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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU, 

REALIZADA NO DIA QUATRO DE 

AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E 

DOIS 

 

 

----------------Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, no Edifício dos Paços 

do Concelho e na Sala destinada ao efeito, reuniu a Câmara Municipal de Viseu, com a presença 

dos seguintes elementos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

FERNANDO DE CARVALHO RUAS, Presidente JOÃO PAULO LOPES GOUVEIA Vice-

Presidente, JOÃO NUNO FERREIRA GONÇALVES DE AZEVEDO, MARTA CRISTINA 

DE OLIVEIRA RODRIGUES, ANA LEONOR CRUZEIRO DE OLIVEIRA BARATA, 

VÍTOR MIGUEL SIMÕES DE PINHO OLIVEIRA, MARA LISA MARTINS DE 

ALMEIDA, FERNANDA MARIA OLIVEIRA SOARES GILVAIA e PEDRO MIGUEL DA 

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

  

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

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

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

 

SUBSTITUIÇÃO – Os Senhores Vereadores José Manuel Ferreira Chaves e Carlos Miguel Leitão 

Loureiro Pipa, solicitaram, previamente, a sua substituição, no uso do direito consagrado no artigo 

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

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

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

 

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

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

 

01-ADMINISTRAÇÃO 

 

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

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

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

-------------------Intervenção do Senhor Vereador Vítor Miguel Oliveira ---------------------------------- 

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para fazer uma intervenção sobre a Saúde e 

expressar um voto de louvor, dos vereadores do PS ao Centro Hospitalar Tondela-Viseu, pela 

comemoração dos 25 anos do atual edifício desta instituição, comemorados no passado dia 22. Têm 

bem ciente que, mais do que os edifícios, são as grandes pessoas, que fazem grandes as instituições 

e neste voto de louvor querem homenagear todos os profissionais de saúde, que diariamente fazem 

daquela instituição, uma instituição-referência de dimensão nacional, que serve uma população de 

cerca de 500 mil habitantes, com dificuldades como todas, congéneres, mas de referenciação clínica 

de inúmeras especialidades para toda a região da Beira Interior, com indicadores de excelência em 

inúmeros critérios de desempenho assistencial e uma escola de formação permanente. Mencionou 
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que a comemoração foi assinalada com a inauguração da ampliação do Serviço de Medicina 

Intensiva, com um investimento público de cerca 3 milhões de euros, a que se junta à “bazuca” de 

investimento público de mais de 40 milhões, em diferentes infraestruturas, como, Centro de 

Radioterapia, renovação do Serviço de Urgência, novo Departamento de Psiquiatria e Saúde 

Mental, num claro sinal de aposta na capacitação em Saúde, como fator promotor de fixação de 

população a este território. Neste âmbito, referiu que assinalam a elegância do gesto da Viseu 

Marca e do Município na oferta de bilhetes para a Feira de São Mateus, à entrada dos serviços de 

urgência e do ACES, como reconhecimento evocativo ao trabalho dos profissionais de saúde 

durante a pandemia, mas que, verificaram que, ficaram esquecidos e fora deste “miminho mínimo” 

outros profissionais de saúde, com intervenção relevante durante a pandemia, como os profissionais 

de saúde do sector Social, como as IPSS, as Unidades de Cuidados Continuados ou os profissionais 

de Proteção Civil, como os Bombeiros, INEM e as autoridades. Referiu por fim que, não obstante 

importantes e simbólicos, a política de um Município para a saúde, não se esgota em "miminhos 

mínimos" e atendendo ao recente acordo alcançado com a Associação Nacional de Municípios, 

questiona o Senhor Presidente, para quando, a assinatura do protocolo para transferência de 

competências na área da Saúde. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para referir que relativamente à questão dos 

manuais e livros de fichas, o Senhor Presidente já veio dizer que, apenas os alunos beneficiários da 

ação social escolar, com necessidades especiais  ou famílias numerosas, terão direito aos manuais e 

livros de apoio gratuitos, lamentando que não abranja todos os alunos do ensino básico, não dando 

assim, continuidade á política do antigo executivo.----------------------------------------------------------- 

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para colocar três questões, uma delas prende-

se com o interface de terminal de transportes, junto ao hospital de Viseu, que foi inaugurado em 

julho de 2020 e hoje em dia, continua fechado, tendo em conta que, seria na perspetiva do 

município, dado mais um passo fulcral no projeto estruturante de mobilidade urbana do Município 

de Viseu, sobretudo pela sua localização, dispondo de um balcão para venda de bilhetes e 

informações, paragem de táxis e autocarros, ponto de partida e chegada de ciclovias e zona de 

espera para os utilizadores, com instalações sanitárias públicas, que também estão fechadas, 

querendo saber se há algum motivo, para que este, permaneça encerrado. Relativamente às 

instalações sanitárias públicas, referiu ainda que, sabem que há muito que é reivindicado pelos 

taxistas a instalação das mesmas, sugerindo que, o município pensasse numa alternativa para estes 

profissionais, que passam o dia junto ao rossio. Outra questão que lhes tem chegado, tem a ver com 

a recolha do lixo, referindo que, há cada vez mais queixas da população sobre esta matéria, sendo 

frequente os contentores do lixo, completamente cheios e necessário acautelar uma recolha de lixo 

mais eficaz, assim como, a aplicação de contentores e ecopontos, esta é uma questão cada vez mais 

premente, que determina uma solução mais adequada para todos. -----------------------------------------  

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para colocar uma questão no âmbito da 

descentralização de competências, nomeadamente, da ação social, que após acordo entre o Governo 

e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, sabem que esta área poderá ser contratualizada 

até ao final do mês de outubro deste ano, querendo saber, como é que está a situação no domínio 

desta matéria, se já há algum desenvolvimento sobre a possibilidade ou não, de se concretizar essa 

descentralização para o município de Viseu, até porque, esta descentralização poderá ser um 
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caminho para o investimento no sector social nos próximos anos de forma a que seja, uma relação 

de trabalho, compensadora, pelos serviços prestados pelas próprias instituições. ------------------------ 

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

--------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para dar nota de que nestas últimas semanas 

assistimos em Viseu à concretização de dois grandes eventos âncora, apoiados e suportados pelo 

Eixo Cultura, que são os Jardins Efémeros e o Que Jaz é Este?, que cada um na sua linguagem 

muito específica e nas suas especificidades, conseguiram promover a Cultura, levando aos números 

pré-pandemia, considerando que é uma ótima notícia para o sector cultural e artístico, não só para 

os artistas, que podem voltar a fazer o seu trabalho, mas também, para o público que respondeu de 

uma forma extraordinária, sendo muito importante para o território, porque estão a conseguir tornar 

permanentes estes eventos com uma fidelização do público e dos artistas para estes eventos. Deixou 

ainda nota de que, começaram dia 2 o ATL das férias, para 42 crianças Ucranianas que estão em 

Viseu, considerando extraordinário ver a sociedade civil e as diversas associações, a se mobilizarem 

para permitir que estes meninos tenham quase mês e meio de atividades lúdicas, referindo que, 

estão a organizar visitas aos museus no comboio turístico, diversos profissionais ofereceram-se para 

realizar Workshops para passarem com eles alguns momentos, reconhecendo que isto, é o melhor 

exemplo, daquilo que pode ser, a integração e inclusão neste contexto difícil para estes miúdos, 

sobretudo, neste contexto de grandes incógnitas, não sabendo se vão ficar ou partir, mas estão a 

fazer o seu trabalho e obrigação, de lhes dar o melhor momento possível, enquanto aqui estão. ------  

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

-------------------O Senhor Vice-Presidente, usou da palavra para abordar o tema da eficiência 

energética, referindo que, há algumas reuniões atrás, a Senhora Vereadora Fernanda Gilvaia veio 

falar da eficiência energética nas escolas e quis deixar a anotação de que, foram instaladas UPACs 

nos principais centros escolares, que são os principais consumidores, do ponto de vista da energia 

elétrica, também ao nível das Águas de Viseu, o grande investimento que está a ser feito com o 

projeto para diminuir a fatura energética, ao nível da iluminação pública, ainda este ano, se o 

fornecedor assim o cumprir, vão ser instalados mais de 6.500 leds, o equivalente a iluminar uma 

cidade pequena, Viseu atualmente tem cerca de 55 mil leds. Informou que, da circunvalação para 

dentro, toda a cidade está já com leds de última geração, com comunicação de internet entre eles, 

em que, pela meia noite, baixa 30% os níveis luminotécnicos. Também na área da frota, fez 

referência de que são o segundo município, com maior investimento através do fundo ambiental. 

