durante a 

execução da obra (Licenciamento Especial de Legalização da Operação Urbanística) – 

EDOC/2022/51408 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 336/2022 MH 

elaborada, sobre a matéria, em 24 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. --------- 

 

1184 - 04.05.06 - Paula Manuela de Jesus Santos Rodrigues Teixeira - Legalização de alterações em 

moradia unifamiliar – EDOC/2022/42162 --------------------------------------------------------------------- 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 169/2022 PN 

elaborada, sobre a matéria, em 26 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. --------- 

 

1185 - 04.05.07 - Regalo & Chaves, Lda. - Legalização de Pavilhão para arrumos – 

EDOC/2022/40168 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de indeferir o ato de 

legalização em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em apreciação, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 24.º do RJUE, e de acordo com a informação técnica n.º 274/2022 LR 

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. --------- 

 

1186 - 04.05.08 - Herança de António Jesus Almeida - Legalização de alterações de habitação 

unifamiliar – EDOC/2022/12966 -------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou com caráter definitivo indeferir o pedido 

de legalização da operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica 

elaborada, sobre a matéria, em 23 de maio de 2022. --------------------------------------------------------- 

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

 

1187 - 04.05.09 - Fernando Jorge Almeida Amaral - Legalização de alterações de habitação 

unifamiliar – EDOC/2022/16095 -------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou caráter definitivo indeferir o pedido de 

legalização da operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica 

elaborada, sobre a matéria, em 23 de maio de 2022. --------------------------------------------------------- 

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

 

1188 - 04.05.10 - Ana Cristina Pereira Simões Calheiros Pinheiro - Legalização de anexo para 

arrumos – EDOC/2022/23191 ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou caráter definitivo indeferir o pedido de 

legalização da operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 
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271/2022 LR 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. --------- 

 

1189 - 04.05.11 - Maria Angelina Lopes Grabulho - Legalização e alterações de moradias 

unifamiliares – EDOC/2021/82001 ----------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou com caráter definitivo indeferir o pedido 

de legalização da operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica 

elaborada, sobre a matéria, em 25 de maio de 2022. --------------------------------------------------------- 

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

 

1190 - 04.05.12 - José Marques Cardoso e José Alexandre Mendes Rodrigues - Certidão de Divisão 

Física de Parcela - EDOC/2022/48856 ------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou emitir certidão de divisão física de 

parcela, nos precisos termos do teor da informação técnica n.º 202/2022 AC elaborada, sobre a 

matéria, em 25 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. --------- 

 

--------------------REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------- 
1191 - 04.06.01 - Associação de Futebol de Viseu - EDOC/2022/54421 ---------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou conceder a redução do pagamento das 

taxas em 90 % nos termos e para os efeitos da informação/proposta n.º 05/2022 CF produzida, sobre 

a matéria em 01 de junho 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. -------------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

O Presidente 

 

 

 _______________________  
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O Chefe de Divisão 

 

 

_________________________ 

 


