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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU, 

REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE 

JULHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 

 

 

----------------Aos vinte e um 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 JOÃO PAULO LOPES GOUVEIA Vice-

Presidente, JOÃO NUNO FERREIRA GONÇALVES DE AZEVEDO, CARLOS ALBERTO 

COIMBRA REBELO PEREIRA, 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 da Senhora Vereadora, Ana Leonor Cruzeiro de Oliveira Barata 

por motivo de férias.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SUBSTITUIÇÃO – Os Senhores Vereadores Marta Cristina de Oliveira Rodrigues e José Manuel 

Ferreira Chaves e Vítor Miguel Simões de Pinho Oliveira 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 Carlos Alberto Coimbra Rebelo Pereira. ---------------------------------------------------   

 

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

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

 

01-ADMINISTRAÇÃO 

 

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

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

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

-------------------Intervenção do Senhor Vereador Carlos Pereira ------------------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para referir que, neste momento de pós 

pandemia, verificaram que o setor do turismo está retomado, para valores, em alguns casos, 

superiores ao passado, o turismo de natureza e de mobilidade, como é o caso do autocaravanismo, 

está em grande expansão, como se verifica de dia para dia, o aumento de adeptos e utilizadores. 

Mencionou ainda que, Viseu não tem nenhuma infraestrutura, que dignifique e dê suporte a este 

interesse, questionando o Senhor Presidente, do que é que está pensado pelo município, referente a 

este tema, sugerindo que deve ser criada uma infraestrutura digna, com visão no futuro, para este 

tipo de modalidade. Por fim questionou, para quando as obras de requalificação da feira semanal. --- 
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-------------------Intervenção do Senhor Vereador Miguel Pipa ---------------------------------------------- 

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

no mandato do Dr. Almeida Henriques, em 2020 o Senhor Ministro da Administração Interna Dr. 

Eduardo Cabrita, comunicou que, Viseu iria ser um dos cinco centros regionais da proteção civil do 

País. Mais referiu que, em 20 de junho de 2021, foi assinado entre o Município de Viseu e a 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), um acordo para a instalação de um 

novo edifício no aeródromo municipal, bem como, de três hangares, destinados à instalação de 

novas valências de socorro e Proteção Civil. Referiu ainda que, este protocolo visou promover a 

execução dos projetos de arquitetura e especialidades para as obras do edifício e equipamentos que, 

com este investimento o aeródromo poderá receber o Comando Nacional de Emergência e Proteção 

Civil alternativo e o Centro de Meio Aéreos, o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção 

Civil e no futuro, associar-se o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Centro. 

Mencionou que, este investimento feito nesta área que, agora tanto se fala devido ao flagelo dos 

incêndios que nesta fase nos assolam, constitui um momento de alerta muito importante e um sinal 

que o concelho de Viseu, com estes investimentos, teve uma visão de futuro na construção de um 

sistema mais resiliente. Por fim, questionou o Senhor Presidente, sobre o ponto de situação da 

execução do referido protocolo, sendo um tema que já foi abordado, anteriormente, em reunião de 

câmara e se poderiam ter acesso ao mesmo.------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que com a 10ª Edição dos Jardins 

Efémeros, que apresentaram mais uma vez Viseu, ao país e ao mundo, através da partilha de  

géneros artísticos diversificados e inovadores e por vezes surpreendentes, consolidando a criação de 

públicos diversificados, como é a sua marca, questionando o Senhor Presidente se há estimativa do 

número de visitantes nesta edição, qual a percentagem de público internacional e sendo a autarquia 

o principal financiador, se é possível conhecer qual o impacto económico para o concelho, 

nomeadamente no setor do turismo. Trouxe ainda outra questão, em que referiu que investir na 

educação é fundamental para termos cidadãos mais capacitados, participativos e críticos, 

oportunidades de formação e emprego a longo da vida, uma sociedade mais desenvolvida, quer no 

plano económico, quer social e que o Senhor Presidente , frequentemente diz que o Governo não faz 

discriminação positiva e cria assimetrias no país, ou seja, não investe no nosso território, o que os 

vereadores do PS discordam, quando estão a investir na educação e nas famílias, usando este tipo de 

política para atrair pessoas. Mais referiu que, ficou em análise a questão da gratuitidade dos 

manuais escolares e livros de fichas a todos os alunos do 1º ciclo, está aprovada a gratuitidade dos 

livros de fichas aos alunos da ação social escolar do 1º ciclo da rede pública e gostariam de saber se, 

está previsto mais alunos beneficiarem deste apoio, quais são e qual o valor. ---------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para apresentar um Voto de Pesar pelo 

falecimento de André Serra, que esteve também afeto ao centro de meios aéreos de Viseu, sabendo 

que a operação tem a ver com um dispositivo de combate a fogos em meios rurais, e embora esteja 

num projeto nacional, o piloto estava enquadrado neste espaço aéreo de combate a incêndios pelo 

que, considera enquadrar-se na reunião de câmara o presente voto de pesar.------------------------------ 

-------------------Começou a sua intervenção, mencionando que gostaria de saber o ponto de situação 

relativamente à municipalização do Troço do IP5, sendo conhecido que, esse acordo já foi 

desenhado e feito há alguns meses atrás, querendo saber como o é que está a situação para que o  

troço possa ser requalificado e entregue ao município de Viseu, até porque, também sabem que, a 
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curto prazo, através do PRR, a ligação Viseu/Sátão será uma boa posição natural e já tardia, que é a 

ligação dos concelhos a este município. ------------------------------------------------------------------------  

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

-------------------O Senhor Vice-Presidente, usou da palavra para fazer um alerta sobre o abandono 

do mundo rural, referindo que verificaram que nas Estratégias de Desenvolvimento Local, que são 

geridas pelos grupos de ação local, que no caso concreto de Viseu, é a ADDLAP, neste momento se 

encontra em consulta o PEPAC – Plano Estratégico da PAC, no 2º pilar existem apenas para todo o 

país, cerca de 150 milhões de euros, o que significa a maior redução de sempre de fundos de base 

comunitária, que aquilo que no passado, numa estratégia de desenvolvimento local, trouxe um 

envelope financeiro de 338 milhões de euros, neste momento  apresenta, apenas cerca de 150 

milhões de euros. Mencionou que esta nota já é subscrita por mais de 100 municípios e quase todas 

as associações de desenvolvimento local deste país, deixando aqui mais uma vez, esta preocupação 

de abandono do mundo rural por parte do Estado Central. -------------------------------------------------- 

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

--------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para dar nota da discussão do PDM , que 

vem hoje aqui a reunião de câmara para aprovação, referindo que se deu cumprimento à fase de 

concertação, as entidades foram todas ouvidas e o Plano Diretor Municipal desde a fase inicial até à 

fase da concertação, obteve alterações substantivas, foi um procedimento complexo que obrigou a 

uma determinação muito forte, por parte das equipas de trabalho e equipas de assessoria, prestando 

aqui o reconhecimento a estes, pelo árduo trabalho que tiveram na concretização em tempo record, 

que permite Viseu neste momento chegar á fase da discussão. Mais referiu que, o período de 

discussão pública não será o período mínimo exigido por lei, que são 30 dias, sugerindo-se na 

proposta 45 dias, tendo por fundamento, estarmos no mês de agosto, sendo mais complicado, por 

ser um período de férias e para não comprometerem a participação dos cidadãos, entendendo que 

este período fosse alargado. Deu ainda nota, do concurso de novos talentos musicais, que está a 

decorrer e se denomina de “Sons à Solta”, esta iniciativa surge com o intuito de incentivar, 

promover e apoiar talentos musicais, que estão a emergir no nosso concelho, a intenção é 

proporcionar-lhes a possibilidade de uma maior visibilidade dos seus trabalhos e promover os seus 

talentos, apelando à divulgação e identificação de jovens músicos, que possam abraçar esta 

oportunidade e ver aqui uma oportunidade de reconhecer o seu talento. ---------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para saudar a diversidade de atividades 

culturais, no âmbito do ambiente, da educação e do desporto, que têm vindo a ser e continuarão a 

ser promovidas na cidade, como por exemplo, os percursos pedestres, Fórum Viseu Educa, o dia 

dos avós na próxima semana, que incentivam à participação numa diversidade de atividades, que 

inclui o turismo. Mencionou que, se estivermos atentos vemos locais e atividade relacionadas com o 

turismo na natureza, como a Volta a Portugal de bicicleta e muitas outras atividades que têm em 

vista e promovem a cidade nos seus vários setores. Relativamente aos manuais escolares e outros 

aspetos relacionados com o investimento na área da educação, deixou uma questão aos Senhores 

Vereadores do PS, sobre qual é a responsabilidade do Estado Central neste domínio, porque se 

apontam o dedo ao Estado Local, também tem que referir qual é a responsabilidade do Estado 

Central relativamente ao privado e ao público. ---------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Presidente da Câmara, usou da palavra para referir que, espera que o 

período antes da ordem do dia das reuniões de câmara não se transforme apenas num período de 

perguntas à câmara, esperando da parte dos Senhores Vereadores do PS, alguns contributos 
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positivos e convidando-os a serem mais pró-ativos. Relativamente ao turismo de Autocaravanismo, 

a Câmara fez a adaptação de um parque junto á fonte cibernética, dispondo de alguns postos com 

abastecimento de água e fornecimento de luz, existindo ainda a possibilidade de ser feito, através de 

iniciativa privada, um parque de Autocaravanismo e campismo estando-se a aguardar o 

desenvolvimento desse processo.  Referindo ainda que, constitui filosofia do executivo municipal, o 

respeito pela iniciativa privada, sendo que, onde ela existe a câmara não substitui a mesma 

deixando-a respirar e sendo isso mesmo que está a ser feito. Quanto ás obras de requalificação da 

Feira Semanal, mencionou que, reconhece a necessidade de fazer a limpeza á mesma e que tem 

vindo a ser feio, realçando o facto de a Feira Semanal não ser um equipamento barato para a 

Câmara, pois existem alguns terrenos arrendados a particulares que constituem um contributo muito 

grande aos feirantes que vão realizar ali as suas transações, não sendo por isso um espaço que a 

Câmara tenha disponível sem mais, estando onerado com um valor de algum significado. Quanto à 

questão trazida pelo Senhor Vereador, Miguel Pipa, referiu que, deveria questionar o Governo 

central como é que está o processo. Mencionou que, esteve recentemente com o Senhor Ministro da 

Administração interna, esporadicamente quando da sua visita a Viseu, dispondo de excelentes 

relações pessoais com o mesmo e revelou que, não o viu preocupado com isso. Mencionou ainda 

que, o município está disponível, pois o terreno é do município e os investimentos têm de ser da 

Administração Central, convidando o Senhor Vereador a endossar esta questão ao Senhor Ministro 

José Luís Carneiro, pois o mesmo, é que deverá saber quando está disponível. Referiu que, 

atendendo ao comportamento do Governo, não têm nenhuma iniciativa nem preocupação em 

financiar seja aquilo que for. Mais referiu que, está-se a pensar em algo que ainda está para ser 

construído e ao mesmo tempo questiona-se a falta de celeridade, no entanto, tem-se a Unidade de 

Saúde Familiar da Casa das Bocas e os Senhores Vereadores não têm uma palavra pronta, equipada, 

estando a mesma concluída há oito meses. Quanto á intervenção da Senhora vereadora Fernanda 

Gilvaia e relativamente aos Jardins Efémeros, efetivamente a Câmara é parte de leão em termos de 

apoios, mas em termos de visitantes não é possível saber isso, pois nem se sabia quantas pessoas 

iam para os Jardins Efémeros, pois quem se dirigiu para o local físico de realização dos mesmos, 

não era possível efetivamente saber qual o seu propósito, dando como exemplo, as pessoas que 

estavam na Praça D. Duarte a beber um copo e que não estavam propriamente nos jardins. Referiu 

ainda que, a organização poderá dar uma informação mais detalhada, mas que, ainda não reuniu 

com a mesma. Ainda relativamente à intervenção da Senhora Vereadora, afirmou que a autarquia 

disse que é fundamental investir na educação, concordando com a afirmação e referiu que têm os 

resultados disso, como a cerimónia de mérito educativo, que é extremamente elucidativa a forma 

como esta comunidade trata a educação, ao contrário do que se vê, por exemplo, a manifestação no 

