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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU, 

REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS 

DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E 

DOIS 

 

 

----------------Aos vinte e três 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 falar do tema da Ação Social, referindo 

que, é sobejamente conhecida a capacidade que os viseenses têm de acolher, ser generosos e 

humanistas, prova disso tem sido a capacidade de acolhimento de mais de meio milhar de famílias 

ucranianas refugiadas da guerra. Seguidamente referiu que, em reuniões passadas a Vereação do 

Partido Socialista, veio propor medidas concretas de apoio do executivo camarário para integração 

destes cidadãos ucranianos, nomeadamente, a necessidade de melhorar a mobilidade dentro da 

cidade, tendo sido proposto  a gratuitidade do passe no MUV, tendo questionado se está previsto 

algum protocolo relativamente ao programa Porta Aberta de integração social,  para as famílias que 

foram forçadas a escolher Viseu como cidade de acolhimento. Por fim, deixou a sugestão da 
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possibilidade de redução das tarifas da água para as famílias de viseenses que acolheram estas 

famílias nos seus lares e que com isto vêm a sua taxa da água a aumentar em função do consumo, 

considerando que, são pequenas medidas, mas que poderão auxiliar quem decidiu ser solidário. O 

executivo camarário, que com facilidade, na brasa mediática, se disponibilizou a ajudar, mas que 

agora, estando há quatro meses neste processo de guerra e de acolhimento de refugiados, carece de 

medidas apresentadas para consubstanciar esta solidariedade. ---------------------------------------------- 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, na última reunião de câmara 

foi dito que, no circuito de comunicação na área da educação deveria ser, Coordenador de Escola, 

Direção do Agrupamento e Serviço de Educação e que existiu a reunião de monitorização do 

processo de descentralização da educação incluindo os diretores de escola e ainda que, irá decorrer 

uma reunião com as Associações de Pais e Encarregados de Educação, com vista a diagnosticar 

como correu, o ano letivo e a projetar o próximo com melhorias. Mais referiu que, se congratulam 

com a vontade de abrir um canal de comunicação com as Associações de Pais e Encarregados de 

Educação, dada a importância das suas ações e das suas responsabilidades em contexto escolar que 

por vezes vão para além das suas competências, sendo desta forma ouvidas e discutidas as 

preocupações dessas Associações no processo de avaliação do ano letivo que termina e 

consequentemente, a projeção das mesmas no próximo ano letivo. Por fim, solicitou a 

disponibilização dos dados resultantes dessa reunião, questionando o Senhor Presidente, se à 

semelhança dos anos letivos anteriores, existirá a oferta dos manuais escolares aos alunos do 

primeiro, segundo e terceiros ciclos do ensino privado, bem como, os livros de fichas a todos alunos 

do primeiro ciclo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir que, em dezembro de 2021, falou 

do tema da abertura do concurso “Acessibilidades 360º” no âmbito da intervenção na via pública, 

do Instituto Nacional para a Reabilitação, que tem como objetivo, a melhoria das acessibilidades 

para as pessoas com mobilidade condicionada, tendo sugerido que, o Município de Viseu se 

candidatasse para promover a melhoria das acessibilidades e que envolvesse as freguesias através 

do levantamento das necessidades. Referiu ainda que, têm conhecimento que, uma freguesia enviou 

um oficio ao município a manifestar a total disponibilidade para colaborar no levantamento e 

indicação das necessidades, em virtude de, nessa freguesia, existirem IPSS´s e cidadãos com 

mobilidade reduzida, existindo passeios sem dimensões, não estando preparados para circularem 

pessoas com essas características. Seguidamente, referiu que esse programa serviu para melhorar e 

requalificar as acessibilidades, tornando assim melhor o acesso à segurança e o conforto deste tipo 

de utilizadores e tornar assim o concelho de Viseu, mais inclusivo. Mais referiu que, na ultima 

reunião de câmara através da intervenção da Senhora Vereadora Mara, ficou-se a saber da 

candidatura efetuada ao Parque Industrial de Coimbrões, tendo questionado, o porquê de se só ter 

sido efetuada para o referido parque, o porquê de não se ter envolvido as freguesias, a assembleia e 

a câmara, em face da disponibilidade demonstrada para participarem neste tema da mobilidade. Por 

fim, questionou o Senhor Presidente, sobre em que fase está a expansão da IBM em Viseu.----------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir que, faleceu Jorge Teixeira, 

membro da comissão administrativa pós 25 de abril, apresentando um voto de pesar, referindo-se ao 

mesmo como um mestre da vida e tendo destacado o seu percurso como gestor público, empresário, 

autarca, fundador do PS em Viseu, tendo ainda, deixado à consideração do Senhor Presidente, para 

junto da comissão de toponímia, colocar a possibilidade de atribuição de um nome numa rua da 
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cidade ou concelho de Viseu. Seguidamente, mencionou os vinte e cinco anos de elevação de 

Silgueiros a Vila, tendo referido a importância do momento para a freguesia e aquele espaço 

territorial, deixando felicitações para a freguesia e todos os fregueses de Silgueiros. Por fim, 

questionou o Senhor Presidente sobre o enquadramento global relativamente ao anúncio feito na 

comunicação social, sobre as filmagens do filme Velocidade Furiosa, em especial, sobre o quartel 

general em Viseu, tendo questionado qual o acompanhamento dado e o ponto de situação.------------ 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que, apesar de saberem que, os 

tempos mediáticos são diferentes dos tempos reais, o Município de Viseu não abandonou o tempo 

real, mencionando que mediaticamente o assunto está a acalmar, mas, o trabalho continua de forma 

contínua e persistente, enfrentando as dificuldades comuns a outro tipo de situações. Seguidamente, 

referiu as festividades populares que foram realizadas, tendo destacado a festa das freguesias, 

considerando este evento muito importante por aquilo que caracteriza a própria dinâmica da 

programação cultural do parque da cidade e as marchas da cidade, bem como, pela captação e 

vivência do público. Mais referiu que, estes eventos envolveram muitas freguesias, associações e 

público na rua. Seguidamente, referiu, ainda, a realização das Cavalhadas de Teivas como uma 

participação inacreditável, onde se provaram duas coisas, que o centro histórico e o parque da 

cidade merecem ser ativados e vividos desta forma e que os eventos cheguem com qualidade e 

condições de fruição do espaço, levando, no entanto, a uma reflexão sobre outra questão, ou seja, a 

necessidade destes eventos serem olhados como verdadeiros potenciadores da dinâmica cultural do 

território e de preservação das dinâmicas que fazem parte do património, mas que, de alguma 

maneira projetam as pessoas para o futuro. Por fim, deu ainda nota que, a programação do parque 

irá continuar durante o mês de julho, esperando que, com melhor tempo, sendo que, irá sendo dada 

nota da mesma durante estas reuniões. ------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vice-Presidente, usou da palavra para referir que, participou em nome do 

Senhor Presidente da Câmara nas comemorações dos 25 anos da elevação de Silgueiros a Vila e que 

foi uma cerimónia singela, mas cheia de significado, destacando que se está noutro patamar 

passados vinte e cinco anos, tendo-se feito uma retrospetiva não só daquilo que foi feito, até agora, 

mas também, sobretudo, das perspetivas que existem para o futuro do nosso território, tendo-se 

congratulado com esse convite, tendo felicitado as pessoas de Silgueiros e o Senhor Presidente, que, 

em tempos, também teve responsabilidades na matéria. Seguidamente, referiu que relativamente ao 

Parque da Capitão Silva Pereira e transposto que está a questão, com o troço de muralha 

encontrado, nesse mesmo parque, a Câmara Municipal irá dar início á obra através do 

concessionário, já na próxima semana. ------------------------------------------------------------------------- 

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

--------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para parabenizar um conjunto de empresas 

do concelho de Viseu que foram premiadas no evento organizado pela CCDRC, com a distinção 

gazela que, sendo o número de distinções representativo do potencial excelente do território pela 

criação de riqueza e a capacidade que tem de criação de postos de trabalho e em resultado disso a 

fixação de pessoas. Seguidamente, realçou um assunto que consta da ordem de trabalhos que é a 

criação da Comissão Municipal de Concertação de Gestão Urbanística, sendo uma comissão que 

prevê assegurar uma boa articulação interna entre os diversos serviços municipais, que participam 

direta e indiretamente na análise interna das operações urbanísticas mais complexas, pretendendo-se 

obter evidentes ganhos de eficácia e eficiência, designadamente para os produtores em termos de 

redução de prazos procedimentais na resposta da autarquia, assim como, obter rigor e objetividade 
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na apreciação técnica concertada dos respetivos processos administrativos. Por fim realçou que, esta 

iniciativa surge por iniciativa do município de Lisboa, que anunciou a criação desta comissão 

municipal, tendo o município desenvolvido algumas iniciativas para replicar o modelo e as práticas, 

tendo-se chegado á conclusão que, não existia nada, ainda criado pelo referido município, tendo-se 

tomado a iniciativa de elaborar a proposta hoje apresentada de forma autónoma e da autoria do 

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

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para realçar que, no âmbito da área do 

ambiente, a presença no Fórum das Cidades que decorreu em Madrid, no dia 14 de junho, na Feira 

Internacional de Urbanismo e do Meio Ambiente e onde foi apresentada a comunicação 

Arborização e Renaturalização da Cidade de Viseu. Mais referiu que, ainda na área do ambiente, o 

Sr. Presidente falará certamente do resultado da candidatura ao Programa de Ilhas Sombra. 