Mais referiu que, se previa uma diminuição dos custos, na ordem dos 700 mil euros por ano, o que 

significa que, com os aumentos que agora se verificam neste sector, estas poupanças deixam 

naturalmente de existir, o que são uma preocupação. -------------------------------------------------------- 

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

--------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para dar nota de que, a candidatura para 

alojamento estudantil no centro histórico de Viseu, contou com um investimento na ordem de 1,7 

milhões de euros e visa a criação de residências para estudantes do ensino superior a custos 

acessíveis, localizada na Rua do Gonçalinho no centro histórico, a qual  foi apresentada em 

consórcio com o Município de Viseu e a Viseu Novo SRU, que será promotor do projeto 

selecionado para financiamento e foi manifestado pelos mesmos a confirmação da intenção de 

contratualizar o investimento assumido na execução do projeto, conforme consta da candidatura. 

Salientou ainda, que o município se tem empenhado em enriquecer a sua estratégia de 

desenvolvimento social e económica e neste caso em particular, na atração de jovens estudantes 

para o território. Deixou ainda nota de que, foi publicado ontem em Diário da República a abertura 

da discussão pública do PDM, pelo que decorridos os 5 dias úteis a contar do dia 3, estarão em 
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condições de receber os interessados e de os auscultar e que a mesma, estará aberta não pelos 30 

dias exigidos por lei, mas sim por 45 dias úteis. --------------------------------------------------------------   

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

-------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para destacar o evento do Dia dos Avós, que 

decorreu no dia 26 de julho, homenageando-os por serem fundamentais na comunidade e muitas 

vezes a retaguarda familiar, referindo que tiveram um programa muito diverso e descentralizado 

com os avós e os netos, que usufruíram de imensas atividades, em diferentes espaços, em diferentes 

freguesias e ainda por cima com imensa cobertura mediática e que foi um dia em que se criaram 

muitas memórias positivas. Realçou como maior evento desportivo do verão, a Volta a Portugal de 

Bicicleta, apresentado em Lisboa no dia 22 de julho, que tem hoje início e que terá um final de 

etapa, na próxima 2ª feira em Viseu e um concerto à noite na feira, sendo que, no dia 9, será um dia 

dedicado aos cicloturistas com uma previsão de 1000 participantes a percorrerem as áreas mais a 

norte do concelho. Mencionou ainda que, em algumas atividades que têm estado, têm sido 

abordados por empresários da região, que estão aflitos com a falta de mão de obra em determinadas 

áreas, nomeadamente, na eletromecânica e áreas afins, têm colocado em contacto os diretores de 

escolas profissionais ou com a componente profissional e as empresas, com o intuito de arranjar 

solução, uma vez que, nas escolas profissionais próximas, existem cursos profissionais nas áreas de 

mecânica, eletromecânica, mecatrónica, manutenção industrial, redes elétricas e automação, 

fazendo desta forma, que a ligação entre as escolas e as empresas não fique apenas no papel, tendo 

obtido um feedback por parte dos diretores e empresários, bastante positivo. ---------------------------- 

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

-------------------O Senhor Presidente da Câmara, usou da palavra para referir que estas reuniões 

fazem lembrá-lo uma coluna que havia no jornal denominada de Sombra e Sol, por um lado, 

apresentam os aspetos negativos, parece que não há aspetos positivos e do outro lado, apresentam 

os aspetos positivos, realçando a dicotomia e a dialética que permite o esclarecimento de algumas 

questões. Relativamente ao Senhor Vereador Vítor Oliveira, referiu que estava à espera que 

trouxesse algum romance novo e algumas tiradas, mas desta vez veio com os “miminhos mínimos”, 

o que não é muito a opinião do executivo, porque ou fazem mimos ou não, não são muito de 

mínimos. Relembrou o Senhor Vereador, de que lhe foi atribuída a medalha de ouro do hospital e 

que tem uma ligação mais estreita com o mesmo, desde logo pelo contributo na sua implementação, 

portanto, não há nenhum esquecimento, mas que, curiosamente vindo de um profissional de saúde, 

de um médico, trazer esta intervenção do hospital e falar de esquecimento, quando podia ter 

alertado para a abertura da Unidade de Saúde Familiar, que está há 7 meses fechada, que isso sim, é 

um esquecimento digno de nota e não disse uma palavra nesse sentido, enfatizou esta cerimónia no 

hospital e esqueceu-se que uma colega sua, em representação do Presidente da Câmara, foi 

esquecida em termos protocolares e isso irão fazê-lo sentir à tutela, não admitindo este tipo de 

desconsiderações, julgando que aqui, poderia haver um “miminho mais máximo”. Referiu que 

ficam muito satisfeitos com os sucessos do hospital, tendo razões para isso, independentemente da 

cor do hospital em cada momento, conhecendo-o bem, pois estiveram na origem daquele projeto, 

consideram o hospital independentemente de quem lá esteve, sempre tiveram excelentes relações 

com todos os Presidentes do Conselho de Administração e esperam que agora, não seja exceção. 

Mencionou ainda que, se os êxitos do hospital fossem atirados como arma de arremesso, não pega 

tendo um efeito ricochete muito grande, porque se há alguém que vibra com os êxitos do hospital, é 

o executivo, dando provas disso, ao contrário de outros, quando chegou a altura isentaram aqui as 

taxas e é bom que se tenha essa perceção. Quanto à Senhora Vereadora Fernanda Gilvaia, que 

trouxe aqui um problema, o Senhor Presidente esclareceu que a mesma, vem dizer ao município 
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para seguir a política do município anterior, quando poderia ter dito, mas que não lhe convinha, 

para seguir a política que faz o governo, que foi aquilo que fizeram, ao contrário do que foi dito. 

Referiu que, aquilo que fizeram foi pôr ao ensino privado, as regras que o governo põe ao ensino 

público, neste momento a população é tratada toda da mesma forma, não generalizaram os apoios, 

apoiam quem merece e tal como o governo fez, usaram o mesmo critério para o ensino privado. Em 

relação à Senhora Vereadora Marta Rodrigues, que abordou o tema da paragem junto ao hospital, 

mencionou que não tinha ideia que estivesse fechada, que pode é ter pouco movimento, ela está a 

cumprir a sua função e que o quiosque deve ser alguma coisa adicional. Quanto à recolha do lixo, 

referiu que isso é um problema que todos temos de enfrentar, aceitou uma incumbência, por 

constatar que nem sempre a recolha do lixo lhe agrada, é Presidente da Assembleia Geral do 

Planalto Beirão, exatamente por causa disso, para impor algumas situações, mas há uma coisa que 

todos têm que fazer, não podem pôr todo o problema na recolha, também devem pôr nos cidadãos, o 

próprio já tirou fotografias de abandono, em sítios onde há contentores, de gente que nem sequer 

abre a porta do carro, atiram o saco, têm que começar por aí. Mencionou que, há uma decalagem 

enorme, que vão ter que mexer, aquilo que são provenientes da receita da recolha do lixo e a fatura 

que a câmara paga, que é uma enormidade, tendo neste momento uma das taxas mais baixas da 

Comunidade Intermunicipal, vão ter que estabilizar este binómio, mas concorda que não o agrada 

neste momento a situação do lixo, irão ter que, junto do Planalto Beirão, solicitar uma maior 

atenção e se for necessário, admitindo como hipótese voltar aos serviço misto que tinha no seu 

tempo, uma recolha pela câmara, outra pelo Planalto Beirão, mencionando que foi assim que 

resolveram durante muito tempo esse problema. Á posteriori, achou-se que havia de estar tudo 

concentrado numa entidade ou associação, da qual a câmara faz parte integrante e abandonaram 

essa situação, de ter a outra componente, de ter camiões e pessoal da câmara a fazer a recolha do 

lixo, mas não abandonará a ideia de colocar esta hipótese se se mantiver esta situação.  