IP3, quando se dizia que não havia IP3, porque era necessário pagar aos professores, as pessoas 

foram lá cobrar isso, portanto, quem trata mal a educação, não são eles aqui, mas o governo que é 

presidido pelo partido a que a Senhora Vereadora pertence, esses é que a tratam muito mal, o 

executivo irá continuar nesta senda de apoiar os agentes. Referiu que, o Senhor Vereador da 

Educação trouxe uma questão que é elucidativa em relação a isso, têm razões para acreditar que a 

comunidade escolar, aqui em Viseu, funciona e bem, porque os alunos de mérito educativo são 

excecionais, depois há um naipe de alunos excelentes e outros razoáveis, que também é preciso 

contar com eles, que por vezes alunos razoáveis, até ficam cidadãos e empresários espetaculares, 

não sendo necessário serem todos extraordinários, têm os resultados do esforço que têm feito na 

educação em Viseu, que é mérito da comunidade escolar, dos pais fundamentalmente, dos alunos, 

mas também de quem lhes criou as condições, não tendo nenhum problema em se comparar com as 

comunidades da sua dimensão. Em relação ao troço do IP5, mencionou que já reuniu até com o 
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Vice-Presidente das Infraestruturas de Portugal e que não mostrou nenhuma vontade, nem anseio da 

municipalização do IP5 e que não vale a pena inventar desculpas, de que está um processo de 

municipalização, para deixar o IP5 naquele estado, que tratem daquilo bem, porque a si não lhe 

impingem nada que não esteja em condições, nem há razão para isso, não querem acelerar o 

processo que a câmara aceitou, mas que irá reanalisar, pois tem que ser bom para os dois, não 

havendo nenhuma razão para o IP5 estar como está, uma vergonha, requerendo ao Senhor Vereador 

João Azevedo, que tem poder de persuasão, que transmita ao Governo que é preciso compor aquilo, 

que está uma vergonha. Relativamente ao Voto de Pesar, referiu que não sabe se alguma entidade se 

adiantou ao município, mas que foi talvez das primeiras pessoas que tentou contactar a família, 

pensando até que seriam de Viseu, mas que nessa mesma noite, contactou o Presidente da empresa a 

que o piloto pertencia, que lhe deu a referência de que,  a pessoa em causa, não era de Viseu, vivia 

na Ericeira, mas nasceu no Barreiro, por esse motivo, não é muito invulgar que aprovem aqui votos 

de pesar, não vê nenhum inconveniente, associando-se ao mesmo e aprovando-o.  Quanto à questão 

que o Senhor Vice-Presidente trouxe, referiu que esta é mais complicada, que todos conhecem a 

reunião do Carregal e era bom que soubessem as conclusões da mesma, que é revelador de como se 

trata e se dá valor à subsidiariedade, que é um atestado para que não se aceite e questione a 

descentralização, o que está mais perto das populações, que são os GAL, viram uma redução de 

50% no seu investimento, questionando se sabiam e que explicação é que dão a isso. Mencionou 

que, as instituições mais perto das pessoas, que deveriam ter mais atribuições e competências, viram 

reduzido as suas dotações em 50%, como o Senhor Vice-Presidente aqui referiu e que o concelho 

intermunicipal, que decorreu anteontem em Tondela, questionou exatamente isso, querendo saber o 

porquê desta redução, quando se fala em descentralização de competências e transferir 

competências, mas afinal quando se tem a oportunidade, reduz-se a transferência dos meios. Quanto 

à Senhora Vereadora Mara, que trouxe aqui a aprovação do início da discussão pública, referiu que 

ficaram acima do prazo mínimo e que são 45 dias úteis, que atira esta possibilidade de discussão 

pública até outubro, que os cidadãos e instituições têm esta possibilidade sem problemas de fazer 

chegar as suas reclamações e propostas. Mencionou ainda que, ontem esteve num evento dedicado à 

cultura, com algumas instituições de Viseu do passado, nomeadamente, os Tubarões e o Quinteto de 

Jazz, que ouviu rasgados elogios a esta intensão da câmara, do concurso de novos talentos, sendo 

dito por um dos oradores, que esta era a manifestação mais importante, atendendo às coisas do 

passado, que ali estavam a referir, como é que se pode perspetivar o futuro com isso. Relativamente 

ao Senhor Vereador Pedro Ribeiro, referiu que quanto à diversidade das atividades culturais, 

gostaria de deixar o comentário de que, havia muita gente que vaticinava uma noite cultural, um 

apagão, agora que já ouve que têm eventos culturais a mais, não sabendo com isso é possível , o que 

só prova que não é culto quem diz, mas quem faz ou deixa fazer, também é uma manifestação de 

cultura, é a chamada cultura das instituições, fazer quem sabe e apoiar quem deve, que não tem 

muito o hábito de interferir nas propostas culturais, mas sabem distinguir as que merecem apoio, é 

esta a abertura da câmara, esteve disponível para apoiar as manifestações e estão extremamente 

satisfeitos com aquilo que decorreu até ao momento e sobretudo, com o que perspetivaram e está  

em carteira para ocorrer até ao final do ano em curso. -------------------------------------------------------  

 

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

 

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

1373 - 01.01.01 - A ata da Reunião Ordinária de 08-07-2022, que havia sido previamente 

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

1374 - 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 408 / 100 

mil habitantes, 18 Internados, Enfermaria 17 e nos Cuidados Intensivos 1. ------------------------------- 

-------------------2) “Relatório da OCDE sobre confiança nas Instituições” -------------------------------- 

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

estudo da OCDE sobre a confiança nas instituições. --------------------------------------------------------- 

-------------------Nesse estudo há duas realidades claras que convém reforçar.---------------------------- 

-------------------A primeira, que os cidadãos confiam muito mais nos autarcas de proximidade que 

nos Governos Nacionais.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A “Câmara Municipal” vem logo a seguir à Polícia no que se refere a confiança dos 

cidadãos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Só muito mais abaixo aparecem os tribunais, os Governos e os Partidos.--------------- 

-------------------Só refere este estudo porque tem insistido que têm que aplicar devidamente o 

princípio da subsidiariedade e permitir que as autarquias e os “governos regionais” possam afirmar-

se e continuar a desenvolver o território.------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Não podem permitir que aqueles que estão mais longe possam decidir sobre a nossa 

vida e desequilibrar o País como tem acontecido.------------------------------------------------------------- 

-------------------3) “Síntese de Incentivos à Recuperação de Edifícios na ARU” ------------------------- 

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

Viseu tem desenvolvido um sistema de incentivos à recuperação de edifícios na ARU de Viseu, que 

quer disseminar pelo território através das ARU’s rurais. --------------------------------------------------- 

-------------------Só para ter uma ideia, a redução de taxas urbanísticas durante o ano de 2021 foi de 

mais de 130 mil euros. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Estão a falar de redução das taxas de alvarás, ocupação da via pública, aditamentos, 

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

-------------------4) “Síntese de Benefícios Fiscais na ARU” ------------------------------------------------- 

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

conformidade do incentivo à reabilitação de edifícios, os incentivos fiscais à reabilitação do 

edificado no centro histórico representam cerca de 130 mil euros. ----------------------------------------- 

-------------------São reduções em IMI que sem dúvida incentivam a reabilitação do edificado e 

melhoram a qualidade do ambiente urbano do centro histórico.--------------------------------------------- 

-------------------5) “Comunicação a todos os Serviços Públicos e Instituições Financeiras” ------------ 

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

comunicação, dentro de dias, a notificar os serviços públicos e as instituições financeiras que têm 

edifícios no concelho com sinais evidentes de necessidade de reabilitação a apresentarem o plano de 

reabilitação para os mesmos.------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Já o haviam feito com a Instituição Financeira que está sedeada no Rossio, nas 

traseiras do edifício da Câmara Municipal, tendo obtido como resposta que estão a tomar as 
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diligências necessárias para a repintura do mesmo e, por consequência, a melhoria do ambiente 

urbano da envolvente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Importa dizer, nesse seguimento, que o Município de Viseu, conforme dados que 

apresenta também nesta reunião de Câmara, tem incentivado os particulares a fazer o mesmo, quer 

pela via fiscal (com as majorações e minorações do IMI), quer pela via financeira com incentivos 

diretos como a redução de taxas ou os programas de incentivo à reabilitação de fachadas. ------------ 

-------------------Não poderão permitir que os serviços do Estado e as instituições não sigam o 

mesmo caminho. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Não poderão permitir que a vetustez do edificado destas instituições prejudique o 

ambiente urbano e atrase a requalificação e recuperação de todo um Centro Histórico que querem 

dinâmico e atrativo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------6) “Consignação Área Empresarial de Lordosa” ------------------------------------------- 

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

semana as obras de Adjudicada a urbanização da Área de Acolhimento Empresarial de Lordosa – 1ª 

fase, permitindo a criação de 14 lotes para atividades económicas, à empresa “Irmãos Almeida 

Cabral, Lda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Orçada em 4.529.098,01 euros e com um prazo contratual de 364 dias, tem como 

objetivo permitir criar 14 lotes para atividade industrial numa área de 121 581 m2 com áreas por 

lote compreendidas entre 3 706m2 e 9 278 m2. --------------------------------------------------------------- 

-------------------A obra integra uma rede viária principal, uma rede viária secundária, e as redes de 

infraestruturas de águas, saneamento, eletricidade e telecomunicações. ----------------------------------- 

-------------------7) “Situação de Seca - Medidas excecionais tomadas pelos SMAS/Águas de Viseu”- 

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

atravessar por um período de seca severa nesta época de Verão que, infelizmente, está a ter 

impactos negativos no nosso Concelho. ------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Face a esta situação, os SMAS/Águas de Viseu tomaram as seguintes medidas 

excecionais: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Colocação das ensecadeiras nos descarregadores de superfície da Barragem de 

Fagilde para aumento da capacidade de armazenamento de água; ----------------------------------------- 

-------------------Redução das pressões e caudais instantâneos nas redes de distribuição de água; ------ 

-------------------Diminuição dos períodos de rega de espaços verdes públicos (nos casos de a 

proveniência ser a rede de abastecimento água potável); ---------------------------------------------------- 

-------------------Sensibilização da população do Município de Viseu para a situação de seca, 

apelando à implementação de hábitos que reduzem o consumo de água e informação sobre os 

diversos pontos de situação atual, enquanto se mantiver o atual nível de contingência ou superior. -- 

-------------------Assim, como forma de mitigar os efeitos da seca, o Município de Viseu apela a que 

todos os munícipes tenham o dever cívico e ambiental de poupar água, eliminando, diariamente, 

todos os gastos supérfluos. Neste contexto exigente para a nossa região, é importante que toda a 

comunidade possa, junta, reduzir os consumos de água, evitando todo o tipo de desperdícios 

possíveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------O Município de Viseu apela, ainda, para que não se utilize água da rede pública 

para regas, lavagens de carros, varandas ou terraços, para que se reduzam os tempos de banhos, as 

capacidades dos autoclismos domésticos e todos os desperdícios em geral. ------------------------------ 

-------------------Além disso, o Município solicita aos cidadãos a redução do caudal e a pressão de 

água nas suas casas, regulando a torneira (válvula), a seguir ao contador.--------------------------------- 

-------------------8) “Reunião com Presidentes de Câmara sobre as Águas” ------------------------------- 
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-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que uma vez que se 

está a falar de águas importa reforçar o sentido da última reunião que aconteceu entre os Municípios 

da região de Viseu.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Nessa reunião, Municípios de Viseu, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e Sátão, 

representados pelos senhores Presidentes, e no caso de Sátão, pelo Vice-Presidente, reuniram sobre 

a temática do abastecimento de água à região de Viseu. ----------------------------------------------------- 

-------------------Esclarecidos alguns aspetos técnicos e de metodologia, decidiram que iriam 

manifestar a pré-adesão às Águas de Douro e Paiva, no que concerne ao abastecimento de água em 

alta dos seus territórios. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Alguns dos Municípios, como o caso de Viseu já o tinham feito, seguindo-se agora 

a formalização individual de cada um dos restantes. --------------------------------------------------------- 

-------------------9) “Visita Primeiro Ministro – Época sensível de Fogos Florestais” -------------------- 

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

11 de julho visitou com o senhor Primeiro Ministro o Comando Distrital da GNR observando o 

dispositivo aí montado para prevenção e monitorização dos incêndios florestais. ----------------------- 

-------------------Estávamos em Estado de contingência com níveis de alerta máximo e sob uma onda 

de calor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Analisaram conjuntamente o dispositivo montado e puderam incentivar as forças 

presentes para os dias que juntos enfrentamos. ---------------------------------------------------------------- 

