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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU, 

REALIZADA NO DIA OITO DE JULHO 

DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 

 

 

----------------Aos oito dias do mês de julho 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 VÍTOR MIGUEL SIMÕES DE PINHO 

OLIVEIRA, MARTA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES, ANA LEONOR 

CRUZEIRO DE OLIVEIRA BARATA, CARLOS MIGUEL LEITÃO LOUREIRO PIPA, 

MARA LISA MARTINS DE ALMEIDA, FERNANDA MARIA OLIVEIRA SOARES 

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

  

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

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

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

 

FALTAS - Verificou-se a ausência do Senhor Vice-Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, por 

motivo de doença. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Manuel Ferreira Chaves, 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, a Diretora do Departamento de 

Serviços Jurídicos, Alexandra Paula Rodrigues da Fonseca e Silva. --------------------------------------- 

 

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 das Freguesias e abordar exemplos 

concretos de problemas que os Munícipes viseenses sentem, que tentam resolver, sem sucesso, 

pelos canais oficiais, e que recorrem à vereação PS, deles dando nota, demonstrando a inoperância 

deste executivo, em conseguir ter uma resposta célere e eficiente aos constrangimentos da 

população. Prosseguiu referindo que, o Senhor Presidente, daqui por momentos, poderá repetir o 

argumento, como o fez na reunião passada, de que, as questões relacionadas com as Freguesias têm 

um gabinete próprio e de que não vale a pena usar emissários para trazer as coisas em mão e com 

isso escusar-se a responder de forma assertiva, no entanto, refere que é exatamente o contrário, o 
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mandato político que lhes foi conferido como vereadores da oposição, inclui esta nobre função de 

diagnóstico e permanente escrutínio da atividade do executivo camarário. Neste seguimento, 

enunciou 5 exemplos, mencionando que, em Sanguinhedo de Maçãs, os condutores da rede 

transportes públicos que serve esta aldeia avisaram as pessoas que, no final do ano letivo, houve a 

supressão do horário do final da manhã, das 13h-14h, fazendo com que a população desta aldeia, 

disponha apenas de um autocarro de ida para a cidade, às 07h40 e um outro de regresso às 19h30. 

Sendo necessário organizar boleias entre elementos da junta e da assembleia de freguesia para 

transportar uma população idosa, carenciada, sem carta de condução, com necessidades de cuidados 

de saúde frequentes e que têm este problema de mobilidade urbana, havendo proposto como 

solução, alargar as carreiras do MUV que vêm às restantes povoações de Lordosa, descer a 

Sanguinhedo e com isso combater a distância de 13 km até ao Rossio; que em Boaldeia, a rua da 

Seixosa foi submetida a remodelação em 2019, que a obra está concluída e dada como terminada 

pelo atual presidente da junta de Boaldeia, mas há queixas de munícipes de que não conseguem 

obter a certidão de habitabilidade pela Câmara Municipal de Viseu e restituição legítima das 

cauções municipais; questionou o Senhor Presidente, do porquê da obra de alargamento do 

saneamento da avenida Luís Martins em Repeses, tendo o processo todo concluído, está a aguardar 

vinda a reunião de executivo para aprovação há mais 6 meses; que o Parque Infantil de Silgueiros 

foi encerrado há 2 anos para remodelação e mantém-se encerrado e que, há várias queixas de 

veículos estacionados de forma abusiva e ininterrupta, de longa duração na via pública, como por 

exemplo, na Rua da Escola Nova, frente ao número 84 em Gumirães, uma carrinha abandonada, 

dificultando a limpeza do espaço público, que houve notificação à Polícia Municipal, que responde 

que não há parque. Terminou referindo que, com isto quebra-se o mito de que o ruismo consegue 

“levar o Rossio às freguesias”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para dar um voto de louvor à Escola 

Secundária Alves Martins, por mais uma vez, se ter destacado pelos bons resultados dos seus 

alunos, sendo a 3ª escola a nível nacional. Trouxe novamente o assunto dos manuais escolares, 

referindo que, partindo do pressuposto de que, vai acabar com a disponibilização dos manuais 

escolares para o 1º, 2º e 3º ciclos do ensino privado, bem como, os livros de fichas a todos os alunos 

do 1º ciclo, prevê-se um claro desinvestimento na educação e uma rutura com o plano de ação do 

município definido em anos anteriores, que é como se o Senhor Presidente, não fosse a favor da 

medida do Ministério da Educação, que prevê, que todos os alunos da rede, beneficiem da oferta de 

manuais escolares, questionando se apoiará todas as famílias, não discriminando e tendo aqui uma 

redução no seu esforço financeiro ou apoiar apenas uma parte, do grande investimento municipal 

em prol das famílias viseenses. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir que, sem água em quantidade e 

qualidade não há economia, agricultura, turismo, indústria competitiva e criação de riqueza, que a 

eficiente gestão da água requer cada vez mais planeamento e criação de consensos regionais, em 

que, o armazenamento de água não é uma tarefa que se possa delegar. Referiu que, as alterações 

climáticas, tornam esta exigência, na questão mais importante da nossa vida coletiva e que, cientes 

desta realidade, vários municípios da Comunidade Intermunicipal, decidem juntar esforços que 

visariam constituir uma agregação intermunicipal para a gestão da água, tendo como princípio 

fundamental, de que problemas comuns, que necessitariam de soluções comuns e partilhadas, 

seriam melhor resolvidos à escala intermunicipal, pois a escala municipal, de cada concelho era 

desde há muito insuficiente para dar as respostas. Mencionou que era necessário trilhar um caminho 
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no qual todos ganhassem, sem que nenhum se tornasse avassaladoramente dominante, tal como nas 

questões das alterações climáticas, que se tornou óbvio, que não há salvação isolada. Prosseguiu 

referindo que, foi esse esforço lento, mas decisivo, que cinco municípios concordaram em criar um 

sistema comum de abastecimento de água em alta, baseado na barragem de Fagilde, iniciaram-se 

diversas abordagens com a tutela governativa, nas quais se discutem investimentos e origem dos 

financiamentos, mas, entretanto, vivia-se em plena pandemia de COVID-19. Mais referiu que, o 

consenso é posto em causa, após a realização das eleições autárquicas de 2021, uma vez que, a 

solução até aí suportada pelos 5 Municípios envolvidos, passa a ser publicamente contestada pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Viseu, ignorando todo o trabalho desenvolvido até aí durante 5 

anos, e no qual o anterior Presidente da Câmara Municipal de Viseu e de igual modo, o Vice-

Presidente tanto se empenharam. Afirmou que, o Dr. Fernando Ruas optou pelo caminho 

aparentemente mais fácil, apresentou um novo modelo na adesão ao sistema das Águas de Douro e 

Paiva, que faz chegar água através de conduta a construir, ao invés de apostar na solução regional, 

em que, todos os concelhos partilham benefícios e responsabilidades, apostando numa solução 

unilateral, envolvendo apenas Viseu e que a solução de curto prazo, que preconiza, é meramente 

conjuntural. Constatou que, a quantidade de água que hoje garante, será largamente insuficiente 

para amanhã, não evitará a necessidade de procurar uma solução mais robusta, colocando a região 

na dependência de outras regiões, com maior poder económico, podendo ser, momentaneamente, 

mais barata, em termos de investimento de infraestrutura, mas será, inevitavelmente, mais cara no 

médio prazo e será inevitável o aumento do preço da água nos bolsos dos munícipes. Terminou a 

sua intervenção, referindo que, os aumentos dos custos energéticos com as bombagens, vão contra o 

que são hoje, as melhores práticas de sustentabilidade ambiental, ao invés de mobilizar toda uma 

região na exigência legítima, de garantir o investimento do poder central, neste projeto estratégico 

da região, o Dr. Fernando Ruas opta por construir um muro entre Viseu e os outros, questionando o 

Senhor Presidente, se esta sua decisão está baseada e fundamentada em algum estudo ou parecer 

técnico e se já fez contas para apresentar aos viseenses. ----------------------------------------------------- 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que a questão da água também a 

preocupa, enquanto cidadã e que certamente deve preocupar a todos, enquanto servidores da causa 

pública, por isso na continuidade do que afirmou o senhor Vereador Miguel Pipa, irão colocar 

algumas questões, para que eventualmente o Senhor Presidente clarifique, já que são questões que 

de uma forma geral, preocupam os viseenses. Mencionou que é público que, em 2018 houve a 

apresentação de uma solução para se aderir às Águas de Douro e Pavia, sabendo também que, essa 

solução foi veemente rejeitada pelo anterior executivo, onde estava o atual Vice-Presidente, posição 

essa, defendida também, pelos deputados municipais do PSD e da Assembleia Municipal, sendo 

igualmente público, que esta recusa de adesão às Águas Douro e Pavia, passava pelo facto do 

município ficar numa posição minoritária da gestão das águas, já que esta, passaria 

maioritariamente, para o privado e por outro lado, a alegação de que haveria um disparo brutal do 

tarifário da água. Consequentemente, questionam, o que é que mudou de lá para cá, como é que de 

repente esta solução, passou a ser a solução de excelência, tendo em conta, aqueles fatores 

apresentados anteriormente; com a adesão às Águas Douro e Paiva, é necessário fazer uma conduta, 

como todos sabem, onde ficará localizada a conduta, a norte, em Trancoso, Sernancelhe, com 

ligação a Fagilde; se estão a ser feitos estudos, do ponto de vista da sustentabilidade e eficiência 

energética, para o bombeamento da água; qual o timing previsto para a finalização da conduta; 

como fica a situação de Fagilde; como é que fica a situação do SMAS; quem irá pagar a conduta, 
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vai ser paga em renda anual ou vamos comprar caudais anuais; qual o valor para o consumidor final 

e qual vai ser o aumento de tarifário.---------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para dar nota de diversas atividades no 

território, destacando duas em particular, o espetáculo que se realizou no Museu Grão Vasco, com o 

financiamento do município, sob a direção de Jorge Fraga e a exposição dos alunos do curso de 

Arte e Multimédia, que está na Quinta da Cruz. Referiu que o apoio do município é fundamental 

para que elas possam acontecer, bem como, é fundamental o olhar do município para as diversas 

associações e instituições, para que o dinamismo se promova, por um lado, e por outro para esta 

comunidade, que é muito jovem, são alunos a sair do curso, que precisam destes apoios para 

alavancar o seu futuro e promover o acesso às artes e à academia cultural, de uma forma transversal. 