Relativamente ao Senhor Vereador João Azevedo, referiu que trouxe aqui uma situação importante, 

que se prende com a descentralização de competências, só que a antecipou, pois provavelmente não 

estará informado, mas que, como manifestação de reconhecimento, Viseu irá receber, o encontro da 

Associação Nacional de Municípios, exatamente para tratar destas matérias, que a escolha por 

Viseu significa que se acha que aqui é um centro que, pode evidenciar a forma como a 

descentralização pode ser bem ou mal usada, mas há uma coisa que não embarca, dendo conta que, 

já leu as declarações, nomeadamente, da Senhora Presidente da Associação de Municípios e de 

outros elementos dos Conselhos Diretivos, as posições que tomaram, de certo modo, quebrando 

algum entusiasmo, que quando chegar a altura, vão analisar isso com cuidado, não aceitarão 

nenhuma competência sem a analisar devidamente. Mais referiu que, têm razões para pensar que 

este é o caminho certo, pois quem, lhes veio dizer isso, foi a Senhora Ministra Ana Abrunhosa, 

quando afirmou que os municípios devem tratar individualmente as questões da descentralização, 

porque há questões que foram mal resolvidas, como a situação da descentralização da educação, que 

está a ir aos bolsos da autarquia, esperando que esta posição da Ministra tenha equilibrado a 

situação. Quanto à intervenção da Senhora Vereadora Leonor Barata , mencionou que os eventos 

que têm tido no concelho desmentem uma coisa que andava para aí no ar, parecendo que a cultura 

veio só para alguns, recordando um professor da Escola Emídio Navarro, na altura, que lhe dizia 

que, “um dia para sossegar todos, suba às escadas, vá à varanda e diga para a plêia, vocês são 

todos cultos e acaba-se a questão” , porque há gente que acha que a cultura só veio para eles, 

alguns só conhecem as pancadinhas de mollier, não sabem mais nada, agora já se fala em literacia 

financeira, achando que é sobretudo culto quem tem noção desta situação. Prosseguiu referindo que, 

quem acha que os outros fazem melhor do que ele, deixa fazer, continuando sempre com esta 
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máxima, que já usou num livro que escreveu, “tentei fazer bem, aquilo que outros poderiam ter 

feito melhor, mas não fizeram”, por isso têm que ir fazendo.  Mais referiu que, toda a gente falava 

que vinha aí um anoite cultural e acabava com a cultura em Viseu, mas não acabou nada, é maior a 

cultura em Viseu, é mais barata e mais eficaz, tendo a certeza absoluta, que acabaram com algumas 

coisas, mas fica muito satisfeito com a forma como têm decorrido as atividades culturais, mesmo a 

grande iniciativa dos Sons à Solta, que foi muito louvada pelos participantes e sobretudo, por quem 

assistiu e por gente ligada ao meio. Por fim, referiu que, continuam disponíveis para disponibilizar 

meios para quem sabe, naturalmente ajustados às despesas, não querendo é que se atirem dinheiros 

para as atividades culturais, crendo que assim é fácil. Concorda com as férias para as crianças 

Ucranianas, mencionando que estarão cá para as apoiar. Sobre o que havia dito o Senhor Vice-

Presidente sobre a eficiência energética, acham que vai ser um dos grandes problemas, em todos os 

concursos devido ao acréscimo que já se nota em tudo e o que fizerem para infraestruturar a cidade 

e o concelho, com equipamentos de baixo consumo tanto melhor. Quanto à Senhora Vereadora 

Mara Almeida, referiu que trouxe dois assuntos, que também estão na sua intervenção, o que 

significa que estão bem alinhados, o alojamento estudantil, a proposta que viram aprovada e a 

entrada em discussão pública do PDM. Destacou um dos assuntos do Senhor Vereador Pedro 

Ribeiro, que se prende com o envolvimento do município na ajuda da falta de mão de obra, o que 

lhe mete alguma confusão, até porque assistiram de perto, a uma empresa, que não era aqui do 

concelho, que se queixava de mãos de obra, que havia aqui perto, tendo como único problema a 

comunicação, havia gente com os requisitos que a empresa queria, mas ninguém sabia, portanto, 

este papel de agente facilitador, é o que a autarquia deve assumir, que se puderem ajudar neta 

ligação de empresa, empresários e escolas, tanto melhor. Deste modo, seria uma boa ajuda e não 

percebe a dificuldade que há, em trazer gente das ex-colónias, que quer vir para cá, que fala a 

mesma língua e que está preparada, aquando da desolação a Cavo Verde, foi abordado por jovens 

que queriam vir para aqui, todos com o 12º ano, alguns que se prepararam aqui, mas que 

regressaram e têm alguma dificuldade, porque é que não vêm para cá trabalhar, sendo que, a 

maioria deles, são profissionais de hotelaria, quando se ouve aqui lamurias, de que não há gente 

para este setor e estão lá desertinhos de vir para cá, o problema que se coloca é a nível da 

atualização de documentos, é aí, que está o now boarding, se por acaso permitissem que as 

autarquias tratassem desta questão documental, o problema estaria resolvido, traria uma série de 

jovens, bem preparados das antigas colónias, com quem têm relações, bem como, das cidades 

geminadas, mas que se uma autarquia quiser trazer esses jovens, teria que se dirigir ao Ministério 

dos Negócios Estrangeiros para perguntar como é, dificultando assim esta situação, para um país e 

regiões necessitadas de mão de obra qualificada.  Em relação à Volta a Portugal, referiu que, é algo 

que o executivo acarinha muito, que enquanto tiver responsabilidades não deixará de fazer contratos 

a 4 anos, uma chegada, uma partida, um dia de lazer e um final de Volta, ficando logo o programa 

comprometido e que têm razões para achar que este procedimento foi correto, porque as grandes 

cidades, que tinham ainda mais tradições que Viseu na Volta a Portugal, vieram depois, fazer a 

mesma coisa, recordando ainda, que aqui havia uma final de Volta e não havia em Lisboa, 

concordando que é onde ela deve terminar e que quando se fala dos custos que a Volta envolve, 

também se deve falar no que trás , que este concerto e a atividade no dia de lazer, têm um valor.-----  

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

-------------------A Senhora Vereadora, usou novamente da palavra para referir que apenas apoiam os 

alunos da rede pública e não o faz para os alunos da rede privada, no entanto, consideram que devia 

abranger todos os alunos, possivelmente há alguma coisa que a Administração Central tem que 

mudar, no entanto Viseu, aplicava esta medida dando a oportunidade a muitas famílias que têm 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 04 de agosto de 2022 
 

 

568 

alunos no ensino privado, que também têm dificuldades, mesmo que não sejam beneficiários da 

ação escolar, mas estariam a contar com este apoio no próximo ano letivo. ------------------------------ 

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

-------------------O Senhor Presidente da Câmara, usou novamente da palavra para referir que, os que 

têm dificuldades, também vão ser apoiados, no ensino privado e esclarecer a Senhora Vereadora de 

que o que disseram foi que, há um critério de apoio aos alunos do público, no privado, a câmara de 

Viseu no passado, por razões atendíveis, resolveu beneficiar todos e agora a câmara não concordou, 

e disse que irá financiar o privado como o Estado financiou o público, isto é que é igualdade. -------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou novamente da palavra para mencionar que não há duvida 

que são os escalões A e B, são famílias numerosas e são os alunos com necessidades especificas, 

não os universais, mas as seletivas e adicionais e, portanto, todos os Agrupamentos de Escolas do 

público estão em consonância com isto e agrada-lhes esta forma e metodologia, referindo-se ao 

ensino público, 1º ciclo relativamente às fichas, uma vez que, o restante é entregue pelo Estado 

Central. No caso do privado, falam de fichas e livros do 1º aos 9º anos e da mesma metodologia, e, 

portanto, acham que estão a fazer o adequado e até lhes parece que a medida anterior dependeu 

muito do efeito pandemia, ou seja, acabou por ser continuada. --------------------------------------------- 

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

------------------A Senhora Vereadora, usou novamente da palavra para solicitar esclarecimentos ao 

facto de no ano letivo anterior, os livros de fichas para o 1º ciclo serem para todos os alunos e neste 

ano letivo, só serem para os alunos com o escalão do ensino público, há essa diferença, esse 

desinvestimento. Partilhou ainda uma opinião de que, como é óbvio o município está sujeito ao 

caderno de encargos, relativamente ao Planalto Beirão, não tem conhecimento do que está previsto, 

mas é uma situação que também os preocupa, enquanto cidadã, viseense e moradora, para além da 

falta de recolha do lixo, é também a falta de ecopontos, não sabe se será possível, que o município 

reveja esta situação junto do Planalto Beirão.  ---------------------------------------------------------------- 