-------------------10) “Audição Parlamentar Carta de Perigosidade de Incêndios Florestais” ------------ 

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

temática dos Incêndios Florestais participou na audição parlamentar, enquanto presidente da 

Comunidade Intermunicipal sobre a nova carta de Perigosidade de incêndios Florestais. -------------- 

-------------------Depois de um conjunto de avanços e recuos estabeleceu o Governo que a nova carta 

entrará em vigor no final do primeiro trimestre do próximo ano. ------------------------------------------- 

-------------------Manifestou a preocupação com o momento atual que vivemos de elevada 

perigosidade de incêndio e com a necessária compensação que deve ser feita pelo Governo para os 

concelhos que, fruto da sua orografia e restantes características, fiquem limitados no seu 

desenvolvimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------11) “Apresentação da Carta Gastronómica” ------------------------------------------------ 

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

Carta Gastronómica de Viseu, no Solar do Vinho do Dão. -------------------------------------------------- 

-------------------A Carta Gastronómica criada é um documento com o registo de 157 receitas 

populares da nossa região, resultado de um vasto trabalho de entrevistas, pesquisa e recolha de 

informação realizado ao longo dos anos no concelho de Viseu. -------------------------------------------- 

-------------------A obra resulta de um levantamento profundo e extenso por todo o território de 

Viseu, numa recolha de receituário, história e enquadramento cultural. ----------------------------------- 

-------------------A Carta Gastronómica de Viseu é, assim, um convite a mergulhar nos saberes e 

sabores da região, a sentar à mesa, a ouvir e contar histórias, a brindar ao Dão. ------------------------- 

-------------------12) “Inauguração da Melaria” ---------------------------------------------------------------- 

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

passada semana na inauguração da nova Melaria em S. João de Lourosa. -------------------------------- 

-------------------É uma aposta no desenvolvimento rural em que o Município se associou 

financeiramente contribuindo para este investimento da Associação dos Apicultores da Beira Alta. - 

-------------------13) “Inauguração do Estádio dos Leões da Beira” ----------------------------------------- 
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-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que no passado 

sábado, dia 16 de julho, foi inaugurado o renovado Estádio dos Leões da Beira que conta agora com 

um novo relvado sintético, novos sistemas de rega e iluminação e balneários requalificados, numa 

obra que contou com o financiamento do Município de Viseu, num montante superior a 185 mil 

euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A construção de infraestruturas é essencial para a dinâmica consequente de 

utilização e usufruto das mesmas. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Foi sempre esse o princípio que norteou a atuação do município e é esse princípio 

que querem continuar a vincar. Só podem ambicionar dar utilização a infraestruturas que a 

montante tenham sido criadas, ou requalificadas. ------------------------------------------------------------- 

-------------------14) “Comboio Turístico regressa às ruas de Viseu” --------------------------------------- 

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

Turístico está de regresso a Viseu. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------O Comboio vai circular nos meses de julho, agosto, setembro e dezembro, e vai 

proporcionar 6 viagens diárias. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Com embarque na Praça da República (Rossio), de sábado a quinta-feira, as viagens 

realizam-se às 10h00, 11h00, 15h00, 16h00, 17h00 e 18h00; às sextas-feiras, decorrem pelas 15h00, 

16h00, 17h00, 18h00, 21h00 e 22h00. -------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O valor do bilhete é de 3 euros para os adultos e de 1,50 euros para as crianças dos 4 

aos 12 anos. Até aos 3 anos de idade, o bilhete é gratuito. Os titulares do Cartão Viseu Jovem 

Municipal usufruem de 50% de desconto no valor do bilhete. ---------------------------------------------- 

-------------------A viagem tem a duração de 50 minutos e percorre 6 quilómetros pelo centro da 

cidade, incluindo duas paragens de embarque e desembarque: a primeira, na Praça da República 

(Rossio); a segunda, no Parque do Fontelo, com a duração de 10 a 15 minutos, onde os passageiros 

também podem adquirir bilhete e embarcar. ------------------------------------------------------------------- 

-------------------15) “Municípios mais baratos para arrendar” ----------------------------------------------- 

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

recentemente a listagem dos Municípios mais baratos para arrendar. -------------------------------------- 

-------------------Viseu lidera essa listagem seguido de cidades como Santarém, Viana do castelo, 

Covilhã, Valongo, Leiria, Braga, Guimarães. ----------------------------------------------------------------- 

-------------------Importa ainda dizer que desse estudo só foram incluídos os 42 concelhos que têm 

amostras representativas de arrendamento. -------------------------------------------------------------------- 

-------------------O arrendamento acessível é ainda um fator de atratividade que pode contribuir para 

o desenvolvimento da nossa região. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------------------16) “IP3” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

requalificação do IP3, que ainda continua em desenvolvimento, apresenta 4 troços.--------------------- 

-------------------O troço final entre Norte de Santa Comba Dão e Viseu, no Nó de Ligação à A25, 

com um perfil de autoestrada, está em RECAPE, sendo previsível que a empreitada se lance ainda 

este ano; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------O troço inicial entre Souselas e Penacova deverá ir para RECAPE até ao final deste 

terceiro trimestre, também com 2 vias em cada sentido; ----------------------------------------------------- 

-------------------No troço entre Penacova e a Lagoa Azul, não estão previstos melhoramentos para 

além dos recentemente concluídos, mantendo-se troços com 1 via em cada sentido e troços com 1 

via num sentido e duas no outro; -------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Entre a Lagoa Azul e o Norte Santa Comba Dão, o projeto prevê o alargamento para 

2 vias em cada sentido, mas mantém-se a perigosa descida para a Ponte do Dão em Santa Comba 

Dão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Do atual projeto de requalificação do IP3, todo desenvolvido em cima do atual 

traçado, resulta 85% da extensão com 2 vias em cada sentido, 12% da extensão com 1 via num 

sentido e 2 vias no outro, restando 3% com apenas 1 via em cada sentido. Mantém-se o 

constrangimento da zona da Livraria de Mondego em Penacova, bem como a perigosa descida para 

a Ponte do Dão em Santa Comba Dão. ------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões defende um traçado do IP3 com 

um perfil de duas faixas de rodagem, cada uma com, pelo menos, duas vias, em toda a sua extensão 

desde o IC2 até Viseu, designadamente na zona de Penacova no atravessamento da livraria do 

Mondego, e uma variante ao atual traçado na zona da Ponte do Dão em Santa Comba Dão. ---------- 

-------------------Assim, é imperativo que se estude um traçado variante ao atual IP3 entre Penacova 

e Santa Comba São Norte. Este traçado variante, que poderá ter outra forma de financiamento, 

permitirá garantir um traçado em perfil de autoestrada desde o IC2 até Viseu. Desta forma, evita-se 

os constantes constrangimentos na passagem pela Livraria do Mondego e resolvendo o ponto de 

segurança mais negro na zona da Ponte do Dão em Santa Comba Dão. ----------------------------------- 

-------------------17) “IPV adere a iniciativa Universidade Europeia” -------------------------------------- 

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

2022, o Instituto Politécnico de Viseu (IPV) viu aprovada a sua candidatura para integrar o 

consórcio da Universidade Europeia, e envolverá no seu programa de trabalhos parceiros 

estratégicos do território, provenientes da indústria, do tecido empresarial, das autarquias e da 

sociedade, de modo a garantir a máxima relevância e impacto das atividades que serão 

implementadas na região. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Constituída originalmente por sete instituições de ensino superior (IES), a European 

University for Customised Education (EUNICE) foi criada em 2020, no âmbito da iniciativa 

«Universidades Europeias», no quadro do programa Erasmus, em sinergia com o Horizonte 2020 e 

com outros instrumentos da União Europeia. ------------------------------------------------------------------ 

-------------------Dela fazem parte a Universidade Técnica de Poznan, na Polónia; a Universidade de 

Tecnologia de Brandenburg Cottbus-Senftenberg, na Alemanha; a Universidade de Cantabria, em 

Espanha; a Universidade de Catania, em Itália; a Universidade de Mons, na Bélgica; a Universidade 

Politécnica de Hauts-de-France, em França; a Universidade de Vaasa, na Finlândia. ------------------- 

-------------------Esta colaboração resulta atualmente na união de mais de 100.000 estudantes, 12.000 

colaboradores docentes, investigadores e não docentes, bem como de cerca de 50 entidades 

associadas, em torno da construção de um “campus” universitário integrado e multicêntrico, com 

identidade europeia, assente na transformação das universidades e da mudança de paradigma do 

ensino tradicional. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A EUNICE explora a herança e a diversidade cultural europeia e as sinergias entre a 

educação, a investigação e os atores sociais dos seus parceiros. Por meio da co-criação de cursos, 

módulos e programas, desenvolve métodos pedagógicos modernos e inovadores, destinados a 

atender às necessidades educativas, com ênfase na criação de oportunidades de trabalho no mercado 

global e na melhoria da empregabilidade. ---------------------------------------------------------------------- 

-------------------Sendo sem dúvida uma boa notícia para Viseu e para a região. -------------------------- 

-------------------18) “Documentos da Assembleia Municipal de Viseu – Recomendação, Moções, 

Votos de Louvor, Voto de Reconhecimento e Votos de Pesar” --------------------------------------------- 
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-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, foram recebidas na 

Câmara Municipal os seguintes documentos da Assembleia Municipal de Viseu: Recomendação 

pela “Dinamização do Comércio e da Zona Histórica da Cidade” (EDOC/2022/63309), Moção pela 

“Linha Direta ao Munícipe, criada para receber denúncias de maus tratos a crianças, idosos e 

desvalidos” (EDOC/2022/63303), Moção pela" Abertura do Hospital CUF-Viseu, em horário 

alargado, para reforço do Sistema de Saúde Distrital ” (EDOC/2022/63282), Voto de Louvor   às 

“Cavalhadas de Vildemoinhos” (EDOC/2022/63472), Voto de Louvor às “Cavalhadas de Teivas” 

(EDOC/2022/63526), Voto de Reconhecimento pelas “Bodas de Prata da Vila de Silgueiros” 

(EDOC/2022/63721), Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Armando Santos Caiado 

(EDOC/2022/63215), Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Manuel Jorge Dias Teixeira 

(EDOC/2022/63645) e Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor António da Silva Albino 

(EDOC/2022/63084).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal realizada no dia 27 de junho, resultantes da votação dos pontos das Ordens 

de Trabalho da Sessão Ordinária da AM de Viseu (EDOC/2022/63064). --------------------------------- 

 

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

1375 - 01.03.01 - Pelo Executivo Municipal foi apreciada a apresentação de agradecimentos por 

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

-------------------Sport Viseu e Benfica, pela presença na Sessão de Encerramento do 5º Torneio 

Solidário de Futsal Feminino 2022 - EDOC/2022/61864. --------------------------------------------------- 

-------------------Associação Cultural, Recreativa e Social de Teivas, pelo apoio na realização do 

cortejo das Cavalhadas de Teivas - EDOC/2022/63317. ----------------------------------------------------- 

-------------------APH – Associação Portuguesa de Horticultura, pela forma cuidadosa como 

prepararam a receção no Solar do Vinho do Dão, para os participantes da 21º viagem vitivinícola da 

APH, realizada no Dão - EDOC/2022/65105. ------------------------------------------------------------- 

-------------------Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de 

Viseu - CLDS 4G Viseu - Viseu Comunidade de Afetos, pela parceria e disponibilidade na 

promoção e dinamização do Viseu Market – Feira de Emprego - EDOC/2022/65574. ----------------- 

-------------------Federação dos Clubes de Caça e Pesca do Distrito de Viseu, pelos serviços e apoio 

na utilização do auditório da Quinta da Cruz, para a realização da Assembleia Geral - 

EDOC/2022/68419. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

1376 - 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 quinhentos e quinze euros, à APPDA – Associação Portuguesa para as 

Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Viseu, para o aluguer de um autocarro para 

deslocação a uma colónia de férias, bem como, para contratação de 3 técnicos para o mês de julho, 

no auxilio das atividades de verão - EDOC/2022/63821. ---------------------------------------------------- 
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1377 - 01.04.02 - Isenções----------------------------------------------------------------------------------------

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

6 e 7 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: ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Autismo de Viseu, relativas à utilização das Piscinas Municipais, nos meses de julho e agosto, para 

a realização das férias de verão terapêuticas - EDOC/2022/65270.----------------------------------------- 

-------------------Associação de Pais da Escola João de Barros, relativas à utilização da Sala de 