Seguidamente, referiu que, na área da Educação destaca a cerimónia de comemoração do mérito 

educativo municipal que decorreu na passada sexta feira e onde foram homenageados 740 crianças 

e jovens. Referiu ainda que, no âmbito do desporto decorreu o evento Fitness Welcome Summer 

que atraiu centenas de pessoas ao Parque Urbano de Santiago, nesta segunda-feira. Por fim, referiu 

que, na passada terça-feira reuniu com as Uniões das Associações de Pais e Encarregados de 

Educação e outras estruturas representativas dos pais e encarregados de educação, no total, 12 

associações presentes, tendo-se abordado os temas da descentralização de competências, a 

qualidade de refeições, as Atividades de Enriquecimento Curricular, a Componente de Apoio à 

Família e o concurso de assistentes operacionais.------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Presidente usou da palavra referindo que, a Câmara está de boa saúde se 

os problemas forem só os apresentados, a integração dos ucranianos, a oferta do ensino privado, e a 

expansão de uma empresa privada que é a IBM, não existindo grandes problemas internos. Quanto 

á integração dos ucranianos, referiu que, é motivo de orgulho a forma como a comunidade viseense 

tratou do problema dos ucranianos, já de forma diferente, foi como a administração central permitiu 

que a integração fosse feita, pois podendo aproveitar a oportunidade para disseminar no País os 

refugiados, sobretudo nas regiões onde a população falta, acumulou-os em Lisboa ou em Cascais. 

Em Viseu o trabalho foi feito tendo sido altamente elogiado na estrutura arranjada com as 

instituições de Viseu, que se disponibilizaram para o efeito. Relativamente à questão colocada pela 

Senhora Vereadora Fernanda Gilvaia, sobre a oferta ao ensino privado, referiu que, irá analisar o 

assunto e que a primeira preocupação é com o ensino público, estando atentos ao ensino privado e 

que se tratando de doações a câmara tem a estrita obrigação de analisar quem necessita e quem não 

necessita, indo ser feita uma análise objetiva. Quanto à questão trazida pelo Senhor Vereador, 

Miguel Pipa, referiu que, as questões relacionadas com as Freguesias têm um gabinete próprio para 

serem tratadas e de igual modo, não valendo a pena trazer aqui as questões em mão.  Mais referiu 

que, se a junta de freguesia em questão quiser resolver um problema, pela via oficial como deve ser, 

vem ao gabinete criado para o efeito, que inclusive foi criado pelo Senhor Presidente e coloca a 

questão, não deitando mãos a emissários, quando tem interlocutores e serviços específicos para o 

fazer. Por fim referiu que, a câmara também tem coisas a pedir às juntas de freguesias e que, a ser 

assim, o Senhor Vereador poderia também levar às juntas de freguesia aquilo que têm que fazer em 

nome da câmara e para as quais foram estabelecidos protocolos, dando como exemplo a limpeza das 

estradas que está delegada nas juntas de freguesia. Quanto à intervenção do Senhor Vereador, João 

Azevedo, referiu que, não sabia do falecimento de Jorge Teixeira, lamentando o seu falecimento e 

destacando a elevada consideração que tinha pelo mesmo, que era reciproca, reconhecendo ter sido 
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um viseense empenhadíssimo, que participou na vida pública com isenção. Mais referiu que, estima 

pessoas que têm ideias diferentes das suas, desde que, tenham ética e o Jorge Teixeira tinha-a, 

considerando-o um amigo, rendendo-lhe homenagens enquanto agente e político, associando-se 

deste modo ao Voto de Pesar. Por fim, referiu que, quanto á questão da toponímia referiu que, seria 

um nome a inventariar e a deixar disponível para a comissão de toponímia analisar. Quanto à 

questão da velocidade furiosa, referiu que, a Câmara de Viseu foi a única entidade que, foi 

oficialmente contactada, dando-lhe a conhecer que, juntamente com outras duas cidades, estavam 

previstas filmagens para esta série, tendo-se muitas pessoas adiantado, a situação escapou de uma 

forma fácil, pois existiu uma procura de quartos de hotel, tendo-se as pessoas apercebido que, iria 

existir uma grande iniciativa. Mais referiu que, o que foi feito pela Câmara, de uma forma oficial, 

foi assumir-se como, entidade facilitadora, em face de Viseu ter sido indicado como quartel general. 

Por fim referiu que, irão ser escolhidas estradas que não são do domínio municipal, sendo que, irá 

ser assegurado o policiamento, estando atentos ao assunto e extremamente honrados, por sermos 

uma das três cidades escolhidas, esperando que, quando as filmagens ocorrerem, exista um 

conhecimento mais profundo, pois em face do número de seguidores é normal deixar-se um rasto de 

publicidade, esperando que os amantes da série, venham in loco conhecer os locais. Por fim, referiu 

que, esta série está a ser filmada em Espanha e agora deslocou-se para este eixo, não se sabendo 

quando começam em face de ser, ao que se sabe, um segredo da direção de filmagens, não sabendo 

exatamente quem vai estar cá, sabendo apenas oficialmente que vão ser efetuadas filmagens na zona 

com alojamento no concelho de Viseu e a vinda de muito material circulante que a câmara garante a 

sua salvaguarda em face de ser material muito pesado e situando-se em local que não traz 

problemas á restante circulação viária. Quanto ás questões trazidas pela Senhora Vereadora Leonor 

Barata, em especial as relacionadas com as festas populares, referiu que é marcante o facto de estas 

atividades terem tido muita gente, significando que as pessoas estavam muito ávidas de sair de casa 

e socializar, tem ainda realçado a qualidade crescente dos eventos, dando como exemplo, de 

aquando do início das marchas populares pelo Senhor Presidente, não tinham a qualidade desta 

última, dando ainda conta do investimento ao longo dos anos pela Câmara, na atividade e dos 

resultados que tem tido. Relativamente á freguesia de Silgueiros, referiu que, foi o autor da proposta 

de elevação de Silgueiros a Vila, na mesma altura em que, Torredeita foi elevada a Vila, destacando 

uma característica específica que é, não há nenhuma Vila Silgueiros, mas sim, todo aquele espaço, 

não existindo nenhuma povoação chamada Silgueiros. Por fim referiu que, não pode estar por 

motivos de agenda, manifestando, ainda, orgulho pela sua contribuição para a elevação de 

Silgueiros e Torredeita a Vila. Relativamente, á questão trazida pela Senhora Vereadora Mara 

Almeida, sobre as empresas gazela, manifestou a sua satisfação, dando a conhecer que, deu os 

parabéns ás empresas distinguidas, referindo que, por vezes se andam a queixar do tecido 

empresarial de Viseu dizendo que é fraco, mas que, sempre que existem distinções públicas, Viseu 

está sempre á cabeça com diferenças enormes e que o tecido empresarial recomenda-se, admitindo 

que, poderia ser mais, mas que atualmente é bom e considerado, sendo o número de distinções 

gazela alcançado, exemplo disso mesmo. Seguidamente, relativamente á Comissão Municipal de 