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

-------------------O Senhor Vereador, usou novamente da palavra para referiu que estão a aplicar os 

mesmos critérios, o que é para o executivo, o essencial, quer no público, quer no privado, com a 

vantagem de que o público está a beneficiar dos livros de fichas e manuais escolares. Terminou a 

sua intervenção, mencionando que algum do dinheiro que não irá ser usado nesta medida, será 

usado para o parque informático do 1º ciclo e da pré, é nisso que também estão a trabalhar, porque 

sabem que futuramente, a parte virtual e os manuais virtuais, estão cada vez mais, a entrar na ordem 

de saída, e portante este valor vai acabar por ser muito benéfico para o Gabinete da Educação e para 

o 1º ciclo, fundamentalmente. Relativamente à recolha do lixo, referiu que ao longo do tempo 

colocaram os ecopontos, contentores, onde iam surgindo essas reclamações, agora têm mais 15 

ecopontos para colocar, já estão definidos os locais e é algo que irá acontecer ou durante este mês 

ou setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------------------O Senhor Presidente da Câmara, usou novamente da palavra para afirmar que se 

responsabilizam pelo desinvestimento, onde ele não é necessário, não faz nenhum sentido, 

beneficiar alguém que tem rendimentos, a câmara também tem o abastecimento de água para 

famílias numerosas e não aplica a toda a gente.  Mais referiu que, o executivo assume esta solução, 

irão dar a quem precisa, com estes critérios, o que para ele era importante, era não haver um critério 

diferente no privado e no público, se no privado também há gente que precisa, tem os mesmos 

critérios do que o público. Concordou com a Senhora Vereadora Marta, ao mencionar a falta de 
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ecopontos e referiu que, haverá lugares em que os ecopontos estão vazios e o lixo cá fora e isso 

tudo, tem que ser equacionado e até há alguns em que a abertura não era com a dimensão 

necessária, o que dificultava a colocação do saco por parte do cidadão e originava que muito do lixo 

fosse depositado no exterior. Contudo, reconhece que a região se estruturou bem, quanto à recolha 

do lixo, tem uma associação cara, mas que funciona, considerando que a organização do Planalto 

Beirão foi uma estrutura boa, que os municípios criaram é uma questão de a atualizar e modernizar, 

dando-lhes os meios também. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-------------------O Senhor Vice-Presidente, usou da palavra para referir que, a primeira casa de 

banho pública, próxima dos taxistas, se situa a 114 metros. ------------------------------------------------- 

 

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

 

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

1500 - 01.01.01 - A ata da Reunião Ordinária de 21-07-2022, que havia sido previamente 

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

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

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

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

 

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

1501 - 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, que reportam ao dia 11 de julho, 18 Internados, 

Enfermaria 17 e nos Cuidados Intensivos 1. ------------------------------------------------------------------- 

-------------------2) “Comemorações dos 25 anos do Hospital de S. Teotónio” ---------------------------- 

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

22 de julho o Centro Hospitalar Tondela Viseu comemorou os 25 anos do Hospital de S. Teotónio.- 

-------------------O Convite foi feito para participar na sessão solene às 16h00.--------------------------- 

-------------------Na impossibilidade de estar presente o senhor Presidente, fez-se representar pela 

Vereadora com o pelouro da Saúde, Dr.ª Mara Almeida. ---------------------------------------------------- 

-------------------Como habitualmente nestas ocasiões, preparam uma pequena lembrança a assinalar 

a efeméride e a Dr.ª Mara pretendia oferecer a mesma, usando da palavra e manifestando o regozijo 

pela comemoração de tão importante data.--------------------------------------------------------------------- 

-------------------Na chegada ao evento, percebeu que as comemorações tinham começado   cerca de 

uma hora mais cedo, na inauguração da nova ala de cuidados intensivos.--------------------------------- 

-------------------Estava também o Secretário de Estado da Saúde, sobre o qual ninguém nos tinha 

informado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A mesa para a sessão solene foi constituída sem integrar o Município de Viseu.------ 

-------------------Para além disso, e mesmo após alguma insistência da representante do Presidente da 

Câmara Municipal de Viseu, de que gostaria de proferir uma breves palavras, essa vontade não foi 

concedida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Em face da desconsideração verificada, o Senhor Presidente, informou que, irá fazer 

eco da mesma á tutela referindo que não aceita este tipo de tratamento e que a consideração entre as 

duas instituições, administração local e Estado devem ser preservadas.------------------------------------ 

-------------------3) “Inauguração oficial da Feira de S. Mateus” -------------------------------------------- 

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

hoje a Feira de S. Mateus 2022.---------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Durante a semana puderam fazer a oferta de vouchers a profissionais de saúde do 

nosso centro hospitalar e também aqueles que estão no centro de vacinação.----------------------------- 

-------------------É um reconhecimento pelo trabalho efetuado e pela dedicação à causa pública, de 

quem teve uma ação direta.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Como disse inaugurarão logo a Feira de S. Mateus 2022 na que será "O maior e 

melhor cartaz de sempre", com mais de 130 eventos ao longo de 49 dias, que decorre entre os dias 4 

de agosto e 21 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Será mais uma vez um espaço de encontro de famílias e amigos.------------------------ 

-------------------4) “Misericórdia de Viseu fecha centro que acolhe crianças em risco” ----------------- 

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

notícias dando nota que a Santa Casa fecha o CAT (Centro de Acolhimento Temporário).------------- 

-------------------Setecentos mil euros. Foi este o valor do prejuízo registado nos últimos cinco anos 

pelo Centro de Acolhimento Temporário (CAT) de crianças da Misericórdia de Viseu e que levou a 

Mesa da Santa Casa a denunciar o contrato com a Segurança Social (SS). A Misericórdia diz que 

não pode continuar a acumular perdas com uma responsabilidade que é do Estado.--------------------- 

-------------------A Santa Casa da Misericórdia de Viseu denunciou o contrato do Centro de 

Acolhimento Temporário (CAT) com a Segurança Social, mas o provedor assegura que as crianças 

“não vão ficar desamparadas”. Há um desajustamento financeiro entre o que esta valência gasta e o 

que é comparticipado pelo Estado. É uma situação “insuportável” e lamenta-se a falta de resposta da 

Segurança Social.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A situação, queixa-se o provedor, já se arrasta há muitos anos e sempre “sem 

resposta”. Agora, chegou a um ponto quase sem retorno. O CAT está em funcionamento desde os 

anos 90 e acolhe, atualmente, 20 crianças oriundas de famílias destruturadas e que são entregues 

pela Segurança Social.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------É o Estado que determina os ordenados que são pagos. É o Estado que determina o 

quanto paga. E a Misericórdia fica sem margem de gestão. É uma luta desigual. É o Estado que nos 

entrega os meninos, mas depois mete-se à parte.-------------------------------------------------------------- 

-------------------5) “IP3” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

porque na sequência de declarações que fez enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal 

CIM de Viseu da necessidade de um novo troço no IP3 para contornar Livraria do Mondego, 

tentaram, de alguma forma, indiciar que isso poderia trazer atrasos para o projeto.---------------------- 

-------------------Nada de mais errado.----------------------------------------------------------------------------  

-------------------O que propôs é que o Governo faça um traçado alternativo ao IP3 entre a Penacova 

(Livraria do Mondego) e o nó de Santa Comba Dão para que a duplicação desta estrada que liga 

Viseu a Coimbra fique com quatro vias de rodagem na sua totalidade e, desta forma, com o perfil de 

autoestrada em toda a sua extensão. É imperativo que se estude esta solução, uma vez que na zona 

da Livraria, dada a orografia do terreno, não é possível a duplicação.-------------------------------------- 

-------------------Que se faça esta ligação em quatro vias, que se estude o traçado em quatro vias. Se 

se resolver o constrangimento com uma via nova então, de facto, ficamos ligados ao IC2 com 
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quatro vias. E ter a duplicação e depois um atrofiamento na Livraria do Mondego pomos em causa 

um investimento grande. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Comunidade Intermunicipal o que defende é 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. Com este novo troço criado de raiz evitam-se os constrangimentos na passagem pela 

Livraria do Mondego e resolve o ponto de segurança mais negro na zona da Ponte do Dão.----------- 