Desporto do Pavilhão Cidade de Viseu, nos dias 7,14,21 e 28 de julho de 2022, para a realização 

das atividades de trampolins - EDOC/2022/67728. ----------------------------------------------------------- 

-------------------Casa do Povo de Abraveses, relativas à utilização das Piscinas Municipais, nos dias 

21 e 28 de julho de 2022, para a realização das atividades da equipa de protocolo RSI, 

nomeadamente, AOTL de verão - EDOC/2022/65549.------------------------------------------------------- 

-------------------Agrupamento 102 Corpo Nacional de Escutas, relativas à utilização das Piscinas 

Municipais, no dia 03 de julho de 2022, para a realização do seu plano de atividades, que pretendem 

transmitir pequenas noções de socorrismo - EDOC/2022/63077. ------------------------------------------ 

-------------------Adamastor – Associação Cultural, relativas à utilização do Campo de Futebol de 7, 

nos dias 23 e 24 de julho de 2022, para a realização do Torneio Distrital de Futebol de Rua - 

EDOC/2022/64754. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Desportivas de Gestão Municipal, nos meses de abril a junho de maio de 2022, para a realização das 

atividades diversas - EDOC/2022/67730. ---------------------------------------------------------------------- 

-------------------Associação de Pais da Escola da Ribeira, relativas à utilização dos Campos de 

Desportos de Praia, nos meses de julho e agosto de 2022, para a realização das férias de verão - 

EDOC/2022/64057.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Municipal, no mês de maio de 2022, para a realização de atividades de Hóquei em Patins e 

Patinagem artística - EDOC/2022/64518. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/68238.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

EDOC/2022/68239. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

diversas - EDOC/2022/68240. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

EDOC/2022/68241. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Mundão, relativas à utilização das Instalações Desportivas de Gestão Municipal, nos meses de maio 

e junho de 2022, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/68242. ------------------------ 
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-------------------Dínamo Clube da Estação, relativas à utilização das Instalações Desportivas de 

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

EDOC/2022/68243. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Desportivas de Gestão Municipal, nos meses de maio e junho de 2022, para a realização das 

atividades diversas - EDOC/2022/68245. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

diversas - EDOC/2022/68246. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Instalações Desportivas de Gestão Municipal, nos meses de maio e junho de 2022, para a realização 

das atividades diversas - EDOC/2022/68247. ----------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, no mês de junho de 2022, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/68249.  

-------------------CLDS 4G Viseu - Viseu Comunidade de Afetos, relativas à utilização do Multiusos 

de Viseu, nos dias 23,24,25,26,27 28,29,30 de junho e 01 de julho de 2022, para a realização do 

Viseu Market. - EDOC/2022/46146. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

1378 - 01.05.01 - Remodelação dos Espaços Exteriores da Zona Norte das Piscinas Municipais ----- 

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

SMAAS.S.2022/4982, de 15-07-2022, com a Distribuição n.º EDOC/2022/69412, a Câmara 

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

que aprovou o Auto de Receção Definitiva, bem como, a minuta de contrato, da empreitada supra.-- 

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

 

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

1379 - 01.06.01 - Linhas de Apoio “CRIAR” e “REVITALIZAR” 2021 --------------------------------- 

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

EDOC/2021/49321, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a prorrogação dos prazos dos 

projetos, “A Sense of Place” da linha Criar, até dezembro 2023" Histórias Incríveis Que Ainda Não 

Foram Escritas” da linha Revitalizar, até outubro de 2022, no âmbito do Viseu Cultura 2021.--------- 

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

 

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

1380 - 01.07.01 - Município de Viseu / Freguesia de São Pedro de France / Requalificação do 

Espaço do Antigo Campo de Futebol - 4º Projeto Vencedor do Orçamento Participativo de Viseu 

2018/2019, Linha "Bairros de Viseu” -------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A cooperação da Câmara Municipal de Viseu com as Freguesias é uma realidade, de 

há muito, comprovadamente válida e que tem conduzido à prática do exercício das competências de 

proximidade com os eleitores e demais cidadãos das Comunidades Sociais das Freguesias do 

Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A agilização na ação, a economia de recursos, mormente, financeiros, têm tradução 

numa ação eficiente e expedita, com inegáveis vantagens para as Comunidades. ------------------------ 
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-------------------Em consequência, manifestam a Câmara Municipal de Viseu e a Junta de Freguesia 

de São Pedro de France, o interesse em fortalecer os laços que ligam estas duas Entidades, agora 

enformada no presente Protocolo, que regista a intenção da realização de investimento indutor do 

desenvolvimento social e da melhoria da qualidade de vida da Comunidade. ---------------------------- 

-------------------Com o presente Protocolo pretende-se sinalizar, junto da Freguesia, a vontade do 

Executivo Municipal apoiar o investimento inserto nos documentos de gestão daquela, 

salvaguardando, para processo sequencial ao desenvolvimento dos processos concursais, da 

celebração de um Contrato-Programa de Cooperação Técnica e Financeira que consubstancie a 

assunção do compromisso, antes protocolado. ---------------------------------------------------------------- 

------------------Assim, a Câmara deliberou celebrar um protocolo com a Junta de Freguesia do São 

Pedro de France, com vista à execução da empreitada mencionada em epígrafe. ------------------------

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

aludido protocolo (EDOC/2022/13521). ----------------------------------------------------------------------- 

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

1381 - 01.07.02 - Município de Viseu / Freguesia de Silgueiros - Projeto Informática para Seniores 

2022------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

utilização anterior das TIC (infoexclusão); e o inexistente investimento em Tecnologias da 
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Informação e Comunicação que sejam mais adequadas ou adaptadas às necessidades reais dos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

protocolo (EDOC/2022/55590). --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1382 - 01.07.03 - Município de Viseu / Freguesia de Calde - Projeto Informática para Seniores 

2022------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Município de Viseu e a de Calde, com vista à implementação do projeto “Informática para 

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

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

protocolo (EDOC/2022/55812). --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1383 - 01.07.04 - Município de Viseu / Freguesia Rio de Loba - Projeto Informática para Seniores 

2022------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lado, uma melhoria e facilitação das relações sociais através da utilização das TIC, visando uma 
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maior participação das pessoas idosas do concelho. E, por outro lado, a criação de atividades lúdico-

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

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

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

Município de Viseu e a Freguesia de Rio de Loba, com vista à implementação do projeto 

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

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

protocolo (EDOC/2022/57956). --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1384 - 01.07.05 - Município de Viseu / Freguesia de Bodiosa - Projeto Informática para Seniores 

2022------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maior participação das pessoas idosas do concelho. E, por outro lado, a criação de atividades lúdico-
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pedagógicas para a promoção da literacia digital, com particular incidência nos grupos de cidadãos 

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

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

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

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

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

protocolo (EDOC/2022/57957). --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1385 - 01.07.06 - Município de Viseu / Freguesia de Coutos de Viseu - Projeto Informática para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

infoexcluídos, nos quais se encontram referenciados os cidadãos mais idosos. -------------------------- 
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-------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar um protocolo entre o 

Município de Viseu e a Freguesia de Coutos de Viseu, com vista à implementação do projeto 

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

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

protocolo (EDOC/2022/55524). --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1386 - 01.07.07 - Município de Viseu / Associações Sem Fins Lucrativos – Ano Letivo 2022/2023 - 

Fornecimento de Refeições Escolares no âmbito da Componente de Apoio à Família – CAF – 

Ensino Pré-Escolar ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

n.º EDOC/2022/59099, deliberou aprovar o montante de 38.024,50 euros, referente ao 

Fornecimento de Refeições Escolares para os J.I. do Concelho para o Ano Letivo 2022-2023, 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 

a disponibilização de refeições aos alunos do ensino pré-escolar inscritos e a frequentar os diversos 

Jardins de Infância do concelho de Viseu, no âmbito da Componente de 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. -------- 

 

1387 - 01.07.08 - Município de Viseu / Associações Sem Fins Lucrativos – Ano Letivo 2022/2023 - 

Programa de Refeições 1º CEB - Procedimento de Despesa referente a Associações sem Fins 

Lucrativos que fornecem Refeições por protocolo ------------------------------------------------------------ 

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

n.º EDOC/2022/59073, deliberou aprovar o montante de 77.744,00 euros, referente ao 

Fornecimento de Refeições Escolares para as Escolas do 1.º C.E.B. do Concelho para o Ano Letivo 

2022-2023, a ser materializado, através do estabelecimento de protocolos, com as instituições sem 

fins lucrativos mencionadas no mapa, em anexo à distribuição supra referenciada, constituindo 

assim parcerias, com o intuito de criar as condições necessárias para a concretização do Programa 

de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico do Concelho de Viseu. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

protocolos em questão bem como da lista das instituições, supra mencionada. -------------------------- 

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

 

1388 - 01.07.09 - Município de Viseu / Grupo Desportivo de Faíl - Projeto Percursos Ativos 2022 -- 

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

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

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

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

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

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

as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com vista à 
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prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, bem como à informação de defesa dos 

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

qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores 

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

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

Colaboração com o Grupo Desportivo de Faíl, enquanto entidade organizadora do Projeto Percursos 

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

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

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

protocolo (EDOC/2022/59878).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1389 - 01.07.10 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas do Viso / Associação de Pais e 

Encarregados de Educação dos Alunos do 1º Ciclo e JI de Barbeita - Projeto Escola Ativa 

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

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

EDOC/2021/72184 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com o Agrupamento de Escolas do Viso e a Associação de Pais 

e Encarregados de Educação dos Alunos do 1º Ciclo e JI de Barbeita, no âmbito do projeto supra.--- 

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

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

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

 

1390 - 01.07.11 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas de Mundão / Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Mundão - Projeto Escola Ativa 

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

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

EDOC/2021/72161 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

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

Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Mundão, no âmbito do projeto 

supra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

1391 - 01.07.12 - Município de Viseu / Ternura Mágica, Lda. - Projeto Escola Ativa 2021/2022----- 

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

EDOC/2021/100785 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com a Ternura Mágica, Lda., no âmbito do projeto supra.------- 

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

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

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

 

1392 - 01.07.13 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Viseu Norte / Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola Básica e Jardim-de-Infância de Moselos - Projeto Escola 

Ativa 2021/2022---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Após análise das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/72180 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

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

Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e Jardim-de-Infância de Moselos, no âmbito do 

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

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

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

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

 

1393 - 01.07.14 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique / Associação 

de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e JI Aquilino Ribeiro - Projeto Escola Ativa 

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

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

EDOC/2021/72174 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com o Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique e a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e JI Aquilino Ribeiro, no âmbito 

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

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

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

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

 

1394 - 01.07.15 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique / Associação 

de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica do 1º Ciclo e JI de Vila Chã de Sá - Projeto 

Escola Ativa 2021/2022 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

EDOC/2021/72182 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com a Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique e a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica do 1º Ciclo e JI de Vila Chã de 

Sá, no âmbito do projeto supra.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

1395 - 01.07.16 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Viseu Norte / Associação de Pais e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1396 - 01.07.17 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Viseu Norte / Associação de Pais e 

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

2021/2022----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Após análise das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

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

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

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

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

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

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

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

 

1397 - 01.07.18 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Viseu Norte / Associação pelos 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1398 - 01.07.19 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas do Viso / Associação de Pais e 

Encarregados de Educação dos Alunos da Escola do 1º Ciclo e JI do Viso - Projeto Escola Ativa 

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

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

EDOC/2021/72185 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com o Agrupamento de Escolas do Viso e a Associação de Pais 

e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola do 1º Ciclo e JI do Viso, no âmbito do projeto 

supra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

1399 - 01.07.20 - Município de Viseu / Santa Casa da Misericórdia de Viseu - Projeto Escola Ativa 

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

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

EDOC/2021/72210 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com a Santa Casa da Misericórdia de Viseu, no âmbito do 

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

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

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

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

 

1400 - 01.07.21 - Município de Viseu / Fundação Joaquim dos Santos - Projeto Escola Ativa 

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

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

EDOC/2021/72223 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 
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protocolo de colaboração, celebrado com a Fundação Joaquim dos Santos, no âmbito do projeto 

supra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

1401 - 01.07.22 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas do Viso / Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do 1º Ciclo EBE-Jardim-de-Infância da Escola de Fragosela - Projeto 

Escola Ativa 2021/2022 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

EDOC/2021/72187 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com o Agrupamento de Escolas do Viso e a Associação de Pais 

e Encarregados de Educação do 1º Ciclo EBE-Jardim-de-Infância da Escola de Fragosela, no 