Concertação de Gestão Urbanística, enfatizou que, a ideia surgiu em Lisboa e Viseu agarrou nela, 

mas não a copiou, achando que Viseu ainda contribuiu para ajudar Lisboa, na sua comissão. Mais 

referiu que, se agarrou na ideia, efetuando-se proposta autónoma á medida de Viseu, constituindo-se 

como uma ideia extremamente importante, pois trata-se de acelerar de uma só vez, dando como 

exemplo um processo de apreciação, onde teria que andar de serviço em serviço, desta forma, é 

colocado num só sitio, onde está toda a gente com voto na matéria, decidindo de uma vez, 

poupando etapas internamente e poupando tempo aos cidadãos que querem ver os seus projetos 
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aprovados. Seguidamente, referiu o envolvimento de Viseu no programa CenCyl, onde a Câmara de 

Viseu é uma das câmaras há muitos anos, a esta parte, que faz parte desta iniciativa, onde estão 

envolvidas as principais cidades desta zona, Coimbra, Salamanca e Madrid, sendo Viseu convidado 

como orador nesse programa, tendo ainda um apoio financeiro determinado, não saindo por isso da 

câmara, destacando, ainda o orgulho de pertencer ao referido programa.---------------------------------- 

 

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

 

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

1192 - 01.01.01 - A ata da Reunião Ordinária de 09-06-2022, 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 --------------------------------------- 

1193 - 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 854 / 100 

mil habitantes, 36 Internados, Enfermaria 35 e nos Cuidados Intensivos 1. ------------------------------- 

-------------------2) “Cerimónia de Mérito Educativo” -------------------------------------------------------- 

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

Viseu reconheceu 740 alunos por mérito escolar. ------------------------------------------------------------- 

-------------------A Cerimónia decorreu no Pavilhão Multiusos e reuniu alunos do 1º Ciclo ao Ensino 

Superior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------O Município de Viseu distinguiu na sexta-feira à noite, dia 17 de junho, alunos de 

17 instituições escolares do concelho de Viseu, no decorrer da Cerimónia anual de Reconhecimento 

Municipal por Mérito Educativo, que se realizou no Pavilhão Multiusos de Viseu. --------------------- 

-------------------Destacou a comunidade feliz que Viseu tem e que se reflete nos resultados escolares 

dos nossos alunos, acrescentando que “Viseu é a “Melhor Cidade para Estudar” graças ao esforço 

de toda a rede escolar do concelho e que, este ano, nos permitiu distinguir muitos alunos pelos seus 

excelentes resultados. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Ao longo da Cerimónia, foram reconhecidas as diferentes instituições escolares, 

através dos seus diretores e presidentes, pelo trabalho desenvolvido e que coloca o Município de 

Viseu como uma das melhores cidades para estudar do país, com destaque para a intervenção da 

Senhora Delegada Regional, presente na cerimónia. Prestados foram também agradecimentos a 

todos aqueles que fazem parte e constroem, diariamente, a comunidade escolar, desde encarregados 

de educação e auxiliares a professores, por juntos trabalharem em prol de uma melhor qualidade do 

ensino. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------3) “Município de Viseu renova convite a viver o verão num Centro Histórico livre 

de carros” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de trânsito terá lugar às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, de 17 de junho a 21 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-------------------Neste verão de 2022, o Município de Viseu recupera a campanha de promoção de 

um Centro Histórico com qualidade e “amigo” do ambiente, sem carros, promovendo uma 

circulação segura e confortável, a pé ou bicicleta, para viseenses, visitantes e turistas, que aqui 

residem ou o visitam. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Neste contexto, e sob o mote “Centro Histórico, Verão sem Carros”, a partir desta 

sexta-feira, dia 17 de junho, será promovido o encerramento de trânsito no Centro Histórico, às 

sextas-feiras, entre as 19 e as 02 horas, aos sábados, entre as 16 e as 02 horas, assim como aos 

domingos e feriados, entre as 15 e as 20 horas. Esta medida prolongar-se-á até ao 21 de setembro. --  

-------------------A Polícia Municipal de Viseu será responsável pela realização dos respetivos cortes 

de trânsito, acompanhando e prestando apoio no terreno. Esta interdição no Centro Histórico 

contempla os principais acessos à zona antiga, nomeadamente no início da Rua dos Combatentes da 

Grande Guerra e no entroncamento da Travessa da Misericórdia com o Adro da Sé, mantendo-se a 

circulação pela Calçada da Vigia. Nos dias em que existam espetáculos ou concertos no Adro da Sé, 

o corte será realizado no início da Travessa da Misericórdia. ----------------------------------------------- 

-------------------Consequentemente, será autorizado, excecionalmente, o acesso a moradores da zona 

histórica e clientes dos hotéis Palácio dos Melos, Casa da Sé e Allgo Hostel, pela Porta do Soar, em 

sentido inverso, sendo a saída realizada pela Rua Chão do Mestre, Rua Augusta Cruz, Praça D. 

Duarte e, consequentemente, Rua Augusto Hilário ou Rua D. Duarte. ------------------------------------ 

-------------------Nos horários de culto e cerimónias religiosas, a ter lugar na Sé de Viseu ou na Igreja 

da Misericórdia, o acesso ao Adro da Sé será permitido, excecionalmente, nestes períodos, pela 

Travessa da Misericórdia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Em 2022, o Município de Viseu convida toda a comunidade a desfrutar da zona 

antiga da cidade, em toda a sua beleza e singularidade. À boleia desta saída, é reforçado o convite 

para desfrutar da agenda cultural de Viseu, recheada de eventos, atividades e iniciativas, do “Verão 

no Parque” à Feira de São Mateus, para visitar e comprar no comércio local, saborear a gastronomia 

dos restaurantes, viver e sentir a Cidade-Jardim, na sua plenitude. ----------------------------------------- 

-------------------4) “Conferência VISEU ECONÓMICO” --------------------------------------------------- 

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

15 de junho, na sede da AIRV, na Conferência VISEU ECONÓMICO, uma iniciativa organizada 

pelo Conselho Empresarial da Região de Viseu (CERV), em parceria com o Jornal do Centro. ------- 

-------------------Por esta ocasião, e numa iniciativa na qual estiveram em destaque, entre outros 

temas, as políticas públicas para a Região Centro e os desafios que se colocam à afirmação do 

interior do país. Reforçou que o futuro está nas mãos do poder local, mas há que ter o apoio 

adequado do Estado Central e a alocação equilibrada e justa do investimento público. Até referiu 

mesmo que, utilizando o mote da conferência que dizia que o “Viver no Interior e o Futuro depende 

de nós”, ele depende muitas vezes de pessoas que não estão aqui e que têm o dever de olhar para o 

Interior da mesma maneira que olham para outras localidades mais à beira mar plantadas. ------------ 

-------------------Destacou, ainda, o papel dos empresários e dos autarcas, que tudo têm feito para 

alavancar a economia e garantir o desenvolvimento dos seus territórios. --------------------------------- 

-------------------Por fim deu ainda uma nota curiosa mas que, não deixa de ser sugestiva foi o facto 

do Senhor Secretário de Estado da Economia ter chegado atrasado porque veio pela IP3, referindo 

ainda que, aguarda ansiosamente que, existam obras mesmo aquelas com as quais não concorda e 

que a circular de Santa Comba Dão, não avança em face da existência de uma Declaração de 

Impacto Ambiental, relacionada com as termas de Santa Comba Dão, deixando a sua perplexidade 

pelo facto  de não se conseguir reverter uma Declaração feita com pressupostos errados. -------------- 

-------------------5) “Águas do Douro e Paiva” ----------------------------------------------------------------- 
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-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que, o assunto em 

epigrafe irá ser esclarecido cabalmente em termos técnicos sendo que, em termos políticos cada um 

tirará as suas ilações. Tendo seguidamente, dado a conhecer que, em 2016 começou-se um 

processo, com a decisão de dar um novo figurino ás Águas de Viseu, com a criação de uma nova 

empresa a oito, tendo-se gastado mais de trezentos mil euros, percebendo, agora, as afirmações 

públicas do Senhor Vereador João Azevedo, quando veio dizer publicamente que se deitou algum 

dinheiro fora, tendo sido o mesmo a começar por o deitar. Foi encomendado um estudo para uma 

empresa com oito municípios e o Senhor Vereador João Azevedo, à data Presidente da Câmara 

Municipal de Mangualde e o Senhores Presidentes da Câmara Municipal de Penalva do Castelo e de 