Mais referiu que, foi exatamente esta ideia de transversalidade e democratização de acesso à arte e 

ao ensino artístico, que os levou assinar um protocolo entre a Escola Superior de Dança de Lisboa e 

a Escola Lugar Presente, que irá permitir que os alunos desta, possam ter aulas, fazer estágios e 

terminar o seu percurso académico na Escola Superior de Dança de Lisboa, ao mesmo tempo que 

recebem, em Viseu, classes da Escola Superior de Dança, durante alguns meses. Relembrou ainda, 

as palavras do Diretor da Escola Superior de Dança, que disse na assinatura do protocolo, que isto é 

uma descentralização ao contrário, no sentido em que, na verdade interessa também à Escola 

Superior de Dança, porque Viseu é bom na dança contemporânea e no ensino da dança em 

Portugal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para dar nota do projeto que o município 

está a desenvolver na área da saúde, em que o programa visa trazer hábitos de vida saudável, na 

questão alimentar e de atividade física, começando pelos alunos mais jovens, oferecendo-se um 

certificado.  Afirmou por fim, que mesmo não tendo competências na área da saúde, o município 

tem uma estratégia que irá continuar a desenvolver, que irá aprimorar, dentro daquilo que é a área 

da saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para dar nota da realização do Conselho 

Municipal de Educação, em que os seus elementos tomaram posse, mencionando que é uma 

estrutura que nos permitirá analisar de uma forma abrangente, os temas da educação no município. 

Deu ainda nota da atividade de encerramento do ano letivo, no Parque Urbano de Santiago, no dia 

29 de junho, da parte da manhã com diversas escolas e à tarde aberto às famílias. Fez referência 

ainda, a alguns aspetos, já salientados pelos senhores vereadores, de que o Parque infantil de 

Silgueiros está a ser tratado neste momento, sendo um problema complexo, uma vez que, a empresa 

que teria o contrato de manutenção e renovação daquelas peças, não se entendeu com o município e 

tiveram que acionar outro tipo de soluções, que estão a ser aplicadas neste momento. Porém, não é 

um problema esquecido e está a ser tratado. Relativamente aos manuais escolares, referiu que não 

são obrigação do município, que naturalmente, anteriormente, este se fez substituir do Estado 

Central e que, o que primeiramente importa saber, é, o porquê do Estado Central não fazer essa 

gratuitidade de manuais escolares e fichas a todos os alunos, que, continua a ser um problema em 

análise. O que está hoje para aprovação é o que já está decidido e o restante ainda terá que ser 

decidido, não é uma decisão final. Abordou por fim, os rankings das escolas, parabenizando as 

escolas, cujos alunos têm bons resultados nos exames e nas classificações finais, mas também às 

escolas que fazem uma inclusão adequada e que promovem os alunos e as suas competências a 

diversos níveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Intervenção do Senhor Presidente ------------------------------------------------------------ 

-------------------O Senhor Presidente usou da palavra para referir que, quanto à intervenção do 

Senhor Vereador Vítor Oliveira, estaria tão preocupado com as freguesias, que trouxe aqui dois 

exemplos, de duas freguesias, uma pequenina e de outra, sendo ambas geridas pelo Partido 

Socialista, considerando ter sido uma sugestão e uma piada não existindo nenhum ruismo. Referiu 

ainda que, não fica bem trazer assuntos concretos das quatro freguesias do PS sem conhecimento de 

causa, dando um certo gozo ouvir quando alguém tenta colocar uma certa ironia nas coisas, mas 

torna-se necessário que a ative com verdade, aconselhando a no futuro, efetuar as coisas de forma 

mais documentada. Quanto à questão dos manuais escolares trazida pela Senhora Vereadora, 

Fernanda Gilvaia, a mesma foi já respondida pelo Senhor Vereador do Pelouro, no entanto, referiu 

que, mesmo que seja uma competência do estado central, os Senhores Vereadores do PS, vêm dizer 

o município deve, o município deve…, tendo questionado, a título de exemplo, o porquê, de não 

trazer o problema da USF da Casa das Bocas, responsabilidade do Estado Central, mencionando 

ainda que, os Senhores Vereadores se calam e não dizem uma única palavra sobre o assunto, vindo 

depois com argumentação de que, são competências do Estado Central, mas que a câmara ao dar os 

manuais a todos, está-se a substituir ao Estado Central, como o fez na Rua das Bocas, como fez no 

covid e o tem feito em todas as outras áreas, por inoperância do Governo, que os senhores 

vereadores devem também atender e analisar. Quanto à questão da água, referiu que, os Senhores 

Vereadores partiram da premissa errada e que, o Senhor Vereador Miguel Pipa, suporta-se em 

lições estudadas e escritas, debitando-as. Mencionou ainda que, o tem como uma pessoa séria e de 

proveniência séria e que, irão ouvir da parte de quem cá estava aquilo que foi feito, podendo depois 

fazer as críticas que quiserem, não se podendo, no entanto, partir do princípio que, existia uma 

solução, pois não existia. Poderá ser colocada a questão ao Diretor dos SMAS que é o mesmo, não 

existindo da parte dos intervenientes, nenhuma solução para a questão da água em Viseu. Quanto à 

questão trazida pela Senhora Vereadora Marta Rodrigues, de ter sido analisada a questão das Águas 

do Douro e Paiva, referiu que, essa solução não foi analisada e que as Águas do Douro entraram 

agora. Mais referiu que, analisou este assunto, mas que, o Diretor dos SMAS é a pessoa mais 

apetrechada deixando o repto para os Senhores Vereadores do PS o questionarem, se existia alguma 

solução. Referiu ainda que, os Senhores Vereadores fizeram uma enorme confusão, tendo inclusive, 

questionado sobre Fagilde e que está deserto para questionar o Senhor Ministro do Ambiente, sobre 

quando começam as obras na barragem de Fagilde. Mais referiu que, existe uma distinção entre a 

ETA e a Barragem, mas que, pela intervenção dos Senhores Vereadores não se percebe esta 

distinção, mas que a responsabilidade da barragem de Fagilde é do Estado Central, tendo 

questionado se os Senhores Vereadores, têm alguma informação que possam dar sobre a barragem 

de Fagilde e relembrado que, o Governo do PS prometeu a realização das obras e que, o problema 

foi sendo empurrado com a barriga. Mais mencionou que, relativamente ao facto de o Senhor 

Vereador referir que está a ser criado um muro com os outros municípios, não foi o município de 

Viseu que separou os oito, para cinco e que o Senhor Vereador desconhece o processo, pois a 

solução a oito foi abandonada por vontade dos três municípios geridos pelo PS, tendo-se passado a 

uma solução a cinco. Referiu ainda que, os municípios separados, brevemente têm o problema da 

água resolvido, através da solução agora encontrada. Referiu que, os Senhores Vereadores podem 

continuar com esta posição, no pressuposto de que, uma mentira contada muitas vezes se torna 

verdade, mas não é, deixando o repto aos Senhores Vereadores, para que, se quiserem ser pessoas 

sérias nesta matéria, devem documentar-se devidamente como o próprio fez. Disse ainda que, irá 

ser realizada uma última reunião de carácter definitivo com os municípios, sendo que, se os 

municípios que têm colocado reservas o continuarem a fazer, irá avançar-se sem os mesmos, e que 
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os municípios esperam pessoas com poder de decisão. Seguidamente, referiu que, quem vendeu aos 

Senhores Vereadores do PS esta situação e que, existia trabalho feito, facilmente se conclui que não 

estava, pois se estivesse trabalho feito desde 2017, não existiria possibilidade de reversão, 

destacando o facto de não existir empresa constituída, estatutos e nem mesmo a construção da 

barragem e de não existir uma solução, mas sim palavras, pois se existisse uma solução que fosse, a 

mesma, não seria revertida. Referiu ainda que, o Senhor Vereador Miguel Pipa, veio na sua 

intervenção referir aquilo que já foi dito pelo PS na Assembleia Municipal, mas que o mesmo é 

Vereador na Câmara Municipal de Viseu. --------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou novamente da palavra para referir que, não colocam em 

causa que a solução apresentada não fosse válida. A questão colocada na sua intervenção é que 

efetivamente em 2018 a solução das Águas do Douro esteve em cima da mesa. Pediu a palavra ao 

Senhor Presidente, para que pudesse referir onde é que foi fundamentar esta questão, de que já 

havia a solução das Águas. Com efeito está na Ata da Assembleia Municipal de Viseu, em agosto 

de 2018, tendo sido dito, na altura pelo executivo, nas informações do Senhor Presidente à data, 

debatida por todos os deputados municipais e que está lá escrito na ata que, uma das soluções 

apresentadas, era a adesão às Águas, mas que esta, não era a melhor solução, porque implicaria a 

privatização das Águas e um aumento do tarifário, querendo saber o que é que mudou.---------------- 

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

-------------------O Senhor Presidente usou novamente da palavra dizendo que, o senhor vereador 

questionou se existe algum estudo. Existe um estudo apresentado pelas Águas do Douro e Paiva e o 

Município de Viseu vai aceitar ou não. Mais referiu que, foi feita uma candidatura de pré adesão, 

mas que Viseu ainda não é elemento do sistema, e, agora, para evitar que seja o  Presidente  da 

Câmara a dar-lhes a resposta, o Diretor dos  Serviços Municipalizados que esteve presente nas 

reunião, irá dizer o que se passou.------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Intervenção do Senhor Diretor do SMAS Viseu Carlos Tomás -------------------------- 

-------------------O Senhor Diretor, usou da palavra para referir que na sequência da crise de 2017, as 

Águas de Portugal são acionistas das Águas Douro e Paiva, das Águas do Norte, constituídas por 

um grupo de empresas que fazem parte das Águas de Portugal e estas reuniram com os Municípios 

de Viseu, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo, Sátão, São Pedro do Sul, Vouzela e Vila Nova de 

Paiva, a oito, aqui em Viseu. Há uma proposta para a adesão destes oito Municípios às Águas do 

Norte, que é o que está lá escrito, tendo estado presentes os dirigentes das Águas do Norte, 

apresentando uma solução de 0,55 euros, por m3 de água potável, em alta, em fevereiro de 2018. 