âmbito do projeto supra.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

1402 - 01.07.23 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas do Viso / Associação de Pais e 

Encarregados de Educação dos Alunos da Escola do 1º Ciclo e JI da Póvoa de Sobrinhos - Projeto 

Escola Ativa 2021/2022 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

EDOC/2021/72186 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com o Agrupamento de Escolas do Viso e a Associação de Pais 

e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola do 1º Ciclo e JI da Póvoa de Sobrinhos, no 

âmbito do projeto supra.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

1403 - 01.07.24 - Município de Viseu / Jardim das Sementinhas, Lda. - Projeto Escola Ativa 

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

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

EDOC/2021/72219 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com o Jardim das Sementinhas, Lda., no âmbito do projeto 

supra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

1404 - 01.07.25 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Grão Vasco / Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola Básica e JI de S. Martinho - Projeto Escola Ativa 2021/2022 - 

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

EDOC/2021/91207 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com o Agrupamento de Escolas Grão Vasco e a Associação de 

Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e JI de S. Martinho, no âmbito do projeto supra.- 
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-------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzida a minuta da 

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

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

 

1405 - 01.07.26 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Grão Vasco / Associação de Pais e 

Amigos do Jardim de Vildemoinhos - Projeto Escola Ativa 2021/2022 ----------------------------------- 

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

EDOC/2021/91266 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com o Agrupamento de Escolas Grão Vasco e a Associação de 

Pais e Amigos do Jardim de Vildemoinhos, no âmbito do projeto supra.---------------------------------- 

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

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

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

 

1406 - 01.07.27 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Grão Vasco / Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Jardim-de-Infância de Orgens - Projeto Escola Ativa 2021/2022 ------ 

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

EDOC/2021/91289 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com o Agrupamento de Escolas Grão Vasco e a Associação de 

Pais e Encarregados de Educação do Jardim-de-Infância de Orgens, no âmbito do projeto supra.----- 

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

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

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

 

1407 - 01.07.28 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Grão Vasco / Associação de Pais e 

Encarregados de Educação dos Alunos da EB1 Viseu n.º 7 e JI de Santiago - Projeto Escola Ativa 

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

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

EDOC/2021/91157 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com o Agrupamento de Escolas Grão Vasco e a Associação de 

Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da EB1 Viseu n.º 7 e JI de Santiago, no âmbito do 

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

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

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

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

 

1408 - 01.07.29 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Grão Vasco / Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola Básica João de Barros - Projeto Escola Ativa 2021/2022 ------ 

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

EDOC/2021/91144 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com o Agrupamento de Escolas Grão Vasco e a Associação de 

Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica João de Barros, no âmbito do projeto supra.------ 

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

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

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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1409 - 01.07.30 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Viseu Norte / Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola Básica de Póvoa de Abraveses - Projeto Escola Ativa 

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

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

EDOC/2021/91130 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

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

Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica de Póvoa de Abraveses, no âmbito do projeto 

supra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

1410 - 01.07.31 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique / Associação 

de Pais da Escola Básica de Paradinha - Projeto Escola Ativa 2021/2022 -------------------------------- 

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

EDOC/2021/91126 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com o Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique e a 

Associação de Pais da Escola Básica de Paradinha, no âmbito do projeto supra.------------------------- 

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

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

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

 

1411 - 01.07.32 - Município de Viseu / Província Portuguesa do Instituto das Irmãs Doroteias – 

Colégio da Imaculada Conceição - Projeto Escola Ativa 2021/2022 --------------------------------------- 

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

EDOC/2021/72333 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com a Província Portuguesa do Instituto das Irmãs Doroteias – 

Colégio da Imaculada Conceição, no âmbito do projeto supra.---------------------------------------------- 

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

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

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

 

1412 - 01.07.33 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas do Viso / Associação de Pais do 

Jardim-de-Infância de Gumirães - Projeto Escola Ativa 2021/2022 ---------------------------------------- 

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

EDOC/2021/72326 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com o Agrupamento de Escolas do Viso e a Associação de Pais 

do Jardim-de-Infância de Gumirães, no âmbito do projeto supra.------------------------------------------- 

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

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

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

 

1413 - 01.07.34 - Município de Viseu / Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços 

Municipalizados de Viseu - Projeto Escola Ativa 2021/2022 ----------------------------------------------- 

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

EDOC/2021/72209 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 
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protocolo de colaboração, celebrado com as Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e 

Serviços Municipalizados de Viseu, no âmbito do projeto supra.------------------------------------------- 

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

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

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

 

1414 - 01.07.35 - Município de Viseu / Fundação Visabeira – Creche e JI Infantinhos Quinta do 

Bosque - Projeto Escola Ativa 2021/2022 --------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2021/72225 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com a Fundação Visabeira – Creche e JI Infantinhos Quinta do 

Bosque, no âmbito do projeto supra.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

1415 - 01.07.36 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas do Viso / Associação de Pais do 

Jardim-de-Infância de Rio de Loba - Projeto Escola Ativa 2021/2022 ------------------------------------ 

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

EDOC/2021/72183 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com a Agrupamento de Escolas do Viso / Associação de Pais 

do Jardim-de-Infância de Rio de Loba, no âmbito do projeto supra.---------------------------------------- 

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

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

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

 

1416 - 01.07.37 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Grão Vasco / Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da escola EB1 S. Salvador - Projeto Escola Ativa 2021/2022 -------------- 

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

EDOC/2021/72202 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com o Agrupamento de Escolas Grão Vasco e a Associação de 

Pais e Encarregados de Educação da escola EB1 S. Salvador, no âmbito do projeto supra.------------- 

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

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

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

 

1417 - 01.07.38 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique / Associação 

de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Básica e Jardim de Infância D. António 

Monteiro Jugueiros - Projeto Escola Ativa 2021/2022 ------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2021/72178 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com o Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique e a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Básica e Jardim de Infância 

D. António Monteiro Jugueiros, no âmbito do projeto supra.------------------------------------------------ 

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

adenda ao aludido protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 

 

1418 - 01.07.39 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique / Associação 

de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas do Ex Agrupamento de Silgueiros - 

Projeto Escola Ativa 2021/2022 --------------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2021/72189 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com o Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique e a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas do Ex Agrupamento de 

Silgueiros, no âmbito do projeto supra.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

1419 - 01.07.40 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas do Viso / Associação de Pais e 

Encarregados de Educação dos Alunos da Escola n.º 6 do 1.º Ciclo de Gumirães - Projeto Escola 

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

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

EDOC/2021/91121 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com o Agrupamento de Escolas do Viso e a Associação de Pais 

e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola n.º 6 do 1.º Ciclo de Gumirães, no âmbito do 

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

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

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

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

 

1420 - 01.07.41 - Município de Viseu / Junta de Freguesia de Orgens / Centro Social, Recreativo e 

Desportivo de S. Martinho de Orgens - Atividade Sénior 2022 --------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/30597 e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar uma adenda ao 

protocolo de colaboração, celebrado com a Junta de Freguesia de Orgens e o Centro Social, 

Recreativo e Desportivo de S. Martinho de Orgens, no âmbito do projeto supra.------------------------- 

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

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

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

 

1421 - 01.07.42 - Município de Viseu / INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. ----- 

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

-------------------O Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. (INEM, I. P.) é um instituto 

público, integrado na administração indireta do Estado, tutelado pelo Ministério da Saúde, que tem 

como missão, nos termos do Decreto-Lei n.º 34/2012, de 14 de fevereiro, a definição, organização, 

coordenação, participação e avaliação das atividades e do funcionamento de um Sistema Integrado 

de Emergência Médica (SIEM) de forma a garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a 

pronta e correta prestação de cuidados de saúde; ------------------------------------------------------------- 

-------------------O Município de Viseu tem demonstrado disponibilidade junto do INEM, I. P., e da 

BABCOCK - Mission Critical Services Portugal, Unipessoal Lda., para a utilização de espaço 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 21 de julho de 2022 
 

 

540 

inserido no Aeródromo Municipal de Viseu, destinado à hangaragem temporária do helicóptero que 

está ao serviço do INEM, I. P., para prossecução das suas atribuições, em virtude da necessidade 

urgente de alteração da base operacional para Viseu; -------------------------------------------------------- 

-------------------A necessidade de hangaragem temporária do helicóptero operacionalizado pela 

BABCOCK, que está ao serviço do INEM, I. P., se mantém e que a mesma é agora garantida no 

hangar tomado de arrendamento pelo GPIAAF – Gabinete de Prevenção e Investigação de 

Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários, no Aeródromo Municipal, conforme 

Memorando de Entendimento celebrado entre os aqui Outorgantes e o GPIAAF.------------------------ 

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

Município de Viseu INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P., que visa definir as 

condições de colaboração entre os Outorgantes, de forma a assegurar a utilização temporária pelo 

INEM, I. P., de espaços no Aeródromo Municipal, assegurando o Município a disponibilização de 

energia elétrica, rede wi-fi para as comunicações, limpeza dos espaços utilizados, articulação 

permanente com o serviço de proteção civil municipal, bem como, o funcionamento do Aeródromo 

24h/dia no sentido de permitir a ativação imediata do helicóptero ao serviço do INEM, I. P., para 

missões de emergência médica. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/68734). ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

1422 - 01.08.01 - Pagamento de Projeto para a Pavimentação da Rua do Caminho de Ferro - 

Freguesia do Campo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/111130, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com 

a Freguesia do Campo, com vista ao pagamento de projeto, no valor de 2.767,50 euros, para o 

“Pavimentação da Rua do Caminho de Ferro”.---------------------------------------------------------------- 

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

 

1423 - 01.08.02 - Apoio Financeiro para o Alargamento do Caminho Agrícola que liga Boa Aldeia 

à EN 228 - União das Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita -------------------------------- 

-------------------Em face das informações constantes da distribuição n.º EDOC/2019/50904, a 

Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o cabimento e compromisso no valor de 10.070,00 

euros, do Contrato-Programa, celebrado com a União das Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e 

Torredeita, aprovado na reunião de câmara de 23-06-2022, para o “Alargamento do Caminho 

Agrícola que liga Boa Aldeia à EN 228”. ---------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

1424 - 01.09.01 - Município de Viseu / A.V.V. – Associação Cultural e Desportiva Veteranos 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;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------As competências da Câmara Municipal previstas no artigo 33º da Lei n.º 75/2013, 

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

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

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

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

qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores 

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

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

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

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

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

desenvolvimento desportivo, anexada ao registo n.º EDOC/2022/46853, a celebrar com a A.V.V. – 

Associação Cultural e Desportiva Veteranos de Viseu, que tem por objeto a concessão, pelo 

Município de Viseu, de um apoio financeiro no montante de 363,00 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.---------- 

 

1425 - 01.09.02 - Município de Viseu / Dínamo Clube da Estação ---------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores 

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

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

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

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

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

desenvolvimento desportivo, anexada ao registo n.º EDOC/2022/32577, a celebrar com o Dínamo 

Clube da Estação, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um apoio financeiro 

no montante de 37.388,77 euros para a realização do programa desenvolvimento desportivo anexo 

ao referido contrato-programa.----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, tendo em conta o disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 20.º e 

artigo 21.º todos do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas do Município de 

Viseu, isentar a referida entidade das taxas de utilização de instalações desportivas e/ou serviços 

municipais, no montante identificado na minuta do aludido contrato-programa. ------------------------- 

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

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

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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1426 - 01.09.03 - Município de Viseu / Associação Grão Vasco ------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores 

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

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

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

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

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

desenvolvimento desportivo, anexada ao registo n.º EDOC/2022/40723, a celebrar com a 

Associação Grão Vasco, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um apoio 

financeiro no montante de 1.080,00 euros para a realização do programa desenvolvimento 

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

-------------------Mais deliberou, tendo em conta o disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 20.º e 

artigo 21.º todos do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas do Município de 

Viseu, isentar a referida entidade das taxas de utilização de instalações desportivas e/ou serviços 

municipais, no montante identificado na minuta do aludido contrato-programa. ------------------------- 

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

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

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

 

1427 - 01.09.04 - Município de Viseu / Hóquei Clube 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 

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/2022/50891, a celebrar com o Hóquei 
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Clube de Viseu, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um apoio financeiro 

no montante de 8.076,97 euros para a realização do programa desenvolvimento desportivo anexo ao 

referido contrato-programa.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, tendo em conta o disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 20.º e 

artigo 21.º todos do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas do Município de 