-------------------Acredita ainda que, esta é uma solução que irá beneficiar as regiões de Coimbra e 

Serra da Estrela.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------6) “Alojamento Estudantil do Centro Histórico de Viseu” ------------------------------- 

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

denominada de “Alojamento Estudantil do Centro Histórico de Viseu”, com um valor total de 

investimento de 1.668.417,47 euros, que pretende a criação de uma residência para estudantes do 

ensino superior, a custos acessíveis, localizada na Rua do Gonçalinho, no Centro Histórico de 

Viseu, apresentada em Parceria/Consórcio pelo Município de Viseu e pela Viseu Novo, SRU, 

promotores do projeto, no âmbito do AVISO N.º 02/C02-I06/2022 - Programa Alojamento 

Estudantil a Custos Acessíveis (apresentação de candidatura ao Plano de Recuperação e 

Resiliência), foi selecionada para financiamento. (financiamento decorrente da multiplicação do 

número de camas novas / adaptadas pelo montante do financiamento por cama máximo de 

32.655,00 euros - o Iva não tem financiamento). ------------------------------------------------------------- 

 

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

1502 - 01.03.01 - Pelo Executivo Municipal foi apreciada a apresentação de agradecimentos por 

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

-------------------Associação de Andebol de Viseu, pelo apoio prestado no Andebol & Cultura, 

realizado na Quinta da Cruz - EDOC/2022/61988. ----------------------------------------------------------- 

-------------------Tribunal Judicial da Comarca de Viseu, pela colaboração na realização do Encontro 

de Final do Ano - EDOC/2022/70088. ------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Conselho Superior da Magistratura, pela cooperação, disponibilidade, acolhimento e 

acompanhamento, na realização da tradicional reunião de trabalho de final de ano - 

EDOC/2022/71435. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Instituto Superior Miguel Torga - Gabinete de Estágios do 1º e 2º Ciclo, pela 

colaboração e disponibilidade durante o ano letivo 2021/2022, no processo de acolhimento, 

integração e orientação dos estagiários deste Instituto - EDOC/2022/73319. ----------------------------- 

-------------------Gira Sol Azul, pelo apoio e presença na realização da 10ª Edição do Festival que 

Jazz É Este? - EDOC/2022/73454. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

1503 - 01.04.01 -  Isenções---------------------------------------------------------------------------------------

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

6 e 9 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: ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Surdisol – União de Familiares e Amigos do Surdo de Viseu, relativas à utilização 

do Pavilhão Desportivo do Fontelo, nos dias 13 e 15 de julho, para a realização de treinos de futsal - 

EDOC/2022/68181. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Surdisol – União de Familiares e Amigos do Surdo de Viseu, relativas à utilização 

do Pavilhão Desportivo D. Duarte - Nave, dos meses de dezembro de 2021 a junho de 2022, para a 

realização de atividades diversas - EDOC/2022/68614. ----------------------------------------------------- 

-------------------Surdisol – União de Familiares e Amigos do Surdo de Viseu, relativas à utilização 

do Pavilhão Desportivo do Fontelo, nos dias 20,22,27 e 29 de julho, para a realização de treinos de 

futsal - EDOC/2022/69817. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

e junho, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/69252. ---------------------------------- 

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

Municipal, no mês de junho, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/69272. --------- 

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

Gestão Municipal, no mês de junho, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/68732.- 

-------------------Centro Social, Cultural, Recreativo e Desportivo Leões da Beira, relativas à 

utilização das Instalações Desportivas de Gestão Municipal, no período entre o mês de novembro de 

2021 e junho 2022, para a realização das atividades diversas - EDOC/2022/72695. -------------------- 

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

Instalações Desportivas de Gestão Municipal, no mês de junho, para a realização das atividades 

diversas - EDOC/2022/72696. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

da Escola Infante D. Henrique, no mês de junho de 2022, para a disputa do campeonato da divisão 

de honra de futsal sénior da AF Viseu - EDOC/2022/73204. ----------------------------------------------- 

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

Gestão Municipal, nos meses de maio a junho de 2022, para a realização de treinos da equipa de 

Futsal Feminino - EDOC/2022/73205. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, nos meses de maio e junho de 2022, para a realização das atividades diversas - 

EDOC/2022/73226. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Associação Cultural, Desportiva de Veteranos de Viseu, relativas à utilização das 

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

das atividades diversas - EDOC/2022/70770. ----------------------------------------------------------------- 

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

das Piscinas Municipais, dos meses de maio e junho de 2022, para realização de uma atividade 

estruturante do seu Projeto Educativo - EDOC/2022/73199. ------------------------------------------------ 

-------------------AEPAL – Asociación Española Pilotos Aeronaves Ligeras, relativas às taxas de 

aterragem e de pernoita de aproximadamente 25 aviões ligeiros, no âmbito da XXVII Volta Ibérica 

2022 em Aeronaves Ligeiras - EDOC/2022/47143. ---------------------------------------------------------- 

 

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

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

1504 - 01.05.01 - Saneamento Básico na Rua do Regão Travesso em Mundão -------------------------- 

-------------------A Câmara ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º 

SMAS.S.2022/5239, de 27-07-2022, com a Distribuição n.º EDOC/2022/73453 (que a fim de fazer 

parte integrante se dá aqui por reproduzido) e com fundamento no disposto nos artigos de 13.º a 14.º 

do Código de Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, com a redação que 

lhe foi conferida pela Lei n.º 56/2008, de 4 de setembro, deliberou requerer, junto da Tutela, a 
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declaração de utilidade pública de expropriação para constituição de servidão administrativa, da 

parcela de terreno abaixo indicada, necessária para a realização da obra em referência, tendo em 

conta os seguintes elementos: ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------Fundamentação: ------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------No âmbito do contrato programa em epígrafe está prevista a construção de 

coletores de águas residuais domésticas na Rua Regão Travesso em Mundão. O traçado destes 

coletores atravessa um terreno particular, sendo necessário constituir uma servidão administrativa 

com uma largura de 3,00 metros. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Os Serviços Municipalizados de Viseu adjudicaram à AAR - Artur Augusto 

Rodrigues Soc. Unipessoal, Lda., uma prestação de serviço para a elaboração dos processos de 

expropriação da parcela e constituição de servidão administrativa. ---------------------------------------- 

--------------------No âmbito desta prestação de serviço foi elaborado um Relatório de Avaliação 

Geral, realizado pelo Perito Avaliador da lista oficial do Ministério da Justiça - Eng.° Artur Augusto 

Rodrigues, com atribuição dos valores unitários dos terrenos e benfeitorias de acordo com o 

Caderno de Encargos respetivo. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------A parcela de terreno onde é necessário constituir servidão administrativa, tem 

como titular do direito de propriedade, de acordo com a descrição matricial, Eugénia Maria Silva 

Ferreira, com a matriz n.º 2755, com uma área referente à servidão administrativa de 211,5m2, 

integrada na Freguesia de Mundão, conforme plantas anexas. ---------------------------------------------- 

--------------------Causa de Utilidade Pública:---------------------------------------------------------------- 

--------------------O principal objetivo dos investimentos a realizar consiste no prolongamento da 

rede de abastecimento de água e da rede de esgoto para servir 6 habitações.------------------------------ 

--------------------Norma habilitante: --------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Trata-se de um contrato programa, denominado por “Saneamento Básico na Rua 

Regão Travesso em Mundão’, que surge na sequência de uma empreitada por Consulta Prévia de 

acordo com o disposto na alínea c) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, anexo ao 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação.-------------------------------------------- 

--------------------Bens a Expropriar e Proprietários: ------------------------------------------------------ 

--------------------Parcela n.º 1 – Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 595.00m2 que 

integra um prédio rústico situado em Mundão, freguesia de Mundão e concelho de Viseu, a 

confrontar, a Norte com José dos Santos, a Nascente, com José Correia Gomes, a Sul, com Almiro 

de Almeida e a Poente, com António Ferreira Coelho. ------------------------------------------------------- 

--------------------Os Proprietários são:------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Eugénia Maria Silva Ferreira e Cônjuge José Fernando Ferreira, residentes na Rua 

Regão Travesso n. º 29, Mundão, Viseu. ----------------------------------------------------------------------- 

--------------------Previsão dos encargos a suportar pela expropriação:---------------------------------  