Penalva escreveram à Câmara de Viseu, a dizer que não estavam nesse grupo a oito, tendo-se 

passado a cinco, tendo o estudo morrido nessa altura. Em 2017 decidiram fazer uma empresa 

intermunicipal a cinco, tendo referido que durante quatro anos não foram capazes de constituir uma 

empresa. Deu ainda a conhecer que, a APA e o Senhor Ministro do Ambiente responsabilizaram-se 

pela construção da Barragem de Fagilde, não tendo Senhor Ministro feito nada até sair de funções, 

não existindo nada escrito sobre a obrigatoriedade do governo fazer a Barragem de Fagilde, 

existindo apenas aquilo que veio na comunicação social, que se traduziu n uma vindo do Senhor 

Ministro cá a dizer que ia fazer a barragem, sendo que, o único documento escrito que existe, é 

aquele onde a APA pede á Câmara Municipal de Viseu, para fazer em seu nome o estudo. Referiu 

ainda que, dizer que se abandonou um trabalho que estava feito, não é correto, pois não se 

abandonou nada e que a situação irá ser resolvida. Mais informou que, existiu reunião com os 

Associados, não tendo sido feito nada à socapa dos pretensos associados da empresa, sendo que, na 

última reunião estiveram todos de acordo em fazer a proposta de pré-adesão, sendo que, de Viseu 

até aos concelhos mudaram de ideias dois, sendo que nessa futura empresa Viseu tinha mais de 

setenta porcento, e que não se deverá sacrificar essa percentagem só porque existe, um ou outro 

município que não quer, não se podendo deixar de resolver o problema desta população vasta. 

Informou ainda que, todas as informações técnicas que dispõe, são que, esta adesão ás Águas do 

Douro e Paiva é a mais barata, que mais rapidamente é colocada em prática e que garante no futuro 

água em abundância, não percebendo porque é que, se devem meter numa empresa intermunicipal 

para garantir aquilo que, uma empresa garante por meios próprios. Por fim informou ainda que, a 

futura empresa fez as contas e colocou lá uma série de números com financiamentos que não estão 

assegurados em lado nenhum, não valendo quem teve responsabilidades diretos e possa ser 

apontado esteja a deitar as culpas para outros.-----------------------------------------------------------------

-------------------6) “Parque Urbano de Santiago – Rearborização e Criação de Zonas de Sombra” ---- 

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

Município de Viseu, da operação denominada de “Parque Urbano de Santiago – Rearborização e 

Criação de Zonas de Sombra”, no âmbito do Aviso Convite nº 11/REACT-EU/2021, obteve, 

recentemente, a proposta de decisão de elegível para efeitos do seu financiamento por parte do 

Compete 2020, conforme documentos que se anexam. ------------------------------------------------------ 

-------------------A mesma está neste momento a aguardar: -------------------------------------------------- 

-------------------A aprovação do reforço da dotação orçamental do apoio FEDER afeta ao presente 

Aviso de concurso, no valor de 8.029.272,07 euros, permitindo a aprovação da totalidade das 133 

candidaturas selecionadas com parecer elegível, e com investimento elegível e comparticipação de 

75.000,00 euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------7) “Combate aos Graffitis” -------------------------------------------------------------------- 
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-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que como já havia 

anunciado, têm tido uma preocupação acrescida com a erradicação dos graffitis clandestinos e 

selvagens que proliferam pelo concelho. ----------------------------------------------------------------------- 

-------------------Nesse sentido têm dedicado meios à eliminação rápida de graffitis que são 

colocados e encetado uma luta sem tréguas. ------------------------------------------------------------------- 

-------------------Ainda esta semana pintaram uma das zonas danificadas e logo no dia seguinte 

voltaram a graffitar, obrigando-os a repintar. ------------------------------------------------------------------ 

-------------------Apelando também a todos os Munícipes que repreendam esta prática que os obriga 

a gastar meios humanos e físicos que poderiam estar dedicados a outras tarefas. ------------------------ 

-------------------É um apelo público que aqui faz que todos nós contribuamos para um espaço 

público aprazível e ambientalmente cuidado. ------------------------------------------------------------------ 

-------------------8) “Ferrovia” ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

com as Infraestruturas de Portugal e mais uma vez não ficou nada tranquilo. ---------------------------- 

-------------------Não têm data para que Viseu tenha uma ligação ferroviária. E, souberam mesmo 

que a ligação Aveiro – Viseu – Salamanca está dependente do executivo do País vizinho. ------------ 

-------------------Também lhes disseram que o problema das mercadorias estaria resolvido com a 

modernização da linha da Beira Alta. --------------------------------------------------------------------------- 

-------------------9) “Disponibilidade para colocar cargo de Presidente da Comunidade 

Intermunicipal à disposição” ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reunião do conselho intermunicipal manifestou a decisão de deixar a Presidência da Comunidade 

Intermunicipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Fê-lo porque entende que no seio da comunidade tem de haver conciliação e 

articulação. Não está para ser Presidente de uma comunidade e estar a olhar para o retrovisor. ------- 

-------------------A comunidade Intermunicipal interveio numa obra que ligava dois concelhos. Mais 

propriamente em Germil. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Foi dona dessa obra por delegação dos Municípios. --------------------------------------- 

-------------------Juntos fizeram a inauguração a pedido dos senhores Presidentes de Câmara 

respetivos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Passados uns dias voltaram a fazer uma cerimónia na mesma estrada com o mesmo 

intuito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Se queriam inaugurar. Muito bem. Mas não o envolvam nisso. Não estou disponível 

para isso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Referindo que está a ponderar, uma vez que os Presidentes de Câmara por 

unanimidade manifestaram a vontade que têm em que se mantenha no cargo. E, porque os senhores 

Presidentes de Câmara que estiveram nesse evento, percebendo as razões, lhe pediram desculpa 

pelo sucedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

1194 - 01.03.01 - Pelo Executivo Municipal foi apreciada a apresentação de agradecimentos por 

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

-------------------Agrupamento de Escolas do Viso, pelo apoio na realização do AEVISO Bike Day - 

EDOC/2022/57726. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Grupo de Jovens Cordas, pelo apoio na realização da Caminhada Solidária em prol 

da Operação Nariz Vermelho - EDOC/2022/56200. --------------------------------------------------------- 
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-------------------Banco Alimentar Contra a Fome de Viseu, pelo apoio no empréstimo de baias e 

pela presença na Campanha do Banco Alimentar Contra a Fome de Viseu - EDOC/2022/56028. ---- 

-------------------Associação de Andebol de Viseu, pela forma empenhada e positiva como 

acompanharam todo o desenrolar do 1º ano do projeto ANDEBOL4KIDS - EDOC/2022/56022. ---- 

 

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

1195 - 01.04.01 - Apoios Financeiros -------------------------------------------------------------------------- 

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

conjugado com o nº 3 do artigo 35º 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:------------- 

-------------------mil euros ao, Centro Social e Cultural de Orgens, para as comemorações dos 50 

anos da Associação - EDOC/2022/58774. --------------------------------------------------------------------- 

-------------------seiscentos euros à Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, para a realização da 

Festa da Nossa Senhora do Carmo - EDOC/2022/56638. --------------------------------------------------- 

-------------------cento e trinta e três euros e oitenta e nove cêntimos às CORDAS – Grupo de Jovens 

de Gumirães – Paróquia de Santa Maria de Viseu, materializado no pagamento do serviço 

extraordinário dos Policias Municipais que asseguraram e acompanharam o evento “Meta O Nariz 

nesta Caminhada” em prol da Operação Nariz Vermelho e a título de ratificação - 

EDOC/2022/55732.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1196 - 01.04.02 - Isenções----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

- EDOC/2022/58402. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/58418. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Associação de Futebol de Viseu, relativas à utilização do Pavilhão Desportivo Dr. 