Viseu, isentar a referida entidade das taxas de utilização de instalações desportivas e/ou serviços 

municipais, no montante identificado na minuta do aludido contrato-programa. ------------------------- 

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

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

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

 

1428 - 01.09.05 - Município de Viseu / Clube de Futebol “Os Viriatos” ---------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores 

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

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

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

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

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

desenvolvimento desportivo, anexada ao registo n.º EDOC/2022/53383, a celebrar com o Clube de 

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

financeiro no montante de 400,00 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.---------- 

 

1429 - 01.09.06 - Município de Viseu / VRTC – Viseu Royal Tennis Club ------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desenvolvimento desportivo, anexada ao registo n.º EDOC/2022/48038, a celebrar com o VRTC – 

Viseu Royal Tennis Club, que tem por objeto a concessão, pelo Município de Viseu, de um apoio 

financeiro no montante de 400,00 euros para a realização do programa desenvolvimento desportivo 

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

-------------------Mais deliberou, tendo em conta o disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 20.º e 

artigo 21.º todos do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas do Município de 

Viseu, isentar a referida entidade das taxas de utilização de instalações desportivas e/ou serviços 

municipais, no montante identificado na minuta do aludido contrato-programa. ------------------------- 

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

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

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

 

1430 - 01.09.07 - Município de Viseu / Futebol Clube de Ranhados -------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores 

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

-------------------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/2022/56885, a celebrar com o Futebol 

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

financeiro no montante de 15.865,00 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.---------- 

 

1431 - 01.09.08 - Município de Viseu / Associação de Solidariedade Social, Recreativa e 

Desportiva de Vila Chã de Sá ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

EDOC/2021/97604, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou celebrar uma adenda ao Contrato-
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Programa de Desenvolvimento Desportivo, celebrado com a Associação de Solidariedade Social, 

Recreativa e Desportiva de Vila Chã de Sá, no âmbito da candidatura à Medida 1 (Apoio a 

Atividades Desportivas Federadas), nomeadamente, para a passagem à segunda fase do 

Campeonato da 1ª Divisão Distrital.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

-------------------FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS 

ESCOLARES DO CONCELHO DE VISEU – ANO LETIVO 2019/2020 --------------------------- 

1432 - 01.10.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2021/8985, deliberou pela anulação da deliberação tomada na 

reunião de câmara de 16-09-2021, consubstanciada numa adenda ao contrato inicial, devido às 

revisões de preços das refeições escolares, no período compreendido de 20 de janeiro a 15 de março 

de 2021, uma vez que, a Gertal não demonstrou ter direito legal a uma alteração do preço 

contratual, por não apresentar os elementos probatórios de que realmente incorreu nos custos que 

apresentou, nem demonstrou que esses custos não se enquadram nos riscos próprios do contrato..---- 

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

 

-------------------TRANSPORTES ESCOLARES REGULAR – ANO LETIVO 2022/2023 – 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO ----------------------------------------------------------------------------------- 

1433 - 01.11.01 - Em face das informações prestadas no âmbito do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/59203 e demais documentos anexos, a Câmara Municipal de Viseu deliberou autorizar 

a despesa a efetuar com o transporte regular de alunos durante o ano letivo de 2022/2023 no 

montante global de 699.642,40 euros.--------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

1434 - 01.12.01 - Avenida Emídio Navarro n.º 128-132 , Freguesia de Viseu ---------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 195.SRU/2022, de 21-06-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/60335, a Câmara Municipal de Viseu deliberou não exercer o direito 

de preferência previsto no artigo 58º da Lei 32/2012 de 14 de agosto (Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana) na venda do Imóvel sito na Avenida Emídio Navarro n.º 128-132, Freguesia 

de Viseu, encontrando-se dentro da Área de Reabilitação Urbana “Núcleo Histórico Central, 

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

pertencente a Maria Cristina do Nascimento Rodrigues Inácio, de Maria Luísa do Nascimento 

Rodrigues Inácio e de Carlos José Madeira de Almeida.----------------------------------------------------- 

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

 

1435 - 01.12.02 - Rua Cónego Martins n.º 17, Freguesia de Viseu ----------------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 241.SRU/2022, de 05-07-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/65130, a Câmara Municipal de Viseu deliberou não exercer o direito 

de preferência previsto no artigo 58º da Lei 32/2012 de 14 de agosto (Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana) na venda do Imóvel sito na Rua Cónego Martins n.º 17, Freguesia de Viseu, 

encontrando-se dentro da Zona Especial de Proteção das Muralhas e Portas Antigas da Cidade, na 

Área de Reabilitação Urbana «Núcleo Histórico Central, Ribeira, Núcleo Histórico da Cava de 
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Viriato, Núcleo Histórico do Bairro Municipal e Fontelo” e supletivamente, na área afeta ao 

Património Arqueológico, do Regulamento do PDM concelhio, pertencente a Hermengarda Amaral 

de Albuquerque Andrade.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1436 - 01.12.03 - Rua Chão do Mestre n.º 38, Freguesia de Viseu ----------------------------------------- 

-------------------Em face do proposto na informação n.º 242.SRU/2022, de 05-07-2022, em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/65152, a Câmara Municipal de Viseu deliberou não exercer o direito 

de preferência previsto no artigo 58º da Lei 32/2012 de 14 de agosto (Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana) na venda do Imóvel sito na Rua Chão do Mestre n.º 38, Freguesia de Viseu, 

encontrando-se dentro da Zona Especial de Proteção à Sé de Viseu, na Zona Especial de Proteção 

ao Edifício do Antigo Seminário atual Museu Grão Vasco, na Área de Reabilitação Urbana «Núcleo 

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

Municipal e Fontelo” (Aviso n.º 12815/2019, de 9 de agosto) e supletivamente, na área afeta ao 

Património Arqueológico, do Regulamento do PDM concelhio, pertencente a Maria Fernandes 

Ferreira – Cabeça de Casal da Herança.------------------------------------------------------------------------- 

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

 

--------------------APOIO À RECUPERAÇÃO DE ALÇADOS------------------------------------------- 

1437 - 01.13.01 - Rua do Arvoredo n.º 3------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu deliberou, no seguimento da deliberação n.º 2608, 

tomada na Reunião de Câmara de 23-12-2021 e com base nas informações prestadas no histórico da 

distribuição n.º EDOC/2022/50354, atribuir um incentivo financeiro para a recuperação dos alçados 

principais do edifício sito na Rua do Arvoredo n.º 3, Freguesia de Viseu, no valor de 3.720,16 

euros, requerido por CCH Graciano de Figueiredo Barreto e Manuel Augusto Fernandes da Silva.--- 

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

 

--------------------MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ------------------------------------------------ 

1438 - 01.14.01 - INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. / Gabinete de Prevenção e 

Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários / Município de Viseu -------- 

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

-------------------O Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P., é o organismo do Ministério da 

Saúde responsável por coordenar o funcionamento, no território de Portugal Continental, do 

Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), de forma a garantir aos sinistrados ou vítimas de 

doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde; ------------------------------------------ 

-------------------A capacidade de resposta adequada, eficaz, e em tempo oportuno, dos meios de 

emergência médica às situações de emergência, é um pressuposto essencial para o funcionamento 

da cadeia de sobrevivência. Entre os vários meios de emergência médica do INEM, os Helicópteros 

de Emergência Médica (HEM), são os mais diferenciados, sendo fundamental garantir a sua 

operacionalidade nas melhores condições;--------------------------------------------------------------------- 

-------------------O GPIAAF é um serviço central da administração direta do Estado, no âmbito das 

competências do membro do Governo responsável pela área dos transportes, presentemente, sob a 

tutela do Ministério das Infraestruturas e Habitação, que tem por missão a investigação de acidentes 

e incidentes com aeronaves civis e transportes ferroviários, com o objetivo de contribuir para a 

prevenção de futuros acidentes e incidentes, visando a identificação das respetivas causas;------------ 
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-------------------Para a prossecução das suas atribuições no que concerne à investigação de acidentes 

e incidentes com aeronaves, o GPIAAF utiliza um hangar no Aeródromo Municipal de Viseu 

arrendado pelo MV;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------O MV tem como principal atribuição a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das respetivas populações, nos domínios da Saúde e da Proteção Civil, entre outros;--------- 

-------------------No âmbito da sua missão, a colaboração na defesa dos interesses das populações da 

Comunidade Intermunicipal Viseu-Dão-Lafões e, de um modo mais abrangente, da Região Centro, 

constituem objetivos estratégicos da ação do MV;------------------------------------------------------------ 

-------------------As Partes reconhecem a relevância da missão do INEM e, em particular, da 

atividade dos HEM, bem como a importância da cooperação interinstitucional para a prossecução 

do superior interesse público, sem prejuízo da necessidade de garantirem o cumprimento das 

respetivas missões.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Assim, a Câmara de Viseu, deliberou aprovar um Memorando de Entendimento 

entre o Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P., o Gabinete de Prevenção e Investigação de 

Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários e o Município de Viseu, que tem como 

objetivo enquadrar a cooperação entre as Partes para facilitação das operações do HEM do INEM, 

atualmente sediado no Aeródromo Municipal de Viseu e destina-se exclusivamente a definir os 

termos de utilização do hangar arrendado ao GPIAAF pelo MV, por parte do INEM e dos seus 

trabalhadores ou colaboradores, incluindo os da empresa que presta os serviços de helitransporte ao 

Instituto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aludido protocolo (EDOC/2022/68735). ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------ASSOCIAÇÃO MOVER VISEU----------------------------------------------------------- 

1439 - 01.15.01 - Tendo em conta as informações e documentos constantes do histórico da 

distribuição n.º EDOC/2022/62937, em especial requerimento e declaração (que fim de fazer parte 

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

os referidos documentos como base instrutória, deliberou emitir parecer fundamentado favorável 

para declaração de pessoa coletiva de utilidade pública, requerido pela Associação Mover Viseu, ao 

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

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

 

-------------------MUNICÍPIO DE VISEU / HERDEIROS DE JORGE BRAGA DA COSTA – 

ESPÓLIO DA ATIVIDADE CULTURAL E ARTÍSTICA DE JORGE BRAGA DA COSTA - 
1440 - 01.16.01 - Tendo em conta a documentação e informações constantes da distribuição n.º 

EDOC/2022/58750, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o Contrato de Comodato entre 

o Município de Viseu e os Herdeiros de Jorge Braga da Costa, que tem por objeto, a cedência a 

título gratuito, dos bens constitutivos de parte do ESPÓLIO constituído por obras de arte, 

documentos, objetos pessoais e de coleção relativos à atividade cultural e artística de Jorge Braga da 

Costa (doravante em conjunto designados por “ BENS”) que se destinam exclusivamente à criação 

de um núcleo museológico denominado Espaço Cultura Jorge Braga da Costa” a instalar pelo 

Município de Viseu, no edifício designado por Apeadeiro de Moselos, na Freguesia do Campo, 

após obras de recuperação e beneficiação devendo nessa perspetiva ser devidamente conservados e 

protegidos e integrar zonas de exposição e documentação acessíveis ao público, não podendo ser-

lhes dado destino diferente, sem prévio acordo escrito.------------------------------------------------------- 
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-------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzido o aludido 

contrato de comodato. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA POR LOTES -------- 
1441 - 01.17.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 07-07-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/54479, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a decisão de 

contratar, autorização de despesa no âmbito do concurso público internacional em causa, nos termos 

da alínea a) do nº 1 do artigo 20º do Código do Procedimento Administrativo, bem como, a 

designação do Júri e Gestor de Contrato.----------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE 

DIVERSAS INSTALAÇÕES POR LOTES ---------------------------------------------------------------- 
1442 - 01.18.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 07-07-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/57954, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a decisão de 

contratar, autorização de despesa no âmbito do concurso público internacional em causa, nos termos 

da alínea a) do nº 1 do artigo 20º do Código do Procedimento Administrativo, bem como, a 

designação do Júri e Gestor de Contrato.----------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA 

TENSÃO ESPECIAL, BAIXA TENSÃO NORMAL E GÁS NATURAL PARA O ANO DE 

2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1443 - 01.19.01 - Tendo por fundamento as informações constantes do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/43852, em especial da proposta da Unidade Orgânica de Contratação e Logística, 

datada de 12-07-2022 e deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos Serviços 

Municipalizados de Viseu em 25-05-2022 e demais documentos em anexo, a Câmara Municipal de 

Viseu deliberou, aprovar a abertura de um procedimento de concurso público com publicação no 

JOUER, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, para “Aquisição de Energia 