Foi essa a solução de adesão às Águas do Norte, tendo o senhor diretor referido também que, as 

Águas de Portugal não gerem sistemas, as suas comparticipadas é que fazem a gestão de sistemas 

por regiões do país e que estas nunca estiveram em cima da mesa, como havia referido a senhora 

vereadora, mas sim, as Águas do Norte. As Águas do Paiva nunca estiveram como solução, até 

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

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

-------------------O Senhor Presidente usou novamente da palavra para informar que já se percebeu 

que a senhora vereadora fez confusão com as Águas de Portugal e que os vereadores da oposição 

devem suportar aquilo que dizem, não podem vir fazer considerações de cacará, de cima para baixo, 

com elementos errados. Uma coisa é falar das Águas de Portugal e achar que é a mesma coisa, as 

Águas do Norte, do Zêzere, Douro e Paiva, mas não é a mesma coisa, cada um tem o seu sistema. 

Mais referiu que, o Município não aderiu às Águas de Portugal, foi sim pedida uma pré-adesão às 

Águas do Douro e Paiva e que, relativamente à solução para 8 municípios, apresentada em 2018, 
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três deles, na altura Socialistas, contestaram e saíram, possivelmente hoje, não o faziam. As 

circunstâncias mudaram. Por este motivo, referiu que, esta solução que a Senhora Vereadora trouxe 

aqui, como sendo a mais cara e que já estava tomada, os municípios não a quiseram, saíram e 

abandonaram. Esta solução nunca foi experimentada, mas os senhores vereadores podem saber 

disso, uma vez que, o Presidente é um conhecido elemento do Partido Socialista. Não se podem 

fazer comparações com coisas que não existiram, não podendo acreditar que seja má-fé, mas se não 

é má-fé, é desconhecimento. Referiu por fim, que o que não quer é encontrar-se numa situação 

como a atual, com uma seca extrema à porta e não havendo nenhuma solução, e espera que os 

senhores vereadores da oposição não queiram endossar esta responsabilidade ao “ruismo. Não tem 

nada a ver connosco, pois arranjaram sempre solução da água enquanto cá estiveram, a ETA de 

Fagilde quem a requalificou foi o executivo, se ela precisa, outra vez, de ser requalificada o sistema 

devia ter promovido essa requalificação, enquanto geriam o sistema. Que não endossem o problema 

a quem não teve nenhuma responsabilidade com isso, isso é desonestidade política e isso não se 

aceita. Relativamente á intervenção da Senhora Vereadora, Leonor Barata, folga em saber que a 

nossa cultura é considerada. Quanto á intervenção da Senhora Vereadora Mara Almeida, trouxe 

aqui o projeto saúde e os hábitos de vida saudável, querendo ver isso na população. Tiveram 

oportunidade de estar com 740 crianças excecionais, que têm mérito educativo, e que estiveram 

também, no encerramento do ano escolar. Mencionou ainda o ranking das escolas, que ainda hoje 

foram publicadas no qual se encontra a Escola Alves Martins. E assim, o município vai fazendo o 

seu trabalho, e de que maneira. É o sucesso da comunidade escolar, da família, dos alunos e dos 

professores e de quem lhes põe a solução à frente. É este o perímetro do sucesso escolar e tudo isto 

leva a que, um dia destes teremos crianças mais saudáveis, cidadãos mais saudáveis, sobretudo, no 

rendimento. Relativamente aos manuais escolares, referiu que, o senhor vereador já tinha dado a 

explicação, mas que, gostaria de dizer qual é a perspetiva do executivo para este ensino particular e 

público e que é muito fácil de entender. O que o executivo não quer, é que nenhum deles seja 

tratado de forma diferente, ou seja, se o município consegue ir muito além das suas funções, no 

ensino público, disponibilizando manuais escolares, em determinadas condições, repondo, tipo 

fundo de maneio, aqueles que forem deteriorados. Tem que exigir o mesmo ao ensino particular. O 

que não pode, é estar o ensino público sem manuais escolares, o município irá repondo à medida 

das necessidades, e o ensino particular, tem que se dar a esta condição, é o que se pode fazer. 

Pretende-se corrigir o passado devendo, sendo igual para uns e para outros e, sendo que, mesmo 

assim, se considera estar-se a ir para além daquilo que é assunto da administração pública.----------- 

-------------------Apresentação de Voto de Pesar --------------------------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Presidente, continuou a reunião apresentando um Voto de Pesar pela 

perda de 3 pessoas que deram parte de si a Viseu e que por isso mesmo nos merecem um voto de 

pesar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Um pelo Dr. Monteiro, que foi subdiretor da Unidade de Viseu da ACT – 

Autoridade para as condições do trabalho. --------------------------------------------------------------------- 

-------------------Um segundo pela perda do Dr. Alfredo Feijão. -------------------------------------------- 

-------------------E, um terceiro pelo Sr. Armando dos Santos Caiado, que durante largos anos 

desempenhou as funções de Presidente da Junta do Campo, pelo CDS. ----------------------------------- 

-------------------No momento de dor e pesar manifestaram as mais sinceras condolências pela sua 

partida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O presente voto de pesar foi aprovado por unanimidade. --------------------------------- 

 

-------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------- 
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-------------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR--------------------------------

1275 - 01.01.01 - A ata da Reunião Ordinária de 23-06-2022, 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 --------------------------------------- 

1276 - 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 1066 / 100 

mil habitantes, 36 Internados, Enfermaria 34 e nos Cuidados Intensivos 2. ------------------------------- 

-------------------2) “USF casa das Bocas” ---------------------------------------------------------------------- 

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

das Bocas, que está pronta para albergar a nova Unidade de Saúde Familiar. ---------------------------- 

-------------------Fê-lo na expectativa de com o destaque que lhe deram, a Administração Regional de 

Saúde do Centro e o Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões possam cumprir a parte do 

protocolo que lhes compete. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Ainda não há data para a abertura deste novo espaço, após a conclusão de uma 

requalificação que custou mais de dois milhões e quinhentos mil euros. Ainda estão à espera de que 

os serviços de saúde ocupem o edifício reabilitado, de acordo com o protocolo assinado pelo 

Ministério da Saúde com a Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------- 

-------------------Não conseguiu obter, até ao momento, respostas do Estado Central, nem de outras 

entidades como a Administração Regional de Saúde do Centro e o Agrupamento de Centros de 

Saúde Dão Lafões. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Recordou que a intervenção na Casa das Bocas foi consignada pelo Município de 

Viseu em fevereiro de 2020 e foi concluída no fim do ano de 2021. A empreitada contou com 

financiamento de fundos europeus, assumindo-se como uma das obras estruturantes na estratégia de 

revitalização do Centro Histórico. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------3) “Novo Aeroporto” --------------------------------------------------------------------------- 

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

discussão sobre o novo Aeroporto, enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal de Viseu 

Dão Lafões defendo a solução a norte de Lisboa para equilibrar o país. ----------------------------------- 

-------------------O Governo está a perder a oportunidade de equilibrar o país e a “cavar” assimetrias, 

ao apontar um novo aeroporto a sul de Lisboa. ---------------------------------------------------------------- 

-------------------Pensa que é altura de se pensar num aeroporto a norte de Lisboa para equilibrar o 

país. Não faz nenhum sentido mais um a sul. Todos os aeroportos, à exceção do Porto, estão a sul 

do Tejo. Não faz sentido. Mora lá a população quase toda? Não mora. ----------------------------------- 

-------------------Seguramente, se se puser mais um aeroporto a sul, pode resolver-se o problema do 

de Lisboa, mas cava-se o das assimetrias. O país fica ainda mais desigual. ------------------------------- 

-------------------É um dois em um, ou três em um, a construção a norte da capital portuguesa, entre 

Lisboa e Porto, mesmo não apontando nenhuma cidade ou região em específico. ----------------------- 
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-------------------Era resolver o problema do aeroporto de Lisboa; dar comodidade a passageiros que 

têm de se deslocar, e de que maneira, para apanharem o avião; e era também, de certo modo, 

corrigir o país e torná-lo mais harmonioso, que bem precisa. ----------------------------------------------- 

-------------------Qualquer português perceberá que é a zona que está a descoberto e, portanto, 

resolver o problema do aeroporto de Lisboa tanto se resolve com um ali perto, como com um mais 

longe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------4) “Final do ano letivo - Parque de Santiago” ---------------------------------------------- 

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

as crianças que, na passada quarta-feira, dia 29 de junho, se juntaram no Parque Urbano de Santiago 

para um dia com vários jogos e iniciativas, com vista a celebrar o encerramento do ano letivo 

escolar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Dos jogos tradicionais aos radicais, dos circuitos cicláveis à dança ou karaté, entre 

tantas outras modalidades e propostas, as nossas crianças mostraram grande entusiasmo e ainda 

curiosidade, principalmente em conhecer de perto algumas das diferentes entidades e autoridades 

oficiais, nas áreas da Segurança, da Saúde, da Proteção Civil ou Militar, que lá marcaram presença.- 

-------------------Foi um momento importante porque, conjugada com a iniciativa em que 

promoveram o reconhecimento do mérito escolar, permitiu mostrar que há tempo para tudo no 

desenvolvimento humano e educacional das nossas crianças. ----------------------------------------------- 

-------------------5) “Cavalhadas de Vildemoinhos” ----------------------------------------------------------- 

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

João, a 24 de junho, as Cavalhadas de Vildemoinhos saíram à rua, cumprindo a promessa anual. ---- 