Azeredo Perdigão, no dia 3 de junho, para a realização de atividades do Curso de Treinadores de 

Futsal, Grau 1 - EDOC/2022/54316. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

10 de junho, para a realização de atividades do Curso de Treinadores de Futsal, Grau 2 - 

EDOC/2022/57053. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sanguinhedo de Maçãs, relativas à realização de queimada extensiva, no dia 28 de março, no 

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

EDOC/2022/31415. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------VISEU CULTURA---------------------------------------------------------------------------- 

1197 - 01.05.01 - Linha de Apoio “REVITALIZAR” 2020 ------------------------------------------------- 

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

EDOC/2021/28772, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a prorrogação do prazo do 

projeto, "Recriação das várias fases do milho" da linha Revitalizar até 02 de julho de 2022, no 

âmbito do Viseu Cultura 2020.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

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

1198 - 01.06.01 - Proposta de “Decisão Final” do Eixo 4 – Emergentes ---------------------------------- 

-------------------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 4 – Emergentes (que, a fim 

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

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

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

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

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

 

-------------------PRODUTOS TRADICIONAIS PORTUGUESES-------------------------------------- 

1199 - 01.07.01 - Aceitação da inscrição / inclusão do prato “Rancho à Moda de Viseu” -------------- 

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

EDOC/2022/39441, a Câmara Municipal de Viseu, tomou conhecimento da validação da inscrição 

por parte da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, do pedido de inclusão do prato 

“Rancho à Moda de Viseu”, nos Produtos Tradicionais Portugueses.-------------------------------------- 

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

 

1200 - 01.07.02 - Aceitação da inscrição / inclusão do bolo “VIRIATO” --------------------------------- 

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

EDOC/2022/55686, a Câmara Municipal de Viseu, tomou conhecimento da validação da inscrição 

por parte da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, do pedido de inclusão do bolo 

“VIRIATO”, nos Produtos Tradicionais Portugueses. ------------------------------------------------------- 

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

 

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

1201 - 01.08.01 - VISEU SOLIDÁRIO – Imtiaz Ahmad Rana - Freguesia de Repeses e São 

Salvador - Apoio Extraordinário -------------------------------------------------------------------------------- 

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

Família, anexada à distribuição n.º EDOC/2022/40381, bem como dos demais documentos 

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

complementar para despesas extraordinárias, a Imtiaz Ahmad Rana, através da atribuição de uma 

comparticipação de 350,00 euros, para pagamento de visita de estudo ao filho, que frequenta o 

Curso de Mecatrónica Automóvel, na Escola Secundária Emídio Navarro, sendo esta, de grande 

relevância e pertinência para o seu curriculum escolar, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 6.º, 

do artigo 8.º e artigo 9.º do Regulamento Municipal Viseu Solidário.-------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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-------------------DESCENTRALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA 

OS ÓRGÃOS DAS FREGUESIAS---------------------------------------------------------------------------- 
1202 - 01.09.01 - Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril - Procedimento de Transferências de 

Recursos dos Municípios para as Freguesias - Proposta de Transferência (artigo 5º) ------------------- 

--------------------O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, concretiza a transferência de 

competências dos municípios para os órgãos das freguesias, ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º da Lei 

n.º 50/2018, de 16 de agosto. De acordo com o preconizado no n.º 5 do artigo 6º do referido 

Decreto-Lei, os municípios devem comunicar obrigatoriamente à Direção-Geral das Autarquias 

Locais (DGAL) as deliberações autorizadoras da transferência de recursos para as freguesias, para 

efeitos de inscrição no Orçamento do Estado para o ano seguinte. Prevê ainda o n.º 8 do mesmo 

artigo que a comunicação do município é acompanhada de mapa discriminativo dos recursos 

financeiros a transferir para cada freguesia para o período respetivo. -------------------------------------- 

--------------------Em cumprimento do quadro legal indicado, o Município de Viseu celebrou com 

todas as freguesias do concelho, “Autos de Transferência de Competências e Recursos Financeiros-

2021”, celebrados em 17 de dezembro de 2020, transcrevendo-se o respetivo nº 2 da Clausula 2ª: 

“Os recursos previstos no nº1 mantém-se para os anos subsequentes, caso não exista deliberação em 

contrário de algum do órgão deliberativo das autarquias em referência”. --------------------------------- 

--------------------Através da deliberação, tomada em reunião ordinária de Câmara de 25 de 

novembro e da Assembleia Municipal de 20 de dezembro de 2021 foi deliberado retificar os autos 

de transferência para 2022 com a Freguesia de Abraveses, Bodiosa, Campo, Coutos de Viseu, 

Lordosa, Mundão, Ranhados, Repeses e São Salvador, Rio de Loba e Viseu.---------------------------- 

--------------------Neste seguimento e no desenvolvimento do processo negocial com as juntas de 

freguesia, a Câmara Municipal, tomou conhecimento da proposta (que a fim de fazer parte 

integrante da presente ata, dá-se aqui por reproduzida), para o ano 2023.--------------------------------- 

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a proposta apresentada, 

consubstanciada nas competências a transferir e os respetivos recursos financeiros e posterior envio 

às Juntas de Freguesias (EDOC/2022/58511).----------------------------------------------------------------- 

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

 

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

1203 - 01.10.01 - Município de Viseu / Freguesia de Viseu / Santa Casa da Misericórdia de Viseu - 

Informática para Seniores 2022 ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acompanhar esta nova realidade, sentindo-se excluídos e à margem desta evolução. ------------------- 
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-------------------Torna-se, pois, fundamental dotar este grupo social de instrumentos que lhes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Município de Viseu, a Freguesia de Viseu e a Santa Casa da Misericórdia de Viseu, com vista à 

implementação do projeto “Informática para Seniores”. ----------------------------------------------------- 

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

protocolo (EDOC/2021/55546). --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1204 - 01.10.02 - Município de Viseu / APEEC - Associação de Pais e Encarregados de Educação 

das Escolas de Calde - 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 APEEC - Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas de 

Calde, enquanto entidade organizadora do Projeto Percursos Ativos, define as competências e 
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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/2022/40163).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1205 - 01.10.03 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Viseu Norte / Associação de Pais e 

Encarregados de Educação das Escolas de Vila Nova do Campo e Campo - Projeto Escola Ativa 

2021/2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Após análise das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/72167 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com o Agrupamento de Escolas Viseu Norte e a Associação de 

Pais e Encarregados de Educação das Escolas de Vila Nova do Campo e Campo, no âmbito do 

projeto supra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

adenda ao aludido protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

1206 - 01.10.04 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Viseu Norte / Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola Primária de Abraveses - Projeto Escola Ativa 2021/2022 ------ 

-------------------Após análise das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/72172 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com o Agrupamento de Escolas Viseu Norte e a Associação de 

Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária de Abraveses, no âmbito do projeto supra.----- 

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

adenda ao aludido protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

1207 - 01.10.05 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Viseu Norte / Associação pelos 

Alunos de Pascoal - Projeto Escola Ativa 2021/2022 -------------------------------------------------------- 

-------------------Após análise das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/72166 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com o Agrupamento de Escolas Viseu Norte e a Associação 

pelos Alunos de Pascoal, no âmbito do projeto supra.-------------------------------------------------------- 

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

adenda ao aludido protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

1208 - 01.10.06 - Município de Viseu / Casa de Viseu no Rio de Janeiro --------------------------------- 

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

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

valorização e promoção do território enquanto elementos determinantes para a vitalidade, 

notoriedade e projeção do património cultural material e imaterial identitário de Viseu, 

reconhecendo como determinantes as parcerias destinadas a estreitar e a fortalecer laços de amizade 

e de cooperação, no domínio do intercâmbio cultural, social, educativo, económico, informativo e 

turístico e de entendimento entre os Povos; --------------------------------------------------------------------  
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-------------------A Casa de Viseu na cidade do Rio de Janeiro (Brasil), criada em 1966, com o intuito 

de preservar e divulgar as tradições culturais portuguesas, em particular as do distrito de Viseu e 

dos seus respetivos Concelhos, tem vindo a desenvolver diversas atividades culturais, sociais e 

educativas, sendo também responsável pela criação dos seus Ranchos Folclóricos, em 1967 e 1978, 

difundindo por todo o mundo, a importância e a riqueza da cultura tradicional de raiz popular, 

tornando-se numa das instituições luso-brasileiras de maior relevo a nível nacional e internacional. -

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

Município de Viseu e a Casa de Viseu no Rio de Janeiro (Brasil), que tem por objeto estabelecer os 

termos de colaboração, consubstanciada no apoio financeiro do Município de Viseu à “Casa de 

Viseu”, no Rio de Janeiro, Brasil, para o desenvolvimento de ações nos domínios da cultura, 

património e educação, na qualidade de embaixadores na promoção e valorização de Viseu e do seu 

território, em Portugal e além-fronteiras. ----------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/58898). ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

1209 - 01.11.01 - Apoio financeiro para o Alargamento do Caminho Agrícola que liga Boa Aldeia à 