Elétrica em Média Tensão, Baixa Tensão Especial, Baixa Tensão Normal e Gás Natural para o ano 

de 2023”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------Mais deliberou aprovar: ----------------------------------------------------------------------- 

-------------------1) o programa de procedimento; -------------------------------------------------------------- 

-------------------2) o caderno de encargos; --------------------------------------------------------------------- 

-------------------3) o anúncio; ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------4) o respetivo pedido de cabimento; --------------------------------------------------------- 

-------------------5) sem preço base definido, estimando-se para o Município de Viseu, o valor de 

7.095.416,37 euros, acrescido de IVA e para os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento 

de Viseu o valor de 2.526.825,35 euros, acrescido de IVA para abertura de procedimento; ------------

------------------6) critério de adjudicação: ----------------------------------------------------------------------

------------------ - a avaliação do preço ou custo enquanto único aspeto da execução do contrato a 

celebrar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------7) o prazo de 30 dias para apresentação das propostas; ----------------------------------- 

-------------------8) o prazo de 365 dias para a execução do contrato, com inicio no dia 01 de janeiro 

de 2023; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, nomear o seguinte Júri que conduzirá o procedimento:----------------  

-------------------Presidente: Eng.º Eduardo Fiuza; Vogal Efetivo: Eng.º Daniel Coelho, que 

substituirá o Presidente; Vogal Efetivo: Eng.º Roberto Silva; Vogal Suplente: Eng.ª Carla 

Rodrigues; Vogal Suplente: Aníbal Carvalho. ----------------------------------------------------------------- 

--------------------Deliberou ainda, tendo em conta o disposto no n.º 1 do artigo 109.º conjugado com 

n.º 2 do artigo 69.º, ambos, do Código dos Contratos Públicos, delegar, no aludido júri, a prática de 

todos os atos necessários à prossecução do procedimento em título, até à adjudicação. ----------------  

-------------------Mais deliberou, nos termos do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 96.º do CCP – 

Código dos Contratos Públicos, nomear o Eng.º Daniel Coelho como Gestor do Contrato.------------- 

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

 

-------------------REGULAMENTO - ARTIGO N.º 16º DA LEI N.º 73/2013, DE 03 DE 

SETEMBRO E ARTIGO N.º 98.º DO CÓDIGO DE PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO--------------------------------------------------------------------------------------------- 

1444 - 01.20.01 - Tendo em conta as informações prestadas no âmbito do histórico da distribuição 

n.º EDOC/2022/69634, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar o início de procedimento 

e participação procedimental com vista à elaboração do Regulamento de Critérios e Condições para 

o Reconhecimento de Benefícios Fiscais, no âmbito de Impostos Municipais do Município de 

Viseu, nos termos do n. º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo. ---------------- 

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

 

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

284/22.3 BEVIS --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1445 - 01.21.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 12-07-2022, constantes do histórico das distribuição n.º 

EDOC/2022/67646, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a resolução 

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

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

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

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

 

-------------------ARTIGO 23.º DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS, LICENÇAS E 

OUTRAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE VISEU - PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES ---- 

1446 - 01.22.01 - Celeuma - Multimédia, Lda.----------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do requerimento apresentado 

pela entidade supra, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/21721, bem como das informações 

prestadas no histórico da referida distribuição, deliberando, nos termos e para os efeitos do disposto 

no artigo 23.ª do Regulamento supra referido, autorizar o pagamento em cinco prestações do valor 

total das taxas de ocupação de espaço público, com painéis publicitários, no montante total de 

4.789,39 euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------REDUÇÃO DE TAXAS---------------------------------------------------------------------- 
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1447 - 01.23.01 - Centro Social e Cultural de Orgens -------------------------------------------------------- 

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

distribuição n.º EDOC/2022/48734, 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 de eventos no âmbito dos 50 anos da 

instituição.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1448 - 01.23.02 - APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

distribuição n.º EDOC/2022/65241, 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 "Arraial Popular APPACDM Viseu 2022.---- 

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

 

1449 - 01.23.03 - Pausa Possível – Associação Cultural e de Desenvolvimento ------------------------- 

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

distribuição n.º EDOC/2022/65822, 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 da 10º edição dos Jardins Efémeros, no âmbito 

do programa de apoio à cultura Eixo Cultura 1.--------------------------------------------------------------- 

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

 

1450 - 01.23.04 - Cavalhadas de Vildemoinhos – Associação de Atividades Tradicionais ------------- 

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

distribuição n.º EDOC/2022/60191, 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, Recinto improvisado e Declaração de Autorização para 

Lançamento de Foguetes, para a realização da Festa Popular de São João.-------------------------------- 

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

 

 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
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-------------------REABILITAÇÃO DO BAIRRO MUNICIPAL DE VISEU (EDIFÍCIOS) – 

LOTE 2 - GRUPOS B E C ------------------------------------------------------------------------------------- 

1451 - 02.01.01 - Compromisso Plurianual para o ano de 2023 -------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, em face da informação prestada pelos serviços 

financeiros n.º EDOC/2021/78347 e documentos em anexo (que, a fim de fazer parte integrante da 

presente ata, se dá aqui por reproduzida), deliberou propor, nos termos e para os efeitos do disposto 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro e no artigo 12.º do Decreto-

Lei nº 127/2012, de 21 de junho, na sua atual redação, que a Assembleia Municipal conceda 

autorização para assunção de novo compromisso plurianual para o ano de 2023, no valor de 

903.609,55 euros, no âmbito do projeto 06/003/2019/14 da empreitada supra identificada.------------ 

 

-------------------REABILITAÇÃO DO BAIRRO MUNICIPAL DE VISEU – ESPAÇO 

PÚBLICO – LOTE 3 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1452 - 02.02.01 - Compromisso Plurianual para o ano de 2023 -------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, em face da informação prestada pelos serviços 

financeiros n.º EDOC/2021/78349 e documentos em anexo (que, a fim de fazer parte integrante da 

presente ata, se dá aqui por reproduzida), deliberou propor, nos termos e para os efeitos do disposto 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro e no artigo 12.º do Decreto-

Lei nº 127/2012, de 21 de junho, na sua atual redação, que a Assembleia Municipal conceda 

autorização para assunção de novo compromisso plurianual para o ano de 2023, no valor de 

689.872,77 euros, no âmbito do projeto 08/003/2019/15 da empreitada supra identificada.------------ 

 

-------------------EXECUÇÃO DE COBERTURA DO MERCADO 2 DE MAIO INCLUINDO 

OBRAS COMPLEMENTARES ------------------------------------------------------------------------------ 

1453 - 02.03.01 - Compromisso Plurianual para o ano de 2023 -------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, em face da informação prestada pelos serviços 

financeiros n.º EDOC/2021/78177 e documentos em anexo (que, a fim de fazer parte integrante da 

presente ata, se dá aqui por reproduzida), deliberou propor, nos termos e para os efeitos do disposto 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro e no artigo 12.º do Decreto-

Lei nº 127/2012, de 21 de junho, na sua atual redação, que a Assembleia Municipal conceda 

autorização para assunção de novo compromisso plurianual para o ano de 2023, no valor de 

974.311,81 euros, no âmbito do projeto 21/001/2017/9 da empreitada supra identificada.-------------- 

 

-------------------REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB1 Nº 1 – ESCOLA DA RIBEIRA------------- 

1454 - 02.04.01 - Compromisso Plurianual para o ano de 2023 -------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, em face da informação prestada pelos serviços 

financeiros n.º EDOC/2019/58739 e documentos em anexo (que, a fim de fazer parte integrante da 

presente ata, se dá aqui por reproduzida), deliberou propor, nos termos e para os efeitos do disposto 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro e no artigo 12.º do Decreto-

Lei nº 127/2012, de 21 de junho, na sua atual redação, que a Assembleia Municipal conceda 

autorização para assunção de novo compromisso plurianual para o ano de 2023, no valor de 

614.777,68 euros, no âmbito do projeto 04/003/2009/7 da empreitada supra identificada.-------------- 

 

 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 21 de julho de 2022 
 

 

552 

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

1455 - 03.01.01 - Sinalização Vertical -------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/57608 a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar um lugar de estacionamento 

para pessoa com mobilidade condicionada, junto à sede da Junta de Freguesia de Mundão, na Rua 

do Cemitério, na Freguesia de Mundão, conforme etapa 6. ------------------------------------------------- 

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

 

-------------------CONCLUSÃO DAS OBRAS DA URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO 

N°5/2007 - SANTO ESTEVÃO-------------------------------------------------------------------------------- 

1456 - 03.02.01 - Em face da informação do Chefe de Divisão de Suporte Técnico e Administrativo 

prestada no histórico da distribuição n.º EDOC/2022/30364, a Câmara Municipal de Viseu, 

deliberou aprovar o Relatório Final e adjudicar, no âmbito do procedimento em título, ao 

concorrente Irmãos Almeida Cabral, Lda., pelo valor de 1.906.000,02 euros, acrescido de IVA, com 

o prazo de execução de 365 dias.--------------------------------------------------------------------------------  

-------------------Mais deliberou, aprovar a Minuta de Contrato do procedimento em epígrafe. -------- 

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

 

-------------------DOTAÇÃO DO PART 2022 - PROGRAMA DE APOIO À REDUÇÃO 

TARIFÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE VISEU---------------------------------------------------------- 

1457 - 03.03.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/106054, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar os Acordos a celebrar com o 

Concessionário Berrelhas, para aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária para 2022 

(Descontos PART 2022) nos serviços de transporte público, sobre os quais o Município de Viseu é 

Autoridade de Transportes ( MUV e Linhas 22 e 23), na sequência da aprovação da LOE 2022 e da 

deliberação de 23-12-2021. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------CONTRATO DE CONCEÇÃO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, GESTÃO, 

MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM REGIME DE CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA 

E DE SERVIÇO PÚBLICO DOS ATUAIS E FUTUROS PARQUES DE 

ESTACIONAMENTO E DOS LUGARES DE ESTACIONAMENTO PAGOS NA VIA 

PÚBLICA NA CIDADE DE VISEU-------------------------------------------------------------------------- 

1458 - 03.04.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/54599, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar as alterações ao Plano de 
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arruamentos, aprovado em Reunião de Câmara de 15-10-2020, decorrentes de alterações 

/eliminação de lugares de estacionamento em ZEDL, devido a obras e outras situações. --------------- 

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

 

-------------------EXECUÇÃO DE COBERTURA DO MERCADO 2 DE MAIO INCLUINDO 

OBRAS COMPLEMENTARES------------------------------------------------------------------------------- 

1459 - 03.05.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 01-07-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/49872, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, o adiantamento 

que corresponde ao valor de  549.093,09 euros, 13,51% do preço contratual, que só poderá ser pago 

após a apresentação de uma caução, de valor igual ou superior ao adiantamento concedido, em 

conformidade com o n.º 2 da Cláusula 35.ª do Caderno de Encargos, bem como, nos termos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 292.º do Código dos Contratos Públicos, prevendo-se que toda a despesa 

seja efetuada no ano económico em curso. --------------------------------------------------------------------- 

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

 

1460 - 03.05.02 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 08-07-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/38970, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos 

apresentados do que resulta um acréscimo de custo da empreitada no valor de 13.944,46 euros, 

acrescido de IVA (0,34% do preço contratual), trabalhos que legalmente se enquadram nos termos 

seguintes: trabalhos complementares de acordo com o artigo 370.º do CCP, no valor de 13.944,46 

euros, acrescido de IVA (0,34% do preço contratual) e, de acordo com o n.º 3 e 4 do artigo 378.º do 

CCP é da responsabilidade do Empreiteiro metade do preço dos trabalhos (6.972,23 euros, 

acrescido de IVA) e, na metade do Dono da Obra, o direito a ser indemnizado pela Equipa 

projetista: “deve o dono de obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser 

indemnizado por parte destes terceiros” no valor de 6.972,23 euros, acrescido de IVA, enquadrável 

nos pontos 6 e 7 do artigo 378.º do CCP (“Responsabilidade pelos trabalhos complementares”), se a 

Equipa projetista não fosse Dono da Obra, prazo de execução dos trabalhos avaliado em 16 dias, 

sendo que, a prestação de caução deve incidir sobre o valor de 13.944,46 euros, acrescido de IVA, 

com publicitação no portal dos contratos públicos nos termos do artigo 315.º do CCP, bem como, 

da respetiva minuta do Contrato Adicional. ------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

VALETAS---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1461 - 03.06.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos 

nº 49/2022/PAR de 14-06-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/58739 e demais 