--------------------De acordo com o relatório do perito, o valor a pagar é de 2.255,00 euros (dois mil 

e duzentos e cinquenta e cinco euros);------------------------------------------------------------------------ 

--------------------Previsão do Plano Diretor Municipal para a zona de localização das parcelas a 

expropriar: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------Parcela n.º 1 – Espaço Residencial 1.1 - Espaço residencial integrado em unidade 

de intervenção integrada de planeamento II (UIIP 1141), com os índices urbanísticos constantes do 

artigo 74.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Viseu.-----------------------------------------  

 

-------------------PROTOCOLOS-------------------------------------------------------------------------------- 
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1505 - 01.06.01 - Município de Viseu / Freguesia de Povolide / Limpeza da Margem Direita do Rio 

Dão em Vila Corça ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-------------------Em consequência, manifestam a Câmara Municipal de Viseu e a Junta de Freguesia 

de Povolide, 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 de 

Povolide, 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/2022/70662). ----------------------------------------------------------------------- 

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

1506 - 01.06.02 - Município de Viseu / Freguesia de Viseu / Calcetamento do Caminho Nordeste da 

Cava de Viriato e Pavimentação da Rua do Cavaleiro na Aguieira ---------------------------------------- 

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

EDOC/2022/68912, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a prorrogação do prazo do 

protocolo celebrado com a Freguesia de Viseu, para o “Calcetamento do Caminho Nordeste da 

Cava de Viriato e Pavimentação da Rua do Cavaleiro na Aguieira”, por mais 60 dias. ---------------- 

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

 

1507 - 01.06.03 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas do Viso / Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do 1º CEB e Jardim de Infância da Escola de Fragosela - Projeto Escola 

Ativa 2020/2021 – Relatório Final ------------------------------------------------------------------------------ 

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

constantes da distribuição n.º EDOC/2020/57177, deliberou aprovar o Relatório Final do Protocolo 

de Colaboração celebrado com o Agrupamento de Escolas do Viso e a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do 1º CEB e Jardim de Infância da Escola de Fragosela, no âmbito do 

Projeto Escola Ativa 2020/2021 (que a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por 

reproduzido).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1508 - 01.06.04 - Município de Viseu / Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique / Associação 

de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância de Faíl - Projeto 

Escola Ativa 2020/2021 – Relatório Final --------------------------------------------------------------------- 
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-------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos 

constantes da distribuição n.º EDOC/2020/57251, deliberou aprovar o Relatório Final do Protocolo 

de Colaboração celebrado com o Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique e a Associação de 

Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância de Faíl, no âmbito do 

Projeto Escola Ativa 2020/2021 (que a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá aqui por 

reproduzido).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1509 - 01.06.05 - Município de Viseu / Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. / Alto 

Comissariado para as Migrações, I.P. --------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/72217, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou ratificar a assinatura do Protocolo de 

Cooperação Institucional, celebrado entre o Município de Viseu, o Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana, I.P.  e o Alto Comissariado para as Migrações, I.P., que tem por objeto o 

enquadramento da cooperação operacional e técnica entre o IHRU, I.P., e o Município, com vista à 

disponibilização de soluções habitacionais para até 15 (quinze) agregados, com necessidade de 

alojamento resultante do movimento migratório despoletado por um conflito na Ucrânia, que 

preenchem o requisito previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2018, de 4 

de maio, na sua atual redação, e que, como tal, sejam sinalizados pelo ACM, I.P., ao IHRU, I.P. e 

ao Município.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

SONS À SOLTA -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1510 - 01.07.01 - Tendo em conta as informações e documentos constantes do histórico da 

distribuição n.º EDOC/2022/63929, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a revisão das 

Normas e Condições de Participação no Evento Sons À solta (que fim de fazer parte integrante da 

presente ata, dão-se aqui por reproduzidos). ------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------REDUÇÃO DE TAXAS---------------------------------------------------------------------- 
1511 - 01.08.01 - Cine Clube de Viseu ------------------------------------------------------------------------- 

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

distribuição n.º EDOC/2022/64764, 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, Recintos Improvisados e de Divertimento Público, para a realização das sessões de Cinema 

ao Ar Livre, no âmbito do Programa de apoios Eixo Cultura: Eixo 1 – Eventos Âncora.--------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

02-DMAG 

 

 

-------------------PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA OCUPAÇÃO DE 6 POSTOS DE 

TRABALHO DE ASSISTENTE TÉCNICO – ÁREA ADMINISTRATIVA ------------------------ 

1512 - 02.01.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/73359, (documentos esses que, a fim de fazerem parte integrante da 

presente ata, se dão aqui por reproduzidos), deliberou, tendo em conta o disposto no artigo 30.º e 

artigo 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

conjugado com o n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, aprovar a 

abertura de procedimento concursal comum, para o preenchimento de um número máximo de 06 

postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente Técnico, com recurso à constituição de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado. -------------------------------------------- 

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

 

-------------------PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA OCUPAÇÃO DE 1 POSTO DE 

TRABALHO DE ASSISTENTE OPERACIONAL – COVEIRO ------------------------------------- 

1513 - 02.02.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2022/9084, (documentos esses que, a fim de fazerem parte integrante da 

presente ata, se dão aqui por reproduzidos), deliberou, tendo em conta o disposto no artigo 30.º e 

artigo 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

conjugado com o n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, aprovar a 

abertura de procedimento concursal comum, para o preenchimento de um número máximo de 01 

posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional, com recurso à constituição de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado. -------------------------------------------- 

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

 

-------------------PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA OCUPAÇÃO DE 4 POSTOS DE 

TRABALHO DE ASSISTENTE OPERACIONAL – JARDINEIRO --------------------------------- 

1514 - 02.03.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações em anexo à 

distribuição n.º EDOC/2021/87810, (documentos esses que, a fim de fazerem parte integrante da 

presente ata, se dão aqui por reproduzidos), deliberou, tendo em conta o disposto no artigo 30.º e 

artigo 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

conjugado com o n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, aprovar a 

abertura de procedimento concursal comum, para o preenchimento de um número máximo de 04 

postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional, com recurso à constituição de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado. -------------------------------------------- 

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

 

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

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

Costa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

03-DMOPAS 

 

 

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

1515 - 03.01.01 - Sinalização Vertical -------------------------------------------------------------------------- 

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

EDOC/2022/56990 a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a relocalização da sinalização 

de parque reservado à entidade "C.A.T.L. Fundação Mariana Seixas - 2 lugares" com adicional 

modelo 6a, conforme etapa 7. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------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-------------------------------------------------------------------------- 

1516 - 03.02.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2021/52412 a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar o Layout dos Painéis 

Informativos dos Parques de Estacionamento apresentado e solicitar a entrega de novo plano com as 

localizações para instalação dos painéis informativos, conforme etapa 7. --------------------------------- 

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

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 2022------- 

1517 - 03.03.01 - A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do conteúdo da distribuição 

n.º EDOC/2022/61833 em especial da informação da Divisão de Suporte Técnico e Administrativo, 

a ele anexada, e decidindo-se pela contratação em causa nos termos do n.º 1 do artigo 36º do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na sua 

atual redação, deliberou, em conformidade, aprovar a abertura de um procedimento de concurso 

público, com fundamento na alínea b) do artigo 19.º e artigo 38.º do mesmo normativo legal, para a 

“Empreitada Contínua de Sinalização Horizontal - 2022”.--------------------------------------------------- 

------------------Mais deliberou aprovar: ------------------------------------------------------------------------ 

------------------1) o projeto; -------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------2) o programa de procedimento; --------------------------------------------------------------- 

------------------3) o caderno de encargos; ---------------------------------------------------------------------- 

------------------4) o anúncio; ------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------5) o respetivo pedido de cabimento; ---------------------------------------------------------- 

------------------6) critério de adjudicação: Avaliação do preço enquanto único aspeto da execução do 

contrato a celebrar; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------7) o preço base no valor de 244.842,57 euros, acrescido de IVA; ------------------------ 

------------------8) o prazo de 21 dias para apresentação das propostas; ------------------------------------ 

------------------9) o prazo de 364 dias para a execução da empreitada; ------------------------------------ 

------------------10) os demais itens da supracitada informação. --------------------------------------------- 