EN 228 - União das 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/2019/50904, deliberou aprovar os trabalhos complementares, 

no montante de 13.168,00 euros, acrescido de IVA, bem como, os trabalhos a menos, no montante 

de 3.668,00 euros, acrescido de IVA, referente à obra em epígrafe. --------------------------------------- 

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

 

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

1210 - 01.12.01 - Município de Viseu / Associação de Solidariedade Social, Recreativa e 

Desportiva da Freguesia de Vila Chã de Sá – Relatório Final ----------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/95152, deliberou aprovar o Relatório Final do Contrato -

Programa de Desenvolvimento Desportivo para 2021, celebrado com a Associação de Solidariedade 

Social, Recreativa e Desportiva da Freguesia de Vila Chã de Sá, no âmbito da candidatura à Medida 

1 (que a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por reproduzido).---------------------- 

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

 

1211 - 01.12.02 - Município de Viseu / Académico de Viseu Futebol Clube ----------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

direitos dos cidadãos, podendo, igualmente, deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou de 
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qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores 

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

-------------------O disposto nos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro – Lei de 

Bases da Atividade Física e do Desporto, e do Decreto-Lei 273/2009, de 01 de outubro – Regime 

Jurídico dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo.--------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, anexada ao registo n.º EDOC/2022/48778, a celebrar com a 

Académico de Viseu Futebol Clube, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de 

um apoio financeiro no montante de 16.770,00 euros para a realização do programa 

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

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

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

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

 

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

1212 - 01.13.01 - Podium Events, S.A. / Município de Viseu ----------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/52340, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a celebração de um contrato 

de patrocínio desportivo com o Podium Events, S.A., cujo objeto é a definição dos termos e 

condições da prestação de patrocínio a efetuar pelo Município de Viseu, como Patrocinador Oficial 

da Volta a Portugal em Bicicleta – Cidade de Chegada e Dia de Descanso em 2022.-------------------- 

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

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

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

 

--------------------TABELA DE PREÇOS DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE GESTÃO 

MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1213 - 01.14.01 - Tendo em conta as informações e documentos constantes do histórico da 

distribuição n.º EDOC/2022/58184, em especial as que se prendem com a preparação da época 

balnear nas Piscinas Municipais, no presente ano e também no que concerne à organização do 

projeto da Escola Municipal de Natação, para a época desportiva de 2022/2023, mais concretamente 

na alteração dos descontos a prever às famílias carenciadas, a Câmara Municipal de Viseu, 

deliberou aprovar a atualização da Tabela de Preços das Instalações Desportivas de Gestão 

Municipal e que a fim de fazer parte integrante desta ata, se dá aqui por reproduzida.------------------ 

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

 

-------------------COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCERTAÇÃO DE GESTÃO 

URBANÍSTICA -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1214 - 01.15.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/58480, em especial a proposta do Diretor Municipal de 

Ordenamento do Território e Desenvolvimento Económico de 13-06-2022 (e que, a fim de fazer 

parte integrante da presente ata, se dá aqui por reproduzida), deliberou aprovar a proposta de 

constituição de uma Comissão Municipal de Concertação de Gestão Urbanística,  responsável pela 

assunção das responsabilidades e ou competências técnicas de concertação, destacando-se, para o 

efeito, o dever de ponderação e compatibilização da análise técnica das propostas de pareceres 

internos, confiada à referida comissão municipal, sendo garantida a coerência, clareza e 
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objetividade necessárias à proposta de decisão final praticada, no âmbito dos atos de gestão 

urbanística.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------ARRENDAMENTO DE FOGOS HABITACIONAIS DE PROPRIEDADE 

MUNICIPAL SITUADOS NA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (CENTRO 

HISTÓRICO) - ARU - FASE IV------------------------------------------------------------------------------ 

1215 - 01.16.01 - Em face das informações prestadas pela “Habisolvis, E.M.” constantes da 

distribuição n.º EDOC/2022/11655, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o Relatório de 

Classificação e Ordenação dos Candidatos (que fim de fazer parte integrante da presente ata, dão-se 

aqui por reproduzidos), referente ao arrendamento de fogo habitacional 11, sito nas Escadinhas da 

Sé, n.º 23, 1º Dtº, de tipologia T1.------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------HABISOLVIS, E.M. EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL 

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

1216 - 01.17.01 - Plano Extraordinário de Perdão / Recuperação de Dívidas de Renda em Habitação 

Social ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Em face das informações prestadas pela “Habisolvis, E.M.” constantes da 

distribuição n.º EDOC/2022/53691, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o Plano 

Extraordinário de Perdão e ou Recuperação de Dívidas de Renda em Habitação Social (que fim de 

fazer parte integrante da presente ata, dão-se aqui por reproduzidos).-------------------------------------- 

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

 

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

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

1217 - 01.18.01 - Proposta de delimitação da ARU - Freguesia de Côta - Nogueira de Côta ---------- 

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

EDOC/2022/34628, a Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da publicação do aviso no 

Diário da República, 2.ª série - n.º 10551 de 24 de maio de 2022, referente à aprovação do projeto 

de delimitação da área de Reabilitação Urbana de Nogueira de Côta.-------------------------------------- 

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

 

1218 - 01.18.02 - Proposta de delimitação da ARU – União das Freguesias de Boa Aldeia, 

Farminhão e Torredeita - Vila Chã do Monte ----------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/34654, a Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento da publicação do aviso no 

Diário da República, 2.ª série - n.º 10550 de 24 de maio de 2022, referente à aprovação do projeto 

de delimitação da área de Reabilitação Urbana de Vila Chã do Monte.------------------------------------ 

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

 

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

1219 - 01.19.01 - Rua do Carmo n.º 65 - Fração “B” - Freguesia de Viseu ------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 205.SRU/2022, de 06-06-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/55484, a Câmara deliberou não exercer o direito de preferência 

previsto no artigo 58º da Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto (Regime Jurídico da Reabilitação Urbana) 
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na venda da fração autónoma, designada pela letra “B” que faz parte do Imóvel sito na Rua do 

Carmo n.º 65, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro dos limites da Zona Especial de Proteção 

da Casa Senhorial apoiada sobre as muralhas de Viseu e na Área de Reabilitação Urbana «Núcleo 

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

Municipal e Fontelo”, pertencente a Maria Helena de Figueiredo Lopes Garcia Marques. ------------- 

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

 

1220 - 01.19.02 - Rua Chão do Mestre n.º 23 - Freguesia de Viseu ---------------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 222.SRU/2022, de 14-06-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/57964, 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 à Sé de Viseu, da Zona Especial de Proteção ao Edifício 

do Antigo Seminário atual Museu Grão Vasco, Zona Especial de Proteção das Muralhas e Portas 

Antigas da Cidade e na Área de Reabilitação Urbana «Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo 

Histórico da Cava de Viriato, Núcleo Histórico do Bairro Municipal e Fontelo” , pertencente a  

Alberto Correia de Melo – Cabeça de Casal da Herança.----------------------------------------------------- 

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

 

1221 - 01.19.03 - Rua Cónego Martins n.º 17 - Freguesia de Viseu ---------------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 223.SRU/2022, de 14-06-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/57967, 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 Cónego Martins n.º 17, Freguesia de Viseu, encontrando-se dentro 

dos limites da Zona Especial de Proteção às Muralhas e Portas Antigas da Cidade, 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  Hermengarda Amaral de Albuquerque Andrade.--------------------------- 

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

 

-------------------TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU PROCESSO N.º 

284/22.3 BEVIS --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1222 - 01.20.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 14-06-2022, constantes do histórico das distribuição n.º 

EDOC/2022/56585, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a resolução 

emitida, no âmbito do processo cautelar em causa, consubstanciada na não suspensão do ato de 

rejeição, por reconhecer que o deferimento da pretensão do requerente seria gravemente prejudicial 

para o interesse público.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------ASSOCIAÇÃO VIRIATOS. 14------------------------------------------------------------- 

1223 - 01.21.01 - Tendo em conta as informações e documentos constantes do histórico da 

distribuição n.º EDOC/2022/54611, em especial requerimento e declaração (que fim de fazer parte 

integrante da presente ata, dão-se aqui por reproduzidos), a Câmara Municipal de Viseu, acolhendo 

os referidos documentos como base instrutória, deliberou emitir parecer fundamentado favorável 
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para declaração de pessoa coletiva de utilidade pública, requerido pela Associação Viriatos.14, ao 

abrigo e para efeitos previstos na alínea d) do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 36/2021, de 14 de junho.-  

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

 