-------------------Nas ruas e avenidas da Cidade, foram milhares os viseenses e amigos de Viseu que 

não quiseram perder e ver de perto o regresso deste cortejo centenário, na comemoração dos seus 

370 anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------É sempre um momento de euforia e boa disposição que atrai milhares de pessoas a 

Viseu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Parabéns a todos aqueles que contribuem para que esta tradição se mantenha. -------- 

-------------------6) “Inauguração Cemitério Lordosa” -------------------------------------------------------- 

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

Lordosa, a construção no novo cemitério. ---------------------------------------------------------------------- 

-------------------O investimento, no valor de cerca de 294 mil euros, foi inaugurado no dia 25 de 

junho, num momento simbólico. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O novo cemitério permitiu aumentar a capacidade do número de sepulturas para 

240, para além de instalar novos equipamentos como jazigos, gavetões e columbários.  Instalações 

sanitárias e espaços de arrumos foram também contemplados. Os arranjos exteriores ao espaço 

integraram igualmente o projeto. --------------------------------------------------------------------------------  

-------------------É mais uma obra concluída, ao serviço da comunidade. ---------------------------------- 

-------------------7) “Apresentação oficial da Feira de S. Mateus” ------------------------------------------- 

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

a Viseu Marca apresentámos o programa oficial da Feira de S. Mateus. ---------------------------------- 

-------------------De 4 de agosto a 21 de setembro, são mais de 130 eventos que acontecem na 

Guardiã das Feiras Populares do país, que regressa mais forte que nunca ao Campo de Viriato. ------  

-------------------É sem dúvida um dos ícones do nosso Concelho. ------------------------------------------ 

-------------------8) “Documentos da Assembleia Municipal de Viseu – Certidões e Deliberações” --- 

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

recebidas na Câmara Municipal as Certidões e Deliberações da Assembleia Municipal realizada no 
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dia 27 de junho, resultantes da votação dos pontos das Ordens de Trabalho da Sessão Ordinária da 

AM de Viseu (EDOC/2022/63860). ---------------------------------------------------------------------------- 

 

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

1277 - 01.03.01 - Pelo Executivo Municipal foi apreciada a apresentação de agradecimentos por 

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

-------------------CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, pela participação 

e apoio na sessão de abertura do VI Congresso “As IPSS nas Políticas Sociais” - 

EDOC/2022/60142. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Regimento de Infantaria n.º 14, pelo apoio na realização da Cerimónia 

Comemorativa do Aniversário do Regimento de Infantaria n.º 14 - EDOC/2022/60184. --------------- 

-------------------Escola de Andebol CB Viseu / EB Dr. Azeredo Perdigão, pela forma empenhada e 

positiva como apoiaram a realização do Andebol&Cultura - EDOC/2022/60735. ----------------------- 

 

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

1278 - 01.04.01 - Apoio Financeiro ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

-------------------três mil e dez euros, ao Clube de Golfe de Viseu, para o Jantar de Gala dos 

participantes no BUSINESS & ART GOLF CUP VISEU 2022 - EDOC/2022/57453. ----------------- 

 

1279 - 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: ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/62606.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

atividades diversas - EDOC/2022/62778. ---------------------------------------------------------------------- 

-------------------Lusitano Futebol Clube, relativas à utilização das Instalações Desportivas de Gestão 

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

EDOC/2022/62764.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

EDOC/2022/62749. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

atividades diversas - EDOC/2022/62617. ---------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Viseu United Football Club, relativas à utilização das Instalações Desportivas de 

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

EDOC/2022/62609. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/62608.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

EDOC/2022/62607. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Associação de Futebol de Viseu, relativas à utilização das Instalações Desportivas 

de Gestão Municipal, nos dias 16 e 18 de junho de 2022, para a realização de atividades do Curso 

de Treinadores de Futebol, Grau 2 – AF Viseu - EDOC/2022/58907. ------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/62980. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Escola Profissional Mariana Seixas, em 50% o pagamento das taxas/preços, 

relativas à utilização das Piscinas Municipais, do dia 17 de maio a 24 de junho de 2022, para 

lecionar o módulo de natação de uma turma do Curso Profissional Técnico de Desporto - 

EDOC/2022/47856. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Carlos Cruchinho, relativas à utilização da Biblioteca Municipal, no dia 24 de 

setembro, para a apresentação do livro “Corações com Alma” - EDOC/2022/49991. ------------------- 

 

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

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

1280 - 01.05.01 - Aquisição de Cloreto Férrico 39% para a ETAR de Viseu Sul - 2022/2023 --------- 

-------------------Após análise do ofício dos Serviços Municipalizados n.º SMAS.S.2022/4569, de 

29-06-2022, anexo à distribuição n.º EDOC/2022/63572, a Câmara deliberou ratificar a deliberação 

tomada pelo respetivo Conselho de Administração, em 28-06-2022, que: -------------------------------- 

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

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

empreitada em epigrafe, nos termos do disposto na alínea b) do n.º1 do artigo 20.º do Código dos 

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

160.000,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ------------------------------------------------- 

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

-------------------Presidente: Eng.ª Ana Margarida Tavares Lopes Pais Loureiro; 1.º Vogal Efetivo: 

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

Fernando Braga Fernandes; 1.º Vogal Suplente: Eng.º António José Santos Lemos; 2.º Vogal 

Suplente: Eng.º Rui Filipe Rebelo de Sousa Ribeiro. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

1281 - 01.05.02 - Execução de Ramais de Água e de Saneamento no Concelho para 2022 – 

Adjudicação por Lotes -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

SMAS.S.2022/4574, de 29-06-2022, com a Distribuição n.º EDOC/2022/63577, a Câmara 
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deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respetivo Conselho de Administração, em 21-06-2022, 

que adjudicou a empreitada em epígrafe, do Lote n.º 1 à empresa “AXB – Engenharia e 

Construções, Lda.”, pelo valor de 148.684,53 euros, acrescido de IVA e do Lote n.º 2 à empresa 

“Artur Abrantes, Lda.”, pelo valor de 171.481,46 acrescido de IVA, bem como, as Minutas de 

Contratos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, designar como gestora dos contratos, a Eng.ª Isabel Rosário Santos 

Sousa Almeida.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1282 - 01.05.03 - Aquisição de Carvão ativado em pó para a ETA de Fagilde – 2022/2023 ----------- 

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

SMAS.S.2022/4599, de 30-06-2022, com a Distribuição n.º EDOC/2022/64046, a Câmara 

deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respetivo Conselho de Administração, em 30-06-2022, 

que adjudicou a empreitada em epígrafe, à empresa “QUIMITEJO – Produtos Químicos, Lda.”, 

pelo valor de 181.800,00 euros, acrescido de IVA, bem como, a Minuta de Contrato. ------------------ 

-------------------Mais deliberou, designar como gestora do contrato, a D. Olinda Maria Oliveira 

Rodrigues------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

1283 - 01.05.04 - Estação Elevatória de Águas Residuais de Bigas – Revisão de Preços Provisória 

nº 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

SMAAS.S.2022/4573, de 29-06-2022, com a Distribuição n.º EDOC/2022/63576, a Câmara 

deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respetivo Conselho de Administração, em 21-06-2022, 

que aprovou a Revisão de Preços nº 1 da empreitada supra, no valor de 6.218,42 euros, acrescido de 

IVA, à empresa “Embeiral – Engenharia e Construção, S.A.”.---------------------------------------------- 

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

 

1284 - 01.05.05 - Remodelação das Redes de Água, Esgotos e Águas Pluviais na Rua Nova de 

Jugueiros – Revisão de Preços Provisória nº 1 ---------------------------------------------------------------- 

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

SMAAS.S.2022/4572, de 29-06-2022, com a Distribuição n.º EDOC/2022/63575, a Câmara 

deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respetivo Conselho de Administração, em 28-08-2022, 

que aprovou a Revisão de Preços nº 1 da empreitada supra, no valor de 32.174,60 euros, acrescido 

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

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

 

1285 - 01.05.06 - Reposição de Pavimentos em Betuminoso no Concelho para 2020 - Lote 1 – 

Revisão de Preços nº 1 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

SMAAS.S.2022/4571, de 29-06-2022, com a Distribuição n.º EDOC/2022/63574, a Câmara 

deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respetivo Conselho de Administração, em 28-06-2022, 

que aprovou a Revisão de Preços nº 1 da empreitada supra, no valor de 14.832,81 euros, acrescido 

de IVA, à empresa “Embeiral – Engenharia e Construção, S.A.”.------------------------------------------ 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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1286 - 01.05.07 - Redes de Água e Esgotos em Casaldeiro – Trabalhos Complementares nº 1 -------- 

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

SMAAS.S.2022/4576, de 30-06-2022, com a Distribuição n.º EDOC/2022/63694, a Câmara 

deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respetivo Conselho de Administração, em 28-06-2022, 

que aprovou os trabalhos complementares n.º 1, no valor de 6.378,60 euros, acrescido de IVA, bem 

como, a minuta do contrato da empreitada supra.------------------------------------------------------------- 

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

 

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

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

1287 - 01.06.01 - Proposta de “Decisão Final” do Eixo 2 – Criação Artística: Medida 1 e Medida 2 - 

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

Medida 1 – Criação / Produção e Medida 2 - Edição (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. --------- 

 

-------------------CENTRO DE ARTES DO ESPETÁCULO DE VISEU – ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL E PEDAGÓGICA – (CAEV) ----------------------------------------------------------------- 

1288 - 01.07.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/61907, deliberou ratificar a declaração assinada pelo 

Senhor Presidente a 27 de junho, onde se declara que, para efeitos de instrução da candidatura em 

apreço o Município de Viseu aloca para o ano 2023 um montante global de 300.000,00 euros, para 

o desenvolvimento do projeto artístico “Teatro Viriato”, acrescido do montante global anual de 

80.000,00 euros, para suportar despesas de funcionamento corrente, designadamente de segurança, 

energia e limpeza, bem como a disponibilização da infraestrura “Viriato teatro Municipal”.----------- 