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

aprovar a Revisão de Preços (cálculo definitivo) com valor de 6.934,82 euros, acrescido de IVA.---- 

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

 

1462 - 03.06.02 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos 

nº 55/2022/PAR de 24-06-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/47613 e demais 

informações prestadas no histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou 
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aprovar o Auto de receção provisória realizado em 24-06-2022, de acordo com o prescrito no artigo 

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

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO MUNICIPAL DE VISEU (EDIFÍCIOS) - 

LOTE 2 - GRUPOS B E C-------------------------------------------------------------------------------------- 

1463 - 03.07.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/14387, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar o Plano de Trabalhos alterado 

e do Plano de Pagamentos adaptado ao novo Plano de Trabalhos, na sequência da prorrogação do 

prazo concedida. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------ALARGAMENTO DE TROÇO DA EN229 ROTUNDA DO MATADOURO--- 

1464 - 03.08.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos  

nº 071/2022AP de 30-06-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/63733 e demais 

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

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

trabalhos não executados, no valor de 11.137,55 euros, acrescido de IVA, e consequente 

ajustamento da caução prestada em função do preço contratual (final) de 826.911,72 euros, 

acrescido de IVA, em que, do valor de adjudicação acrescido de contratos adicionais ao contrato 

inicial da empreitada, 810.400,00 euros, acrescido de IVA + 28.530,11 euros, acrescido de IVA - 

880,84 euros, acrescido de IVA, foram executados e incluídos em autos de medição, trabalhos no 

valor de 801.330,61 euros, acrescido de IVA+ 25.581,11 euros, acrescido de IVA, resultando numa 

diferença de 11.137,55 euros, acrescido de IVA. ------------------------------------------------------------- 

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

 

1465 - 03.08.02 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos  

nº 072/2022AP de 30-06-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/63737 e demais 

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

aprovar a Conta Final da Empreitada no valor de 981.348,50 euros, acrescido de IVA. ---------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO MUNICIPAL DE VISEU (EDIFÍCIOS) - 

LOTE 1 GRUPOS A E D---------------------------------------------------------------------------------------- 

1466 - 03.09.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/14381, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar o Plano de Trabalhos alterado 

e do Plano de Pagamentos adaptado ao novo Plano de Trabalhos, na sequência da prorrogação do 

prazo concedida. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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. -------------------------------------------------------------------------------- 
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  

04-DMOTDE 

 

 

-------------------LOTEAMENTO------------------------------------------------------------------------------- 

1467 - 04.01.01 - Isabel Susana de Oliveira Pinho Rodrigues – EDOC/2022/53211 -------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o Auto de  Receção Provisório 

das obras de urbanização, (Auto de Vistoria de 22 de junho 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 

16.500,00 euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

1468 - 04.02.01 - Miguel Santos Ferreira – EDOC/2022/55391 -------------------------------------------- 

-------------------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 367/2022 LR elaborada, 

sobre a matéria, em 24 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. --------- 

 

1469 - 04.02.02 - Fernanda de Jesus Lourenço Mesquita – EDOC/2022/56873 ------------------------- 

-------------------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 403/2022 MH elaborada, 

sobre a matéria, em 30 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. --------- 

 

1470 - 04.02.03 - António Virgílio dos Santos Gonçalves – EDOC/2022/56001 ------------------------ 

-------------------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 510/2022 RS elaborada, 

sobre a matéria, em 05 de julho 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. --------- 

 

1471 - 04.02.04 - José Matias de Almeida – EDOC/2022/37825 ------------------------------------------- 

-------------------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 415/2022 MH elaborada, 
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sobre a matéria, em 06 de julho 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. --------- 

 

1472 - 04.02.05 - Palmira Rodrigues Lima Duarte – EDOC/2022/58251 --------------------------------- 

-------------------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 420/2022 FB elaborada, 

sobre a matéria, em 07 de julho 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. --------- 

 

1473 - 04.02.06 - Cabeça de Casal da Herança de Maria dos Santos Loureiro – EDOC/2022/51613 - 

-------------------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 366/2022 FB 

elaborada, sobre a matéria, em 22 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. --------- 

 

1474 - 04.02.07 - António Gil da Silva Ribeiro – EDOC/2022/29534 ------------------------------------- 

-------------------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 364/2022 

LR 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. --------- 

 

1475 - 04.02.08 - José da Silva Marques - Cabeça de Casal da Herança de António Pereira Marques 

da Silva – EDOC/2022/65555 ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 419/2022 

MH elaborada, sobre a matéria, em 07 de julho 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. --------- 

 

1476 - 04.02.09 - Maria do Céu Mariana das Neves - EDOC/2022/43534 -------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou retificar a deliberação praticada, sobre a 

matéria, nos termos do CPA, no sentido de corrigir a redação da deliberação, devendo a mesma 

passar a determinar 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 
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precisos termos do teor da informação técnica n.º 306/2022 LR elaborada, sobre a matéria, em 25 de 

maio de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. ------ 

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

 

--------------------CERTIDÃO DE DESTAQUE – ARTIGO 6.º DO REGIME JURÍDICO DA 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------- 

1477 - 04.03.01 - Marcelino Gomes Ferreira – EDOC/2022/62259 ---------------------------------------- 

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

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 511/2022 RS elaborada, sobre a matéria em 05 de 

julho 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. --------- 

 

1478 - 04.03.02 - Fernando Rui Coelho Gonçalves – EDOC/2022/67510 -------------------------------- 

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

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 198/2022 PN elaborada, sobre a matéria em 11 de 

julho 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. --------- 

 

1479 - 04.03.03 - Maria Celeste Lopes Martins – EDOC/2022/54892 ------------------------------------- 

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

emissão da certidão de destaque, de acordo com a informação técnica elaborada, sobre a matéria em 

29 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. --------- 

 

1480 - 04.03.04 - Urbano Fernandes Rebelo – EDOC/2022/54426 ---------------------------------------- 

-------------------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 473 A/2022 elaborada, 

sobre a matéria em 29 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. --------- 

 

1481 - 04.03.05 - Maria de Lurdes Fonseca – EDOC/2022/58875 ----------------------------------------- 

-------------------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 259/2022 AC 

elaborada, sobre a matéria, em 05 de julho 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--------------------------------------------------- 

1482 - 04.04.01 - Alda Cardoso Ladeira - EDOC/2022/58304---------------------------------------------- 
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-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de declarar a 

caducidade do ato de licenciamento em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em 

apreciação, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 71.º do RJUE, e de acordo com a informação 

técnica n.º 247/2022 AC produzida, sobre a matéria em 27 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. --------- 

 

1483 - 04.04.02 - Horácio Lopes dos Santos - EDOC/2022/13351----------------------------------------- 

-------------------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 29 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. --------- 

 

1484 - 04.04.03 - Susete Marisa Oliveira Saraiva - EDOC/2022/61885----------------------------------- 

-------------------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 número 5 do 

artigo 71.º do RJUE de acordo com a informação técnica n.º 419/2022 FB, produzida sobre a 

matéria, em 29 de junho de 2022. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1485 - 04.04.04 - Manuel Neves Ferreira - EDOC/2014/14614--------------------------------------------- 

-------------------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 30 de 

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

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

 

1486 - 04.04.05 - Topfloor, Unipessoal, Lda. - EDOC/2022/60417---------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou declarar a caducidade dos efeitos do ato 

do licenciamento, em apreciação, nos precisos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do 

artigo 71.º do RJUE de acordo com a informação técnica n.º 385/2022 MH, produzida sobre a 

matéria, em 22 de junho de 2022. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1487 - 04.04.06 - Sabor Vertical, S.A. - EDOC/2022/57198------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou declarar a caducidade dos efeitos do ato 

do licenciamento, em apreciação, nos precisos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do 

artigo 71.º do RJUE de acordo com a informação técnica n.º 425/2022 FB, produzida sobre a 

matéria, em 30 de junho de 2022.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

1488 - 04.05.01 - Manuel José Viegas do Amaral - Reconstrução de Moradia - Licença Especial 

para conclusão de Obras inacabadas - EDOC/2022/59162 -------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou conceder licença especial para a conclusão 

de obras inacabadas, nos termos do artigo 88.º do RJUE e de acordo com a informação técnica n.º 

443/2022 FB, produzida sobre a matéria, em 08 de julho de 2022. ---------------------------------------- 

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

 

1489 - 04.05.02 - Cabeça de Casal de Herança de Guilhermina de Jesus Tabaio - Legalização de 

moradia unifamiliar e anexo (sem realização de obras) - EDOC/2022/61837 ---------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 392/2022 MH 

elaborada, sobre a matéria, em 24 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. --------- 

 

1490 - 04.05.03 - Marcos Sousa Almeida Durão - Legalização de Moradia Unifamiliar e Anexos - 

EDOC/2022/17030 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 263/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 06 de maio de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente 

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

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

 

1491 - 04.05.04 - Maria Irene Cabral Antunes - Cabeça de Casal – Legalização de alterações em 

Moradia Unifamiliar (sem realização de obras) – EDOC/2022/47992 ------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 45/2022 

elaborada, sobre a matéria, em 29 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. --------- 

 

1492 - 04.05.05 - Sérgio Pereira Franco - Legalização de construção de Moradia Unifamiliar – 

EDOC/2022/33595 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 48/2022 JN 

elaborada, sobre a matéria, em 29 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. --------- 

 

1493 - 04.05.06 - Filipa Daniela da Silva Rodrigues - Licenciamento de legalização de alterações 

executadas durante a execução de obra de construção de Moradia Unifamiliar – EDOC/2022/61818- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 422/2022 FB 
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elaborada, sobre a matéria, em 30 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. --------- 

 

1494 - 04.05.07 - Cave Lusa Unipessoal, Lda. - Legalização de alterações das fachadas de pavilhão 

e dos muros de vedação – EDOC/2022/63788 ---------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 404/2022 MH 

elaborada, sobre a matéria, em 01 de julho 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. --------- 

 

1495 - 04.05.08 - José Augusta Cardoso Seabra - Legalização e alteração de habitação - Projetos de 

Especialidades – EDOC/2022/56828 --------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 255/2022 AC 

elaborada, sobre a matéria, em 04 de julho 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. --------- 

 

1496 - 04.05.09 - Manuel Luis de Oliveira Queirós - Legalização de alterações em Moradia 

Unifamiliar / Projetos de especialidades – EDOC/2022/65708 --------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 200/2022 PN 

elaborada, sobre a matéria, em 12 de julho 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. --------- 

 

1497 - 04.05.10 - Eduardo Lopes de Almeida - Legalização de uma Construção para Arrumos – 

EDOC/2022/10162 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de indeferir o ato de 

legalização em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em apreciação, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 24.º do RJUE, e de acordo com a informação técnica n.º 147/2022 LR 

produzida, sobre a matéria em 08 de março 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. --------- 

 

1498 - 04.05.11 - Edgar Filipe Santos Carvalho - Legalização de alterações de Habitação 

Unifamiliar – EDOC/2019/79429 ------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------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 29 de junho de 2022. --------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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--------------------PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

DE VISEU---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1499 - 04.06.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2022/69863, em especial a proposta do Diretor Municipal de 

Ordenamento do Território e Desenvolvimento Económico n.º 43 de 15-07-2022 (e que, a fim de 

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

final do projeto de alteração do Plano Diretor Municipal do concelho de Viseu e submetê-la a 

discussão pública, por um prazo de 45 dias para a formulação de observações, reclamações ou 

sugestões sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do processo de 

alteração do referido  Plano Diretor, nos termos do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio, na sua atual redação. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

técnico do Diretor da Direção Municipal de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Económico, Marcelo Caetano Martins Delgado. -------------------------------------------------------------- 

 

REUNIÃO PÚBLICA - Atendendo ao carácter público desta reunião, apesar da prévia inscrição, o 

Senhor Delfim Carlos Rodrigues de Almeida, não compareceu na reunião.------------------------------- 

 

FORMA DE VOTAÇÃO - As deliberações constantes desta ata foram aprovadas por unanimidade 

de votos dos membros presentes, com excepção daquelas onde se faz menção expressa do 

contrário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ENCERRAMENTO - E não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a reunião, 

quando eram onze horas e vinte minutos, dela se lavrando esta ata. E eu, Rui Alexandre Mendes 

Duarte, a redigi e subscrevi. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

O Presidente 

 

 

 _______________________  

 

O Chefe de Divisão 

 

 

_________________________ 

 