-------------------REDUÇÃO DE TAXAS---------------------------------------------------------------------- 
1224 - 01.22.01 - Paróquia de Nossa Senhora do Viso ------------------------------------------------------- 

-------------------Em face do requerimento apresentado pela entidade acima referida, com a 

distribuição n.º EDOC/2022/47925, 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 Divertimento 

Público e Recinto Itinerante, para a realização da Festa da Criança – “O dia da Criança no Viso”.---- 

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

 

1225 - 01.22.02 - PROVISEU – Associação para a Promoção de Viseu e Região ----------------------- 

-------------------Em face do requerimento apresentado pela entidade acima referida, com a 

distribuição n.º EDOC/2022/33127, 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 Especial de 

Ruído e Recinto Improvisado, para a realização do “15º Festival Internacional de Música da 

Primavera de Viseu”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

03-DMOPAS 

 

 

-------------------REPARAÇÕES NO PAVILHÃO CIDADE DE VISEU------------------------------- 

1226 - 03.01.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 28/2022-CF de 04-05-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/43962 e demais 

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

aprovar a Revisão de Preços (cálculo definitivo) no valor de 4.654,85 euros, acrescido de IVA que, 

considerando o cálculo provisório no valor de 4.510,23 euros, acrescido de IVA, resulta numa 

diferença de 144,62 euros, acrescido de IVA a pagar ao Empreiteiro.-------------------------------------- 

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

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - 2017/2018------------ 

1227 - 03.02.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos 

nº 49/2018MA de 30-05-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/53711 e demais 

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

aprovar o Auto de receção provisória realizado em 29-04-2022, de acordo com o prescrito no artigo 

395.º do CCP.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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-------------------EMPREITADA CONTINUA DE PINTURAS, IMPERMEABILIZAÇÕES E 

ISOLAMENTOS EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS-------------------------------------------------------- 

1228 - 03.03.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos 

nº 45/2022MA de 03-05-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/43508 e demais 

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

aprovar o a Revisão de Preços (cálculo provisório) com valor de 5.937,88 euros, acrescido de IVA.- 

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

 

-------------------EMPRÉSTIMO DE BAIAS PARA O BANCO ALIMENTAR CONTRA A 

FOME DE VISEU - CAMPANHA DE RECOLHA------------------------------------------------------- 

1229 - 03.04.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 13-06-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/46190, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, um apoio 
financeiro no valor de 187,20 euros, ao Banco Alimentar Contra a Fome de Viseu, materializado em  

empréstimo, transporte e colocação de barreiras, para campanha de recolha.----------------------------- 

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

 

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

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

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

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  

04-DMOTDE 

 

 

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

1230 - 04.01.01 - Maria Cristina de Jesus Mateus Kellner – EDOC/2022/54658 ------------------------ 

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

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

licenciamento municipal, nos precisos termos da informação técnica n.º 329/2022 LR elaborada, 

sobre a matéria, em 03 de junho 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. --------- 

 

1231 - 04.01.02 - Maria Augusta Quintela da Costa – EDOC/2022/33198 ------------------------------- 

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

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

licenciamento municipal, nos precisos termos da informação técnica n.º 305/2022 LR 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. --------- 

 

1232 - 04.01.03 - António Carlos Figueiredo Madeira e Outro – EDOC/2022/51401 ------------------- 
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-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a emissão de certidão 

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

licenciamento municipal, nos precisos termos da informação técnica n.º 337/2022 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. --------- 

 

1233 - 04.01.04 - Émerson Paffetti – EDOC/2022/44374 --------------------------------------------------- 

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

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

licenciamento municipal, nos precisos termos da informação técnica n.º 318/2022 MH elaborada, 

sobre a matéria, em 13 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. --------- 

 

1234 - 04.01.05 - União de Freguesias de Faíl e Vila Chã de Sá – EDOC/2021/34527 ----------------- 

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

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

licenciamento municipal, nos precisos termos da informação técnica elaborada, sobre a matéria, em 

08 de junho de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1235 - 04.01.06 - Maria de Lurdes Cunha Santos – EDOC/2022/52739 ---------------------------------- 

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

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

licenciamento municipal, nos precisos termos da informação técnica n.º 431/202 RS elaborada, 

sobre a matéria, em 02 de junho 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. --------- 

 

1236 - 04.01.07 - Ventura Lourenço Martins – EDOC/2022/33528 --------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de não autorizar a 

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

isenta de licenciamento municipal, nos precisos termos da informação técnica n.º 285/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 18 de maio de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente 

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

-------------------Mais deliberou, notificar o interessado de tal sentido de decisão, sendo-lhe 

concedido o direito de audiência prévia, podendo o mesmo, por escrito, no prazo de 10 dias úteis, 

vir ao processo dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido de decisão.-------------------------- 

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

 

1237 - 04.01.08 - Sebastião Cordeiro Balula – EDOC/2022/46519 ---------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de não autorizar a 

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

isenta de licenciamento municipal, nos precisos termos da informação técnica n.º 382/2022 RS 
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elaborada, sobre a matéria, em 18 de maio de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente 

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

-------------------Mais deliberou, notificar o interessado de tal sentido de decisão, sendo-lhe 

concedido o direito de audiência prévia, podendo o mesmo, por escrito, no prazo de 10 dias úteis, 

vir ao processo dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido de decisão.-------------------------- 

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

 

1238 - 04.01.09 - Maria do Céu Mariana das Neves – EDOC/2022/43534 ------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de não autorizar a 

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

isenta de licenciamento municipal, nos precisos termos da informação técnica n.º 306/2022 RS 

elaborada, sobre a matéria, em 25 de maio de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente 

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

-------------------Mais deliberou, notificar o interessado de tal sentido de decisão, sendo-lhe 

concedido o direito de audiência prévia, podendo o mesmo, por escrito, no prazo de 10 dias úteis, 

vir ao processo dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido de decisão.-------------------------- 

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

 

1239 - 04.01.10 - Ana Pais Vale Mendes – EDOC/2022/39193 -------------------------------------------- 

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

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

isenta de licenciamento municipal, nos precisos termos do teor da informação técnica n.º 277/2022 

LR elaborada, sobre a matéria, em 13 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. --------- 

 

1240 - 04.01.11 - André Ferraz Lopes Ribeiro, CCH de Daniel Lopes Ribeiro – EDOC/2022/47921- 

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

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

isenta de licenciamento municipal, nos precisos termos do teor da informação técnica n.º 321/2022 

MH elaborada, sobre a matéria, em 17 de maio de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente 

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

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

 

--------------------CERTIDÃO DE DESTAQUE – ARTIGO 6.º DO REGIME JURÍDICO DA 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------- 

1241 - 04.02.01 - Lídia Marques – EDOC/2022/43737 ------------------------------------------------------ 

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

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 397/2022 RS elaborada, sobre a matéria em 23 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. --------- 

 

1242 - 04.02.02 - Liliana Silva Ferreira – EDOC/2022/51277 ---------------------------------------------- 

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

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 175/2022 PN elaborada, sobre a matéria em 02 de 

junho de 2022, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do RJUE. ------------------------- 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

1243 - 04.02.03 - Refletesboço, Lda. – EDOC/2022/44751 ------------------------------------------------- 

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

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 352/2022 FB elaborada, sobre a matéria em 19 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. --------- 

 

1244 - 04.02.04 - Carlos Alberto Mercado Wernike – EDOC/2022/50771 ------------------------------- 

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

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 214/2022 AC elaborada, sobre a matéria em 31 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. --------- 

 

1245 - 04.02.05 - António José de Almeida Queirós – EDOC/2022/49675 ------------------------------- 

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

emissão de certidão de destaque nos precisos termos do teor da informação técnica n.º 191/2022 AC 

elaborada, sobre a matéria, em 19 de maio 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. -------- 

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

 

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

1246 - 04.03.01 - Eurica Cristina de Figueiredo Loureiro Esteves e Outros – EDOC/2021/28908----- 

-------------------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 06 de junho 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. --------- 

 

1247 - 04.03.02 - Seabra, Sousa & Silva, Lda. – EDOC/2022/50714-------------------------------------- 

-------------------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 09 de 

junho de 2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

1248 - 04.03.03 - José Carlos Gomes Amaral – EDOC/2021/45890--------------------------------------- 

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

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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1249 - 04.03.04 - Via Expiral Caixilharias, Lda. – EDOC/2020/10673------------------------------------ 