------------------11) a nomeação do seguinte Júri que conduzirá o procedimento: ------------------------- 
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------------------Presidente: Eng.º António Carvalho; Vogal Efetivo: Eng.º Eduardo Fiúza, que 

substituirá o Presidente; Vogal Efetivo: Eng.ª Marisa Coelho; Vogal Suplente: Eng.ª Paula André; 

Vogal Suplente: Eng.º Jorge Borges. --------------------------------------------------------------------------- 

------------------Deliberou ainda, tendo em conta o disposto no n.º 1 do artigo 109.º conjugado com 

n.º 2 do artigo 69.º, ambos, do Código dos Contratos Públicos, delegar, no aludido júri, a prática de 

todos os atos necessários à prossecução do procedimento em título, até à adjudicação. ----------------  

------------------Mais deliberou, nos termos do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 96.º do CCP – 

Código dos Contratos Públicos nomear o Eng.º Jorge Borges como Gestor do Contrato. -------------- 

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

 

-------------------EXECUÇÃO DE COBERTURA DO MERCADO 2 DE MAIO INCLUINDO 

OBRAS COMPLEMENTARES------------------------------------------------------------------------------- 

1518 - 03.04.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 18-07-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/56263, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos 

apresentados do que resulta um acréscimo de custo da empreitada no valor de 34.803,51 euros, 

acrescido de IVA (0,86% 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 36.197,24 

euros, acrescido de IVA (0,89% do preço contratual), e dedução de trabalhos previstos no contrato 

no valor de 1.393,73 euros, acrescido de IVA ((-)0,03% do preço contratual), qualificáveis como 

trabalhos a menos - artigo 379.º do CCP, prazo de execução dos trabalhos avaliado em 28 dias, 

sendo que, a prestação de caução deve incidir sobre o valor de 34.803,51 euros, acrescido de IVA, 

com publicitação no portal dos contratos públicos nos termos do artigo 315.º do CCP, bem como, 

da respetiva minuta do Contrato Adicional. ------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CEB DE 

PARADINHA------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1519 - 03.05.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 15-07-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/65391, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, o  Auto de Vistoria 

para efeitos de Receção Provisória realizado em 23-06-2022 com não receção, por não reunir todas 

as condições para ser recebida provisoriamente, por se verificarem as seguintes deficiências, a 

retificar... até dia 15 de agosto. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO MUNICIPAL DE VISEU (ESPAÇO 

PÚBLICO) - LOTE 3 - ARRANJOS EXTERIORES----------------------------------------------------- 

1520 - 03.06.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 15-07-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/39018, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, a respetiva minuta 

do Contrato tendo em conta a informação n.º 105/2022–CCC de 29-04-2022 e Mapa de Trabalhos 

anexo à informação n.º 145/2022–CCC de 23-06-2022 e pedidos de cabimento n.º 1805 e n.º 1736 

de 2022 correspondentes, que substituem o n.º 1207 de 2022 por motivo de alteração dos Mapas de 

Trabalhos, sem contudo, alterar o valor final de 65.943,69 euros, acrescido de IVA. ------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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-------------------CONSTRUÇÃO DE UM CRO | CANIL E GATIL - 2.º PROCEDIMENTO----- 

1521 - 03.07.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos  

nº 25/2022-CCR de 06-07-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/65654 e demais 

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

aprovar o Auto de Suspensão Total de Trabalhos realizado em 20-06-2022, para a clarificação das 

questões, dúvidas e indefinições de projeto à data levantadas que impedem a continuação dos 

trabalhos de acordo com o plano de trabalhos previsto e aprovado. ---------------------------------------- 

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

 

-------------------INTERVENÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DA FEIRA DE S. MATEUS - 2016 

- PAVIMENTAÇÃO / ILUMINAÇÃO PÚBLICA-------------------------------------------------------- 

1522 - 03.08.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos  

nº 65/2022MA de 05-07-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/49337 e demais 

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

aprovar o Auto de Receção Definitiva realizado em 05-07-2022 e extinção da caução prestada. ------ 

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

 

-------------------CAMPO DE FUTEBOL 1.º DE MAIO / CAMPO DE FUTEBOL DE 7 - 

FONTELO - SUBSTITUIÇÃO DOS PAVIMENTOS EM RELVA SINTÉTICA------------------ 

1523 - 03.09.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos  

nº 096/2022BE de 14-07-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/64187 e demais 

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

aprovar o Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução no final do quarto ano após 

Receção Provisória da Obra (com observância do artigo 295.º do CCP), com comunicação ao 

Empreiteiro da autorização da liberação da caução respeitante, 15% do valor da caução. -------------- 

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

 

-------------------EXECUÇÃO DO NOVO QUARTEL DOS BOMBEIROS MUNICIPAIS DE 

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

1524 - 03.10.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos  

nº 095/2022BE de 12-07-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/47990 e demais 

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

aprovar o Auto da segunda Vistoria para efeitos de Liberação de Caução no final do terceiro ano 

após Receção Provisória da Obra e não autorização da liberação da caução por se verificar a 

existência de defeitos da obra da responsabilidade do Empreiteiro. ---------------------------------------- 

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

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA - LOTE 

1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1525 - 03.11.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos 

nº 56/2022/PAR de 28-06-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/62553 e demais 

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

aprovar o pedido de prorrogação de prazo graciosa do empreiteiro de 5 meses (152 dias), até 31-07-

2022, prorrogação graciosa do prazo. --------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------- 
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-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2016-------------------- 

1526 - 03.12.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos 

nº 61/2022MA de 05-07-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/65089 e demais 

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

aprovar a Conta Final da Empreitada no valor de 47.517,56 euros, acrescido de IVA. ------------------ 

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

 

1527 - 03.12.02 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos  

nº 62/2022MA de 05-07-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/15258 e demais 

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

aprovar o Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução no final do terceiro ano após 

Receção Provisória da Obra (com observância do artigo 295.º do CCP), com comunicação ao 

Empreiteiro da autorização da liberação da caução respeitante, 75% do valor da caução. -------------- 

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

 

-------------------ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE LORDOSA - 1.ª FASE------ 

1528 - 03.13.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos  

nº 21/2022-LC de 18-07-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/70111 e demais 

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

aprovar o Auto da Consignação da Obra realizado em 18-07-2022 de acordo com o prescrito no 

artigo 359.º do CCP e do Plano final de consignação de acordo com o prescrito no artigo 357.º do 

CCP. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------EMPREITADA DE CONSERVAÇÃO/RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO 

DE MUROS – 2022----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1529 - 03.14.01 - A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do conteúdo da distribuição 

n.º EDOC/2022/56838 em especial da informação da Divisão de Suporte Técnico e Administrativo, 

a ele anexada, e decidindo-se pela contratação em causa nos termos do n.º 1 do artigo 36º do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na sua 

atual redação, deliberou, em conformidade, aprovar a abertura de um procedimento de concurso 

público, com fundamento na alínea b) do artigo 19.º e artigo 38.º do mesmo normativo legal, para a 

“Empreitada de Conservação/Reconstrução e Construção de Muros – 2022”.---------------------------- 

------------------Mais deliberou aprovar: ------------------------------------------------------------------------ 

------------------1) o projeto; -------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------2) o programa de procedimento; --------------------------------------------------------------- 

------------------3) o caderno de encargos; ---------------------------------------------------------------------- 

------------------4) o anúncio; ------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------5) o respetivo pedido de cabimento; ---------------------------------------------------------- 

------------------6) critério de adjudicação: Avaliação do preço enquanto único aspeto da execução do 

contrato a celebrar; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------7) o preço base no valor de 230.000,00 euros, acrescido de IVA; ------------------------ 

------------------8) o prazo de 18 dias para apresentação das propostas; ------------------------------------ 

------------------9) o prazo de 371 dias para a execução da empreitada; ------------------------------------ 

------------------10) os demais itens da supracitada informação. --------------------------------------------- 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 

  

 

 

 

Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 04 de agosto de 2022 
 

 

581 

------------------11) a nomeação do seguinte Júri que conduzirá o procedimento: ------------------------- 

------------------Presidente: Eng.º António Carvalho; Vogal Efetivo: Eng.º Eduardo Fiúza, que 

substituirá o Presidente; Vogal Efetivo: Eng.º Vítor Figueiredo; Vogal Suplente: Eng.ª Paula André; 

Vogal Suplente: Eng.ª Cristina Correia. ------------------------------------------------------------------------ 

------------------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 a Eng.ª Paula André como Gestora do Contrato. -------------- 