 

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

1289 - 01.08.01 - VISEU SOLIDÁRIO – Maria Raquel Freitas Duarte de Sousa - Freguesia de 

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

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

Família, anexada à distribuição n.º EDOC/2022/58651, bem como dos demais documentos 

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

complementar para despesas extraordinárias de saúde, a Maria Raquel Freitas Duarte de Sousa, 

através da atribuição de uma comparticipação de 410,40 euros, para aquisição de óculos e de 

medicação, nos termos do disposto nas alíneas a) e c) do n.º 2 do artigo 6.º, do artigo 8.º e artigo 9.º 

do Regulamento Municipal Viseu Solidário.------------------------------------------------------------------- 

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

 

1290 - 01.08.02 - VISEU SOLIDÁRIO – Maria Celeste Martins Rodrigues - Freguesia de São 

Cipriano e Vil de Souto - Apoio no Âmbito da Saúde ------------------------------------------------------- 

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

Família, anexada à distribuição n.º EDOC/2022/60955, bem como dos demais documentos 

anexados, a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder um apoio 
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complementar para despesas extraordinárias de saúde, a Maria Celeste Martins Rodrigues, através 

da atribuição de uma comparticipação de 234,00 euros, para aquisição de óculos, nos termos do 

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

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

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

 

1291 - 01.08.03 - VISEU SOLIDÁRIO – Liliana Martins Lourenço - Freguesia de Viseu - Apoio no 

Âmbito da Saúde -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Família, anexada à distribuição n.º EDOC/2022/62521, bem como dos demais documentos 

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

complementar para despesas extraordinárias de saúde, a Liliana Martins Lourenço, através da 

atribuição de uma comparticipação de 396,60 euros, para pagamento de medicação, nos termos do 

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

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

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

 

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

1292 - 01.09.01 - Município de Viseu / Associação Dignitude – Programa Abem ----------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/110651, deliberou aprovar a adenda ao Protocolo de 

Colaboração celebrado com a Associação Dignitude e aprovado na reunião de câmara de 14-04-

2022,  para a operacionalização do Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento, que dá uma 

nova redação ao 14º artigo (Contributo financeiro), designadamente, na alteração do valor a 

financiar por cada cartão para 135,00 euros/ano e beneficiário (que a fim de fazer parte integrante 

da presente ata, se dá aqui por reproduzida).------------------------------------------------------------------- 

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

 

1293 - 01.09.02 - Município de Viseu / Agrupamentos de Escolas do Concelho de Viseu e 

Instituições Sem Fins Lucrativos – Ano Letivo 2022/2023 – CAF - Componente de Animação e 

Apoio à Família, Ensino Pré-Escolar – Prolongamento de Horário ---------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, em face das informações prestadas na distribuição 

n.º EDOC/2022/59164, deliberou aprovar o montante de 56.093,13 euros, referente ao 

Prolongamento de Horário, a ser materializado, através do estabelecimento de acordos de 

colaboração, com as instituições sem fins lucrativos e associações mencionadas no mapa, em anexo 

à distribuição supra referenciada, visando zelar pela implementação do prolongamento de horário 

nos períodos letivos aos alunos do ensino pré-escolar inscritos e a frequentar os diversos Jardins de 

Infância do concelho de Viseu, para o ano letivo 2022/2023, no âmbito da Componente de 

Animação e Apoio à Família – CAF – Ensino Pré-Escolar. ------------------------------------------------ 

--------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dão-se por reproduzidas as minutas dos 

acordos de colaboração em questão bem como da lista das instituições e associações, supra 

mencionada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

-------------------CONTRATOS-PROGRAMA--------------------------------------------------------------- 
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1294 - 01.10.01 - Pagamento de Projeto para a Requalificação da Quinta da Revolta e Rua da Bela 

Vista nas Lages - Freguesia de Silgueiros ---------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/1181, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a 

Freguesia de Silgueiros, com vista ao pagamento de projeto, no valor de 1.500,00 euros, para o 

“Requalificação da Quinta da Revolta e Rua da Bela Vista nas Lages”.----------------------------------- 

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

 

1295 - 01.10.02 - Pavimentação da Rua do Couceiro em Moimenta e acesso a Forniçô - Freguesia 

de São Pedro de France ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2020/13729, deliberou celebrar um Contrato-Programa de 

Cooperação Financeira e Técnica, com a Freguesia de São Pedro de France, com vista à execução 

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

por cento nos respetivos encargos, no montante de 73.071,30 euros, acrescido de IVA.---------------- 

-------------------Mais deliberou, alterar o nome da obra para: “Pavimentação do Acesso a Forniçô e 

Moimenta”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1296 - 01.10.03 - Calcetamento da Rua da Capela, Rua do Rio e Rua da Caixeira em Silvares - 

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

-------------------Em face das informações constantes da distribuição n.º EDOC/2020/42170, a 

Câmara Municipal de Viseu, deliberou alterar o Contrato Programa celebrado com a Freguesia de 

Côta, aprovado na reunião de câmara de 12-05-2022, no que diz respeito ao nome da obra, passando 

a designar-se:” Pavimentação e Execução da Rede de Saneamento em Silvares”.------------------------ 

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

 

1297 - 01.10.04 - Construção de Pavilhão Multiusos no Parque Ambiental de Cavernães - Freguesia 

de Cavernães ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/42895, deliberou celebrar um aditamento ao Contrato-

Programa celebrado com a Freguesia de Cavernães, com vista ao pagamento de projeto para 

“Construção de Pavilhão Multiusos no Parque Ambiental de Cavernães”.-------------------------------- 

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

 

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

1298 - 01.11.01 - Município de Viseu / Real Clube de Tiro de Viseu ------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

direitos dos cidadãos, podendo, igualmente, deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou de 
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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/2022/30308, a celebrar com o Real 

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

financeiro no montante de 1.000,00 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.---------- 

 

-------------------NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO DE BANDAS DE VISEU -- 

1299 - 01.12.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/63929, deliberou aprovar as Normas de Participação no 

Concurso de Bandas de Viseu (que, a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dão aqui por 

reproduzidas), com intuito de incentivar e promover projetos musicais e bandas de jovens do 

concelho de Viseu, autores de temas originais, servindo, assim, como plataforma de divulgação dos 

projetos em concurso.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

--------------------PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LETIVO 2022/2023 ------ 

1300 - 01.13.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/41804, deliberou aprovar o Plano de Transportes 

Escolares para o ano letivo 2022/2023 (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. --------- 

 

-------------------AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2022/2023--------------------------------------------------- 

1301 - 01.14.01 - Fornecimento de Livros de Fichas aos Alunos do 1º CEB da Rede Pública --------- 

-------------------O constante aperfeiçoamento das condições geradoras do (bom) processo 

ensino/aprendizagem, exige continuada atenção e esforço com vista à obtenção de resultados 

concretos na capacitação da Comunidade Educativa.--------------------------------------------------------- 

-------------------No âmbito da ação social escolar, com fundamento artº 33º nº1 al. hh) do anexo I da 

Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, reforçando o compromisso no apoio às famílias, garantido 

portanto a redução dos encargos escolares, vai a autarquia disponibilizar gratuitamente os livros de 

fichas para o 1º ciclo da rede pública do Município de Viseu.----------------------------------------------- 

-------------------Considerando, a proximidade e a ágil ação dos Agrupamentos de Escolas, entende o 

Município de Viseu aprofundar a articulação com os mesmos.---------------------------------------------- 

-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou celebrar um acordo de colaboração 

com os diversos Agrupamentos de Escolas, referente ao Fornecimento de Livros de Fichas aos 

Alunos do 1º CEB da Rede Pública, Ano letivo 2022/2023, bem como aprovar a respetiva despesa.- 

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

aludido acordo (EDOC/2022/59516). --------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Efetuada a discussão e votação, esta deliberação foi aprovada por unanimidade 

tendo os Senhores Vereadores do Partido Socialista, apresentado a seguinte declaração de voto: ----- 

-------------------“Pese embora o voto da Vereação PS seja a favor e tendo sido afirmado pelo Sr. 

Vereador Pedro Ribeiro que esta é uma proposta parcial, estando em análise a sua extensão aos 

restantes alunos do 1° ciclo, quer do ensino público quer do privado, é nosso entendimento que a 

medida deve ser global, abrangendo todos os alunos dos 1°, 2° e 3°ciclos, acompanhando a 

orientação geral de gratuitidade de acesso aos manuais escolares. Consideramos que o apoio 

agora proposto não deve ficar por aqui, caso contrário, denotará de forma inequívoca um claro 

desinvestimento desta Câmara num dos maiores ativos estratégicos das sociedades modernas (a 

Educação) criando uma clara rutura com a política educativa do executivo anterior.”---------------- 

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

 

-------------------CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ------------------------------------------ 

1302 - 01.15.01 - Regimento do Conselho Municipal de Educação de Viseu ---------------------------- 

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

EDOC/2022/34837, em especial a ata da reunião do Conselho Municipal de Educação de 24-06-

2022, tomou conhecimento do Regimento do Conselho Municipal de Educação (que, a fim de fazer 

parte integrante da presente ata, se dá aqui por reproduzido), que regula o funcionamento do 

Conselho Municipal de Educação, enquanto instância de consulta, que tem por objetivo a nível 

municipal, analisar e acompanhar o funcionamento do sistema educativo, propondo as ações 

consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e de eficácia do mesmo. ------ 

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

 

-------------------AUTO DE DOAÇÃO – MUNICÍPIO DA COVILHÃ / MUNICÍPIO DE 

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

1303 - 01.16.01 - Tendo em conta as informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/36749, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aceitar, no uso da competência 

conferida alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a doação 

efetuada pelo Município da Covilhã.---------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou celebrar um Auto de Doação com o referido Doador (que a fim de 

fazer parte integrante da presente ata se dá aqui por reproduzido) que tem por objeto doar ao 

Município de Viseu, os materiais sobrantes e descontinuados do Ex- Aeródromo da Covilhã. -------- 