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

caducidade 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 03 de junho 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----------------------------------------------------------------- 

1250 - 04.04.01 - Augusto Fernando Pereira Ribeiro - Licença Especial para conclusão de Obra - 

EDOC/2022/51520 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou conceder licença especial para a conclusão 

de obras inacabadas, nos termos do artigo 88.º do RJUE e de acordo com a informação técnica n.º 

414/2020 RS, produzida sobre a matéria, em 27 de maio de 2022. ----------------------------------------- 

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

 

1251 - 04.04.02 - Gracinda dos Anjos Bento de Lemos - Legalização de alterações de Moradia - 

EDOC/2022/42821 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 

1252 - 04.04.03 - António Miguel Rodrigues Amaral - Legalização de alterações em Moradia 

Unifamiliar e Anexo (sem realização de obras) - EDOC/2022/51343 ------------------------------------- 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 346/2022 LR 

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

 

1253 - 04.04.04 - Luciane Cristina Dantas Bragança – Autorização de Utilização - Construção de 

Moradia Unifamiliar e Muro de Vedação – EDOC/2022/50453 -------------------------------------------- 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 386/2022 FB 

elaborada, sobre a matéria, em 08 de junho 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. --------- 

 

1254 - 04.04.05 - José Cardoso Maria Cabido - Legalização de alterações em Moradia Unifamiliar 

(sem realização de obras) – EDOC/2022/51334 -------------------------------------------------------------- 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 345/2022 MH 
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elaborada, sobre a matéria, em 30 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. --------- 

 

1255 - 04.04.06 - Armando Pereira da Silva - Legalização de alterações em Moradia Unifamiliar – 

EDOC/2022/55942 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 183/2022 PN 

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

 

1256 - 04.04.07 - Victor Ferreira Garage Unipessoal, Lda. - Legalização de Ampliação e alteração, 

com alteração de uso, para Comércio/Serviços – EDOC/2022/48702 ------------------------------------- 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 418/2022 RS 

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

 

1257 - 04.04.08 - Delfim Ferreira de Almeida - Legalização de Edifício destinado a Arrumos e 

alteração de Uso – EDOC/2022/48267 ------------------------------------------------------------------------- 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 209/2022 AC 

elaborada, sobre a matéria, em 27 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. --------- 

 

1258 - 04.04.09 - Salomite dos Anjos Dias - Legalização de Muro de Vedação – 

EDOC/2022/34631------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 304/2022 LR 

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. --------- 

 

1259 - 04.04.10 - Fernando José de Almeida Sequeira Ferreira - Construção de Moradia Unifamiliar 

- Legalização de alterações aos Arranjos exteriores e Muro de Vedação – EDOC/2022/50810 ------- 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 174/2022 PN 

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

 

1260 - 04.04.11 - Fernando António Ferreira da Varanda - Licença especial de legalização de 

Habitação Unifamiliar – EDOC/2022/38486 ------------------------------------------------------------------ 
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-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 281/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 16 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. --------- 

 

1261 - 04.04.12 - Maria Fernanda Ferreira da Cunha - Legalização de Moradia Unifamiliar – 

EDOC/2022/43739 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 278/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 16 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. --------- 

 

1262 - 04.04.13 - António Gomes Carvalho - Legalização de alterações de Moradia – 

EDOC/2022/36923 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 276/2022 LRN 

elaborada, sobre a matéria, em 13 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. --------- 

 

1263 - 04.04.14 - João Luís Esteves Pereira - Alteração de Muro de Vedação – EDOC/2022/23800 - 

-------------------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 produzida, sobre a 

matéria em 07 de junho 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. --------- 

 

1264 - 04.04.15 - António dos Santos Garcia, Cabeça de Casal de Herança de António Pereira 

Garcia - Licença especial de legalização de Habitação Unifamiliar – EDOC/2022/27340 ------------- 

-------------------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 333/2022 MH 

produzida, sobre a matéria em 23 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. --------- 

 

1265 - 04.04.16 - Ilídio Lopes de Almeida - Renovação de Licença – EDOC/2022/44120 ------------- 

-------------------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 
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disposto no n.º 1 do artigo 24.º do RJUE e de acordo com a informação técnica n.º 26/2022 JN 

produzida, sobre a matéria em 20 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. --------- 

 

1266 - 04.04.17 - José Rodrigues Lopes - Alterações durante a Execução de Moradia Unifamiliar – 

EDOC/2022/26708 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------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 19/2022 JN 

produzida, sobre a matéria em 16 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. --------- 

 

1267 - 04.04.18 - Adélia Figueiredo - Legalização de Moradia – EDOC/2022/30792 ------------------ 

-------------------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 30 de maio de 2022. --------------------------------------------------------- 

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

 

1268 - 04.04.19 - Maria de Lurdes dos Santos Rodrigues - Legalização de Moradia – 

EDOC/2022/30241 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou com caráter definitivo indeferir o pedido 

de legalização da operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica 

elaborada, sobre a matéria, em 02 de junho de 2022. --------------------------------------------------------- 

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

 

1269 - 04.04.20 - José Esteves de Oliveira - Licença Especial de Legalização de Edifício de Apoio 

Agrícola – EDOC/2022/ 29879 ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 07 de junho de 2022. --------------------------------------------------------- 

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

 

1270 - 04.04.21 - José António da Costa Rei - Certidão de Divisão Física de Parcela - 

EDOC/2022/52505 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou emitir certidão de divisão física de 

parcela, nos precisos termos do teor da informação técnica n.º 219/2022 AC elaborada, sobre a 

matéria, em 07 de junho 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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1271 - 04.04.22 - Maria Teresa Costa - Advogada, em representação de Leobema, Lda. - Certidão 

de Divisão Física de Parcela – EDOC/2022/36891 ----------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou emitir certidão de divisão física de 

parcela, nos precisos termos do teor da informação técnica n.º 217/2022 AC elaborada, sobre a 

matéria, em 02 de junho 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. --------- 

 

1272 - 04.04.23 - Câmara Municipal de Viseu - Unidade de Execução Alargamento E.N. 2 – 

Repeses - EDOC/2022/58461 ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o inicio do procedimento tendente 

à delimitação da Unidade de Execução denominada Unidade de Execução Alargamento da Estrada 

Nacional 2 - Repeses, nos precisos termos do teor da proposta técnica elaborada, sobre a matéria em 

14 de junho de 2022, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, para todos os efeitos 

legais, incluindo-se aqui também os documentos instrutórios que a acompanham. ---------------------- 

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

 

--------------------PARECERES AO ABRIGO DA LEI N.º 91/95, NA REDAÇÃO DADA PELA 

LEI N.º 64/2003 e ALTERADA PELA LEI N.º 10/2008, DE 20 DE FEVEREIRO----------------- 
1273 - 04.05.01 - Palmira da Purificação Marques Matos – EDOC/2022/51192 ------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou emitir parecer favorável, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 54.º, da Lei 91/95, e ulteriores alterações, ao regime de constituição legal 

de compropriedade, em apreciação, nos termos da informação técnica n.º 416/2022 RS, produzida 

sobre a matéria em 27 de maio de 2022 cujo teor a qui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

--------------------REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------- 
1274 - 04.06.01 - Centro Pindelense - EDOC/2022/47601 -------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou conceder a redução do pagamento das 

taxas em 90 % nos termos e para os efeitos da informação n.º 161/2022 PN produzida, sobre a 

matéria em 20 de maio de 2022, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

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

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

 

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

inscrições, interveio o seguinte munícipe: --------------------------------------------------------------------- 

-------------------Pedro Miguel Moreira Oliveira e Silva, residente no Porto, que fez uma exposição 

relativamente ao problema de regras de trânsito na Rua do Arco, em especial a inércia da PSP – 

Polícia de Segurança Pública, em atuar contra as pessoas que prevaricam no estacionamento, apesar 

do sinal de trânsito já colocado, deixando a sugestão para o reforço da sinalização, tendo o 
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Executivo Municipal referido que, irá colocar a questão ao comandante da PSP, para reforçar a 

vigilância e internamente com a Policia Municipal, analisar a questão do reforço da sinalização.----- 

 

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 trinta minutos, dela se lavrando esta ata. E eu, Rui Alexandre Mendes 

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

 

 

 

 

O Presidente 

 

 

 _______________________  

 

O Chefe de Divisão 

 

 

_________________________ 

 