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

 

-------------------DIREITO DE SUPERFÍCIE---------------------------------------------------------------- 

1304 - 01.17.01 - Município de Viseu / AHPV - Associação Hípica e Psicomotora de Viseu --------- 

-------------------Tendo em conta a documentação e informações prestadas na distribuição n.º 

EDOC/2022/51640, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a constituição do direito de 

superfície a favor da AHPV - Associação Hípica e Psicomotora de Viseu, de um edifício sito em 

Outeirinho do Pinheiro, União de Freguesias de São Cipriano e Vil de Soito, correspondente à 

antiga Escola do 1º Ciclo e do Ensino Básico de Vil de Soito, destinado  à edificação e 

implementação de uma resposta social típica – Centro de Atividades Ocupacionais para pessoas 

com deficiência, com a capacidade para 30 clientes, na referida Escola, que ficarão ao dispor do 

município e da população em geral.----------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou aprovar as condições a incluir na minuta da escritura a celebrar para 

a constituição do direito de superfície, constantes da informação do Chefe da Divisão de Património 
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e Apoio aos Órgãos Municipais, de 28-06-2022 (que a fim de fazerem parte integrante da presente 

ata, se dão aqui por reproduzidas).------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------ARRENDAMENTO -------------------------------------------------------------------------- 

1305 - 01.18.01 - Município de Viseu / Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Viseu e 

dos Serviços Municipalizados de Viseu ------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Em face das informações constantes da distribuição n.º EDOC/2022/25975, a 

Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a celebração do Contrato de Arrendamento para fins 

não habitacionais, entre o Município de Viseu e as Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal 

de Viseu e dos Serviços Municipalizados de Viseu, em que, o Município de Viseu, na qualidade de 

seu dono e legítimo possuidor do prédio urbano, composto por um edifício, afeto a serviços, 

arrecadações e arrumos, sito na Rua João Mendes, n.º 51, dá de arrendamento às Obras Sociais do 

Pessoal da CMV e dos SMV e esta toma de arrendamento, o andar com utilização independente, 

1ºG, constituído por seis divisões, que se destina à instalação de uma creche e berçário, tendo em 

conta a localização e características do espaço. --------------------------------------------------------------- 

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

do Contrato de Arrendamento a que supra se faz referência. ------------------------------------------------ 

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

 

-------------------REDUÇÃO DE TAXAS---------------------------------------------------------------------- 
1306 - 01.19.01 - Associação Recreativa e Desportiva “Os Povoenses”----------------------------------- 

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

distribuição n.º EDOC/2022/37228, 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% do valor das taxas, referentes às Licenças Especial de 

Ruído e de Divertimento Público, para a realização das Festas Populares – Arraial do povo. ---------- 

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

 

1307 - 01.19.02 - Clube Trilhos & Apeadeiros ---------------------------------------------------------------- 

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

distribuição n.º EDOC/2022/59912, 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% do valor das taxas, referentes às Licenças Especial de 

Ruído e de Divertimento Público, para a realização do “Walking Colors 2022”.------------------------- 

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

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

02-DMAG 

 

 

-------------------CONSOLIDAÇÃO DAS MOBILIDADES INTERNAS INTERCARREIRAS -- 

1308 - 02.01.01 - A Câmara Municipal de Viseu, em face das informações e anexos constantes da 

distribuição n.º EDOC/2022/41208, em especial a informação apresentada pela Divisão de Recursos 
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Humanos, tomou conhecimento da proposta de Consolidação das Mobilidades Internas 

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

-------------------Após análise e discussão, a Câmara Municipal de Viseu, com fundamento no 

disposto do n.º 5 do artigo 99.º- A do Anexo I, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, deliberou, 

concordando com a referida proposta e consolidar as aludidas Mobilidades. ----------------------------- 

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

 

-------------------PROCEDIMENTO DISCIPLINAR------------------------------------------------------- 

1309 - 02.02.01 - Procedimento Disciplinar Especial Inquérito – Relatório Final – 

EDOC/2021/95186------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do Relatório Final (que, a fim 

de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por reproduzido) elaborado pela instrutora no 

âmbito do processo disciplinar identificado em título.-------------------------------------------------------- 

--------------------Após análise do referido Relatório Final, a Câmara, no uso da competência 

conferida pelo n.º 4 do artigo 197.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, deliberou, nos termos do estatuído no n.º 1 do artigo 181.º e n.º 2 

do artigo 194.º do referido diploma, concordar com a sanção proposta.------------------------------------ 

-------------------Por fim deliberou, e antes de ser proferida deliberação final, notificar a trabalhadora 

para, no prazo máximo de 10 dias úteis, se pronunciar sobre a sanção disciplinar que se projeta 

aplicar-lhe.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------A presente deliberação foi tomada por escrutínio secreto, em cumprimento do 

estipulado pelo n.º 3 do artigo 55.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, tendo sido aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

técnico do Diretor da Direção Municipal de Administração Geral, Adelino Fernando de Almeida 

Costa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

03-DMOPAS 

 

 

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

1310 - 03.01.01 - Sinalização Horizontal e Vertical ---------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/53726 a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a proposta de alteração do 

estacionamento na Rua 21 de Agosto, freguesia de Viseu, conforme etapa 4. ---------------------------- 

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

 

1311 - 03.01.02 - Sinalização Horizontal e Vertical ---------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/53347, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a proposta de deslocação do 

sinal C21, "fim da Paragem e Estacionamento Proibidos", colocado na Av. Almirante Afonso 

Cerqueira, para junto da ilha ecológica, freguesia de Viseu, conforme etapa 4. -------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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1312 - 03.01.03 - Sinalização Vertical -------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/56634, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a proposta de colocação do 

adicional de matricula modelo 11, no lugar de estacionamento de PMR existente na Rua Doutor 

Álvaro Monteiro em Marzovelos, freguesia de Viseu, conforme etapa 4. --------------------------------- 

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

 

1313 - 03.01.04 - Sinalização Vertical -------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/60149, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a proposta de colocação de 

sinalização a proibir o estacionamento no acesso ao Condomínio da Colina Verde em Repeses, 

freguesia de Repeses e São Salvador, conforme etapa 7. ---------------------------------------------------- 

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

 

-------------------ALARGAMENTO DE CEMITÉRIO DE BODIOSA - GF 261---------------------- 

1314 - 03.02.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/8557, em especial a informação da Divisão de Suporte Técnico e Administrativo de 

07-06-2021, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a aquisição por via do direito privado, 

no âmbito da expropriação da parcela de terreno necessária ao alargamento do cemitério de 

Bodiosa, com uma área de 2.795,18 m2 , pelo valor de 15.000,00 euros, pertencente à Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de Bodiosa, de acordo com o disposto no artigo 11.º do Código das 

Expropriações.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

-------------------APOIO NA LIMPEZA DO CORTEJO DAS CAVALHADAS---------------------- 

1315 - 03.03.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 22-06-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/60190, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, um apoio 
financeiro no valor de 699,21 euros, às Cavalhadas de Vildemoinhos, materializado na limpeza do 

Cortejo das Cavalhadas de Vildemoinhos 2022.--------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DA EM593 DESDE O CRUZAMENTO COM A EN231 

E O CRUZAMENTO COM A VARIANTE AO PIC----------------------------------------------------- 

1316 - 03.04.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2020/5234, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a informação da Divisão de 

Suporte Técnico e Administrativo nº 01 de 22-06-2022 (que a fim de fazer parte integrante desta 

ata, se dá aqui por reproduzida), que retifica a informação n.º 3/2021JG DE 08-03-2021, aprovada 

na reunião de câmara de 18-03-2021, no que diz respeito às parcelas 35,37 e 39, no âmbito do 

empreitada supra. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------PROTOCOLO MUNICÍPIO DE VISEU- ELECTRÃO ASSOCIAÇÃO DE 

GESTÃO DE RESÍDUOS--------------------------------------------------------------------------------------- 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de julho de 2022 
 

 

501 

1317 - 03.05.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2020/55370, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar o Protocolo entre o Município 

de Viseu e o Electrão -  Associação de Gestão de Resíduos, que tem como objeto estabelecer 

mecanismos de cooperação, com vista à integração do Local de Recolha de Resíduos de 

Equipamentos Elétricos e Eletrónicos ou de Resíduos de Pilhas e Acumuladores e que a fim de 

fazer parte integrante desta ata, se dá aqui por reproduzido. ------------------------------------------------ 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE MOBILIDADE 

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

1318 - 03.06.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 42/2022-CF de 27-06-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/62166 e demais 

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

não haver razões para ser proferida decisão de oposição ao Subempreiteiro apresentado, "Carlos 

Silva Inácio Unipessoal, Lda.”, para realização de pinturas.------------------------------------------------- 

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

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE PAVIMENTAÇÃO EM BETÃO 

BETUMINOSO - ANO 2016 - LOTE 1---------------------------------------------------------------------- 

1319 - 03.07.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 15-06-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/58565, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos não 

executados – valor remanescente, conforme Mapa de trabalhos a menos – trabalhos não executados, 

no valor de 98.787,18 euros, acrescido de IVA, e consequente ajustamento da caução prestada em 

função do preço contratual (final) de 727.332,60 euros, acrescido de IVA, em que, do valor de 

adjudicação, 826.119,78 euros, acrescido de IVA, foram executados e incluídos em autos de 

medição trabalhos no valor de 727.332,60 euros, acrescido de IVA, resultando numa diferença de 

98.787,18 euros, acrescido de IVA.------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

VALETAS---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1320 - 03.08.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 15-06-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/58400, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos não 

executados – valor remanescente, conforme Mapa de trabalhos a menos – trabalhos não executados, 

no valor de 1.004,38 euros, acrescido de IVA, e consequente ajustamento da caução prestada em 

função do preço contratual (final) de 233.679,72 euros, acrescido de IVA, em que do valor de 

adjudicação, 234.684,10 euros, acrescido de IVA, foram executados e incluídos em autos de 

medição trabalhos no valor de 233.679,72 euros, acrescido de IVA, resultando numa diferença de 

1.004,38 euros, acrescido de IVA.------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------CONSTRUÇÃO DE UM CRO | CANIL E GATIL - 2.º PROCEDIMENTO----- 

1321 - 03.09.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos  

nº 19/2022-CCR de 09-06-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/57694 e demais 
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informações prestadas no histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou 

não haver razões para ser proferida decisão de oposição ao Subempreiteiro apresentado, "Destinos à 

Altura – Construção Civil e Obras Públicas, Unipessoal Lda.”, para execução de  muros - arranjos 

exteriores.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

1322 - 03.09.02 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos  

nº 21/2022-CCR de 27-06-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/62286 e demais 

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

não haver razões para ser proferida decisão de oposição ao Subempreiteiro apresentado, "Américo 

Tomás Gomes”, para execução de  assentamento de blocos.------------------------------------------------- 

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

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE PAVIMENTAÇÕES EM BETUMINOSO-

2019 - LOTE 1----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1323 - 03.10.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 23-06-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/21385, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, que seja proferida 

decisão final de revogação do contrato de empreitada, e bem assim, da execução da caução no valor 

de 27.689,77 euros, correspondente a: caução prestada no inicio do contrato: 24.894,90 euros (5% 

de 497.897,90 euros) e retenções efetuadas nos autos de medição: 2.974,87 euros (5% de 55.897,34 

euros), nos termos do n.º 1, 2 e 3 do artigo 331.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 296.º e do n.º 1 do 

artigo 88.º do Código dos Contratos Públicos, em que, as condições expostas constarão da minuta 

de acordo de revogação a elaborar, documento que não pode revestir, forma menos solene do que a 

do contrato.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1324 - 03.10.02 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 20-06-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/59732, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos não 

executados – valor remanescente, conforme Mapa de trabalhos a menos – trabalhos não executados, 

no valor de 442.000,56 euros, acrescido de IVA, preço contratual (final) de 55.897,34 euros, 

acrescido de IVA, uma vez que, se encontra em desenvolvimento a revogação do contrato, em que, 

do valor de adjudicação, 497.897,90 euros, acrescido de IVA, foram executados e incluídos em 

autos de medição trabalhos no valor de 55.897,34 euros, acrescido de IVA, resultando numa 

diferença de 442.000,56 euros, acrescido de IVA.------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE PAVIMENTAÇÃO EM BETÃO 

BETUMINOSO - LOTE 2-------------------------------------------------------------------------------------- 

1325 - 03.11.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 23-06-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/21388, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, que seja proferida 

decisão final de revogação do contrato de empreitada, e bem assim, da execução da caução no valor 

de 30.010,42 euros, correspondente a: caução prestada no inicio do contrato: 24.089,36 euros (5% 

de 481.787,13 euros) e retenções efetuadas nos autos de medição: 5.921,06 euros (5% de 
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118.421,08 euros), nos termos do n.º 1, 2 e 3 do artigo 331.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 296.º e do 

n.º 1 do artigo 88.º do Código dos Contratos Públicos, com fundamento nos artigos 90.º e 294.º do 

Código dos Contratos Públicos e na cláusula 30.ª do Caderno de Encargos da empreitada, sobre o 

pedido do empreiteiro de substituição da caução pela entrega de valor monetário de igual montante 

à caução prestada, com o cancelamento posterior da garantia bancária, o deferimento desde que do 

mesmo não resulte uma diminuição do montante, em que, as condições expostas constarão da 

minuta de acordo de revogação a elaborar, documento que não pode revestir forma menos solene do 

que a do contrato.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1326 - 03.11.02 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 20-06-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/59733, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos não 

executados – valor remanescente, conforme Mapa de trabalhos a menos – trabalhos não executados, 

no valor de 363.366,05 euros, acrescido de IVA, preço contratual (final) de 118.421,08 euros, 

acrescido de IVA, uma vez que, se encontra em desenvolvimento a revogação do contrato, em que, 

do valor de adjudicação, 481.787,13 euros, acrescido de IVA, foram executados e incluídos em 

autos de medição trabalhos no valor de 118.421,08 euros, acrescido de IVA, resultando numa 

diferença de 363.366,05 euros, acrescido de IVA.------------------------------------------------------------- 

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

 

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

1327 - 03.12.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 23-06-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/95578, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, o pedido do 

empreiteiro, de Prorrogação do prazo de obra com conclusão efetiva da totalidade dos trabalhos em 

01-07-2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1328 - 03.12.02 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos  

nº 41/2022-CF de 22-06-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/61204 e demais 

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

não haver razões para ser proferida decisão de oposição ao Subempreiteiro apresentado, 

"Visoencerados, Lda.”, para realização de trabalhos de fornecimento e montagem de rolo de toldo 

exterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------DEMOLIÇÃO / CONTENÇÃO DE FACHADAS - TRAVESSA SÃO 

DOMINGOS / RUA D. DUARTE / RUA DO COMÉRCIO--------------------------------------------- 

1329 - 03.13.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 23-06-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/60504, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos não 

executados – valor remanescente, conforme Mapa de trabalhos a menos – trabalhos não executados, 

no valor de 18.460,77 euros, acrescido de IVA, e consequente ajustamento da caução prestada em 

função do preço contratual (final) de 129.773,96 euros, acrescido de IVA, em que, do valor de 

adjudicação acrescido de contratos adicionais ao contrato inicial da empreitada, 135.167,45 euros, 
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acrescido de IVA + 13.067,28 euros, acrescido de IVA, foram executados e incluídos em autos de 

medição trabalhos no valor de 120.103,11 euros, acrescido de IVA + 8.302,32 euros, acrescido de 

IVA, resultando numa diferença de 18.460,77 euros, acrescido de IVA.----------------------------------- 

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

 

-------------------MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS PISCINAS MUNICIPAIS- 

1330 - 03.14.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 090/2022BE de 22-06-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2021/105912 e demais 

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

aprovar a Revisão de Preços (cálculo definitivo) no valor de 2.882,00 euros, acrescido de IVA que, 

considerando o cálculo provisório no valor de 2.882,00 euros, acrescido de IVA, resulta numa 

diferença de 0,00 euros.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1331 - 03.14.02 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 091/2022BE de 23-06-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/61220 e demais 

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

aprovar a Conta Final da Empreitada no valor de 393.402,54 euros, acrescido de IVA.----------------- 

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

 

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

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

1332 - 03.15.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 27-06-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/61139, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos não 

executados – valor remanescente, conforme Mapa de trabalhos a menos – trabalhos não executados, 

no valor de 77.991,75 euros, acrescido de IVA, e consequente ajustamento da caução prestada em 

função do preço contratual (final) de 84.983,25 euros, acrescido de IVA, em que, do valor de 

adjudicação acrescido de contratos adicionais ao contrato inicial da empreitada, 162.975,00 euros, 

acrescido de IVA + 3.500,00 euros, acrescido de IVA - 3.500,00 euros, acrescido de IVA, foram 

executados e incluídos em autos de medição trabalhos no valor de 82.809,25 euros, acrescido de 

IVA + 2.174,00 euros, acrescido de IVA, resultando numa diferença de 77.991,75 euros, acrescido 

de IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

1333 - 03.16.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/57767, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar o deferimento do pedido do 

Empreiteiro, "o empreiteiro apresenta assim um seguro caução da totalidade dos valores retidos 

solicitando a devolução desses valores, de acordo com o previsto nas Cláusulas 29.º e 36.º do 

Caderno de Encargos”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE LORDOSA-------------------- 

1334 - 03.17.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/12546, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a informação da Divisão de 
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Suporte Técnico e Administrativo nº 02 de 28-06-2022 (que a fim de fazer parte integrante desta 

ata, se dá aqui por reproduzida), que retifica a informação n.º 3/2022JG DE 01-02-2022, aprovada 

na reunião de câmara de 17-02-2022, no que diz respeito à parcela 108A, no âmbito do empreitada 

supra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------APOIO COM A BARQUINHA NA COLOCAÇÃO DO ROSMANINHO NO 

PINHEIRO PARA CAVALHADAS DE VILDEMOINHOS-------------------------------------------- 

1335 - 03.18.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 28-06-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/62954, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, um apoio 
financeiro no valor de 72,60 euros, às Cavalhadas de Vildemoinhos, materializado no serviço de 

barquinha, para a colocação de rosmaninho no pinheiro em Vildemoinhos.------------------------------- 

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

 

 

-------------------LOTEAMENTO------------------------------------------------------------------------------- 

1336 - 04.01.01 - M.O. Almeida - Soc. Construções Unipessoal Lda. – EDOC/2022/27851 ---------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o Auto de  Receção Provisório 

das obras de urbanização, (Auto de Vistoria de 05 de abril de 2022),  documento cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, estando, assim, criadas as condições 

para a receção provisória das obras de urbanização, correlacionadas com as respetivas 

infraestruturas , com todas as consequências daí emergentes, muito concretamente, no que concerne 

à redução da caução prestada para garantir a boa execução de tais obras para o montante de 

26.320,00 euros, caução prestada mediante depósito em dinheiro. ----------------------------------------- 

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

 

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

1337 - 04.02.01 - Adelina Cardoso Pereira – EDOC/2022/47266 ------------------------------------------ 

-------------------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 325/2022 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. --------- 

 

1338 - 04.02.02 - Helena Maria Ferreira Cardoso – EDOC/2022/43376 ---------------------------------- 
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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 326/2022 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. --------- 

 

1339 - 04.02.03 - Jorge Manuel dos Anjos Rodrigues Martins – EDOC/2022/60420 ------------------- 

-------------------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 418/2022 elaborada, sobre a 

matéria, em 28 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. --------- 

 

1340 - 04.02.04 - Quinta do Perdigão - Sociedade Unipessoal, Lda. – EDOC/2022/49614 ------------ 

-------------------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 352/2022 MH 

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

 

1341 - 04.02.05 - Teresa Maria Jesus Lopes da Silva Pereira da Silva – EDOC/2022/56613 ---------- 

-------------------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 349/2022 

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

 

--------------------CERTIDÃO DE DESTAQUE – ARTIGO 6.º DO REGIME JURÍDICO DA 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------- 

1342 - 04.03.01 - Maria da Conceição Santos Vaz – EDOC/2022/48431---------------------------------- 

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

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 345/2022 FB elaborada, sobre a matéria em 17 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. --------- 

 

1343 - 04.03.02 - Tito Filipe Dias de Almeida – EDOC/2022/49149 -------------------------------------- 

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

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 459/2022 RS elaborada, sobre a matéria em 14 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. --------- 

 

1344 - 04.03.03 - Manuel Oliveira Silva – EDOC/2022/54033 --------------------------------------------- 

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

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 242/2022 AC elaborada, sobre a matéria em 23 de 

junho 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. --------- 

 

1345 - 04.03.04 - Adelino Pais Filipe – EDOC/2022/39335 ------------------------------------------------ 

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

emissão da certidão de destaque, de acordo com a informação técnica n.º 451/2022 RS elaborada, 

sobre a matéria em 09 de junho de 2022, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do 

RJUE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, notificar o interessado para, querendo, vir ao processo e por escrito, 

no prazo de 10 dias úteis, dizer o que se lhe oferecer, sobre o assunto, nos termos e para os efeitos 

do artigo 121.º do CPA - Audiência dos Interessados. ------------------------------------------------------- 

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

 

1346 - 04.03.05 - Fernando Bartolo Martins, Cabeça de Casal de Herança – EDOC/2022/54387 ----- 

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

emissão da certidão de destaque, de acordo com a informação técnica n.º 395/2022 FB elaborada, 

sobre a matéria em 15 de junho de 2022, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do 

RJUE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, notificar o interessado para, querendo, vir ao processo e por escrito, 

no prazo de 10 dias úteis, dizer o que se lhe oferecer, sobre o assunto, nos termos e para os efeitos 

do artigo 121.º do CPA - Audiência dos Interessados. ------------------------------------------------------- 

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

 

1347 - 04.03.06 - José Manuel Figueiredo Baptista – EDOC/2022/57403 -------------------------------- 

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

emissão da certidão de destaque, de acordo com a informação técnica n.º 411/2022 FB elaborada, 

sobre a matéria em 24 de junho de 2022, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do 

RJUE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, notificar o interessado para, querendo, vir ao processo e por escrito, 

no prazo de 10 dias úteis, dizer o que se lhe oferecer, sobre o assunto, nos termos e para os efeitos 

do artigo 121.º do CPA - Audiência dos Interessados. ------------------------------------------------------- 

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

 

1348 - 04.03.07 - José Carlos dos Santos Simões – EDOC/2022/52662 ---------------------------------- 

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

emissão da certidão de destaque, de acordo com a informação técnica n.º 397/2022 FB elaborada, 

sobre a matéria em 17 de junho de 2022, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 6.º do 

RJUE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, notificar o interessado para, querendo, vir ao processo e por escrito, 

no prazo de 10 dias úteis, dizer o que se lhe oferecer, sobre o assunto, nos termos e para os efeitos 

do artigo 121.º do CPA - Audiência dos Interessados. ------------------------------------------------------- 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

1349 - 04.03.08 - João Maria Rodrigues Morgado – EDOC/2022/44682 --------------------------------- 

-------------------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 383/2022 FB 

elaborada, sobre a matéria, em 07 de junho 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente 

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

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

 

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

1350 - 04.04.01 - Maria de Lurdes Santos Seblini e Abdul Rahman Seblini – EDOC/2022/59291---- 

-------------------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 21 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. --------- 

 

1351 - 04.04.02 - Carlos Manuel Marques Sousa – EDOC/2021/68508----------------------------------- 

-------------------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 23 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. --------- 

 

1352 - 04.04.03 - Armando de Almeida Ferreira – EDOC/2021/73407------------------------------------ 

-------------------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 21 de 

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

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

 

1353 - 04.04.04 - Joaquim Manuel Marques da Silva – EDOC/2022/34612------------------------------ 

-------------------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 24 de 

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

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

 

1354 - 04.04.05 - José Lopes de Sousa – EDOC/2021/102480---------------------------------------------- 
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-------------------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 

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

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

 

1355 - 04.04.06 - Carlos Augusto Silva Cabral – EDOC/2022/62598-------------------------------------- 

-------------------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 28 de 

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

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

 

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

1356 - 04.05.01 - Joaquim da Costa e Sousa - Legalização de alterações em Moradia Unifamiliar - 

EDOC/2022/46704 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 38/2022 

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. --------- 

 

1357 - 04.05.02 - Carla Sofia Pereira Pinto Fernandes - Legalização de alterações em Moradia 

Unifamiliar - EDOC/2022/41312 ------------------------------------------------------------------------------- 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 22 A/2022 JN 

elaborada, sobre a matéria, em 14 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. --------- 

 

1358 - 04.05.03 - Maria Otília Martins - Cabeça de Casal de Herança - Alteração de Moradia – 

Legalização - EDOC/2022/49677 ------------------------------------------------------------------------------- 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 379/2022 FB 

elaborada, sobre a matéria, em 09 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. --------- 

 

1359 - 04.05.04 - Anabela Ferreira Coelho Rocha – Legalização de alterações em Moradia 

Unifamiliar e da Construção de Anexo – EDOC/2022/59675 ----------------------------------------------- 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 482/2022 RS 

elaborada, sobre a matéria, em 23 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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1360 - 04.05.05 - Conquistapotencial, Lda. - Legalização de alterações de Moradia – 

EDOC/2022/51248 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 352/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 14 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. --------- 

 

1361 - 04.05.06 - Luis Miguel Ribeiro Mões - Legalização de Moradia Unifamiliar - Legalização de 

alterações – EDOC/2022/52982 --------------------------------------------------------------------------------- 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 391/2022 FB 

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

 

1362 - 04.05.07 - Cabeça de Casal da Herança de Felisbela de Jesus - Licenciamento de legalização 

de alterações executadas durante a execução da obra de "ampliação de uma casa" – 

EDOC/2022/49658 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 396/2022 FB 

elaborada, sobre a matéria, em 15 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. --------- 

 

1363 - 04.05.08 - Cave Lusa, Unipessoal, Lda. - Legalização de alteração de Fachada de Pavilhão e 

dos Muros de Vedação – EDOC/2022/42759 ----------------------------------------------------------------- 

-------------------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 22 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. --------- 

 

1364 - 04.05.09 - Bernardo Monteiro de Oliveira - Legalização de alterações e ampliação de 

moradia Bifamiliar e legalização da construção de cinco anexos – EDOC/2022/46701 ---------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou com caráter definitivo indeferir o pedido 

de legalização da operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica 

n.º 40/2022 JN 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. --------- 

 

1365 - 04.05.10 - Elisabete Maria Lopes de Sousa Pinget - Legalização de Anexo – 

EDOC/2022/49785 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou com caráter definitivo indeferir o pedido 

de legalização da operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica 

n.º 385/2022 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. --------- 

 

1366 - 04.05.11 - António Jorge Lopes Marques Machado - Legalização de construção de Anexo e 

edificação para bombas do poço, sujeito a obras de correção – EDOC/2022/43751 --------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou com caráter definitivo indeferir o pedido 

de legalização da operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica 

n.º 27 A/2022 JN elaborada, sobre a matéria, em 09 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. --------- 

 

1367 - 04.05.12 - António Manuel Marques de Carvalho - Legalização de alterações em Moradia 

Unifamiliar e construção de anexo (sem realização de obras) – EDOC/2022/10081 -------------------- 

-------------------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 26 de junho de 2022. --------------------------------------------------------- 

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

 

1368 - 04.05.13 - HSCV Investimentos, Lda. - Certidão de Divisão Física de Parcela - 

EDOC/2022/51590 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou emitir certidão de divisão física de 

parcela, nos precisos termos do teor da informação técnica n.º 226/2022 AC elaborada, sobre a 

matéria, em 13 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. --------- 

 

1369 - 04.05.14 - Câmara Municipal de Viseu - Alienação de Parcelas PP1 - EDOC/2022/14514 ---- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a alienação das parcelas de 

terreno, em causa, que integram a bolsa de reserva negocial, no âmbito dos princípios de execução 

do PP do prolongamento da Avenida Dr. António José de Almeida, a favor do interessado, Paulo 

Martins do Amaral - parcelas correspondentes às quotas-partes dos lotes 231 e 232 - nos precisos 

termos do relatório de avaliação elaborada, por perito oficial, no valor correspondente a 78.619,80 

euros, tudo nos precisos termos da informação técnica datada de 23 de junho de 2022.----------------- 

-------------------Mais deliberou, que os encargos com a celebração da respetiva escritura pública são 

da exclusiva responsabilidade do adquirente. ------------------------------------------------------------------ 

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

 

--------------------PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL-------------------- 
1370 - 04.06.01 - Hélder de Almeida Rodrigues EDOC/2021/84229 -------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou reconhecer a relevância da presente 

intenção de investimento privado indissociável do empreendimento turístico, em apreciação, nos 

precisos termos da fundamentação técnica exarada, sobre a matéria, quer no parecer da Divisão de 

Cultura e Turismo, quer nos pareceres da DAICAE e do Turismo do Centro. ---------------------------- 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

--------------------REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------- 
1371 - 04.07.01 - APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental - EDOC/ 2022/59548 ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------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 376/2022 MH produzida, sobre a 

matéria em 20 de junho de 2022 cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1372 - 04.07.02 - Centro Social Cultural Recreativo e Desportivo Leões da Beira - 

EDOC/2022/50455 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------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 425/2022 RS produzida, sobre a 

matéria em 01 de junho de 2022 cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

quando eram onze horas, dela se lavrando esta ata. E eu, Alexandra Paula Rodrigues da Fonseca e 

Silva, a redigi e subscrevi. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

O Presidente 

 

 

 _______________________  

 

A Diretora de Departamento 

 

 

_________________________ 

 