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

 

-------------------EMPREITADA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS 

EM CALÇADA - 2022 - LOTE 1 E 2------------------------------------------------------------------------- 

1530 - 03.15.01 - A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do conteúdo da distribuição 

n.º EDOC/2022/58308 em especial da informação da Divisão de Suporte Técnico e Administrativo, 

a ele anexada, e decidindo-se pela contratação em causa nos termos do n.º 1 do artigo 36º do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na sua 

atual redação, deliberou, em conformidade, aprovar a abertura de um procedimento de concurso 

público, com fundamento na alínea b) do artigo 19.º e artigo 38.º do mesmo normativo legal, para a 

“Empreitada de Conservação e Manutenção de Pavimentos em Calçada - 2022 - Lote 1 e 2”.--------- 

------------------Mais deliberou aprovar: ------------------------------------------------------------------------ 

------------------1) o projeto; -------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------2) o programa de procedimento; --------------------------------------------------------------- 

------------------3) o caderno de encargos; ---------------------------------------------------------------------- 

------------------4) o anúncio; ------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------5) o respetivo pedido de cabimento; ---------------------------------------------------------- 

------------------6) critério de adjudicação: Avaliação do preço enquanto único aspeto da execução do 

contrato a celebrar; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------7) o preço base no valor de 249.880,00 euros, acrescido de IVA (Lote 1: 129.955,00 

euros e Lote 2: 119.925,00 euros); ------------------------------------------------------------------------------ 

------------------8) o prazo de 18 dias para apresentação das propostas; ------------------------------------ 

------------------9) o prazo de 371 dias para a execução da empreitada; ------------------------------------ 

------------------10) os demais itens da supracitada informação. --------------------------------------------- 

------------------11) a nomeação do seguinte Júri que conduzirá o procedimento: ------------------------- 

------------------Presidente: Eng.º António Carvalho; Vogal Efetivo: Eng.º Eduardo Fiúza, que 

substituirá o Presidente; Vogal Efetivo: Eng.ª Paula André; Vogal Suplente: Eng.º Vítor Figueiredo; 

Vogal Suplente: Eng.º Ricardo Costa. -------------------------------------------------------------------------- 

------------------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 a Eng.ª Paula André como Gestora do Contrato. -------------- 

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

 

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

BETUMINOSO - ANO 2016 - LOTE 1---------------------------------------------------------------------- 
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1531 - 03.16.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos 

nº 58/2022/PAR de 21-07-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/45970 e demais 

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

aprovar o Auto de Vistoria para efeitos de Receção Provisória realizado em 21-06-2022, com não 

receção por falta de entrega de documentos e correções a efetuar por parte do Empreiteiro. ----------- 

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

 

-------------------RUA CAMPO DA BOLA EM MUNDÃO - 2.º PROCEDIMENTO---------------- 

1532 - 03.17.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos  

nº 23/2022-LC de 20-07-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/70965 e demais 

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

aprovar o Auto de Suspensão dos Trabalhos realizado em 04-07-2022, por motivo da necessária 

formalização dos trabalhos complementares referentes à execução do ponto de entrega de energia, 

necessário para o funcionamento do sistema de rega, e reparação dos abatimentos das valas 

verificados na rua do Campo da Bola, no âmbito do processo de licenciamento municipal da Central 

de Biomassa de Viseu. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------ADAPTAÇÃO DA CAVE DA IGREJA MADRE RITA PARA ARQUIVO 

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

1533 - 03.18.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 21-07-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/43341, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, o  Auto de Vistoria 

para efeitos de Receção Provisória realizado em 24-06-2022, com não receção, uma vez que, a obra 

não reúne todas as condições para ser recebida provisoriamente, ficando desde já agendada nova 

vistoria para o dia 01.08.2022, pelas 10h00. ------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------MOBILIDADE SUAVE - EXECUÇÃO DA CICLOVIA DA CIDADE DE 

VISEU - 1ª FASE - 4º. PROCEDIMENTO------------------------------------------------------------------ 

1534 - 03.19.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 21-07-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/55206, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, o  Auto de Vistoria 

para efeitos de Receção Provisória realizado em 08-07-2022, com não receção, devendo o 

Empreiteiro proceder às correções e à entrega dos elementos atrás mencionados, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias (contínuos). ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------INTERVENÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DA FEIRA DE S. MATEUS 2016 - 

CONSTRUÇÃO CIVIL----------------------------------------------------------------------------------------- 

1535 - 03.20.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos 

nº 67/2022MA de 07-07-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/6945 e demais informações 

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

Auto de Receção Definitiva realizado em 05-07-2022 e extinção da caução prestada.------------------- 

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

1536 - 03.21.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 22-07-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/70874, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos 

apresentados do que resulta um acréscimo de custo da empreitada no valor de 19.666,09 euros, 

acrescido de IVA (2,70% 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 19.666,09 

euros, acrescido de IVA (2,70% do preço contratual), prazo de execução dos trabalhos avaliado em 

15 dias, sendo que, a prestação de caução deve incidir sobre o valor de 19.666,09 euros, acrescido 

de IVA, com publicitação no portal dos contratos públicos nos termos do artigo 315.º do CCP, bem 

como, da respetiva minuta do Contrato Adicional. ----------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO MUNICIPAL DE VISEU (ESPAÇO 

PÚBLICO) - LOTE 3 - ARRANJOS EXTERIORES----------------------------------------------------- 

1537 - 03.22.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/14395, 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.---------- 

 

-------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

VALETAS 2016--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1538 - 03.23.01 - Em face da informação da Divisão de Gestão de Infraestruturas e Equipamentos 

nº 57/2022/PAR de 21-07-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/45918 e demais 

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

aprovar o Auto de Vistoria para efeitos de Receção Provisória realizado em 21-06-2022, com não 

receção por falta de entrega de documentos e correções a efetuar por parte do Empreiteiro.----------- 

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

 

-------------------ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO FONTELO---------------------- 

1539 - 03.24.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 25-07-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/60770, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, o Plano de 

Segurança e Saúde e das Declarações da Nomeação da Coordenação de Segurança em Obra e de 

Aceitação de Aceitação de Nomeação como Coordenador de Segurança em Obra, envio à 

Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) a comunicação prévia da abertura do estaleiro, 

bem como, o envio do PSS aprovado e de cópia da comunicação prévia de abertura do estaleiro à 

ACT ao Empreiteiro.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------ACESSOS À CIDADE A PARTIR DA A25 _ VIA EN231 - 

QUANTIFICAÇÃO DE ANOMALIAS A REPARAR NO ÂMBITO DA GARANTIA DA 

OBRA-RECEÇÃO DEFINITIVA----------------------------------------------------------------------------- 

1540 - 03.25.01 - Em face da informação da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Contratos  

nº 75/2022MA de 21-07-2022, em anexo à distribuição n.º EDOC/2022/31031 e demais 
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informações prestadas no histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou 

aprovar o Auto de Vistoria para efeitos de Receção Definitiva realizado em 27-05-2022, com não 

receção por necessidade de correções a efetuar por parte do Empreiteiro. -------------------------------- 

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

 

-------------------CIMVDL - PEDIDO DE DECLARAÇÃO AO ABRIGO DO DESP. 8280/2022 

- REFORÇO EXTRAORDINÁRIO DO FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 2021------------------------------------------------------------- 

1541 - 03.26.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/70214, a Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento que foi remetido à 

CIMVDL, os elementos previsto no n.º 3 do Despacho n.º 8280/2022, que determina a transferência 

da última tranche do reforço extraordinário de 2021, ao financiamento dos serviços públicos de 

transporte de passageiros, para envio ao Fundo Ambiental, designadamente, comprovativo que os 

operadores que têm verbas a auferir cumpriram com os deveres de informação junto da AMT 

(enviado comprovativo de submissão no balcão único da AMT), indicação dos montantes já pagos e 

devidos a cada um do operador Berrelhas na sua área de intervenção e declaração de compromisso 

de transferir as verbas para os operadores proporcionalmente ao valor da dívida, mediante o 

cumprimento dos deveres de informação.---------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------CONCLUSÃO DAS OBRAS DA URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO 

N°5/2007 - SANTO ESTEVÃO-------------------------------------------------------------------------------- 

1542 - 03.27.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/30364, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a retificação da minuta do 

contrato, aprovada em reunião de câmara do dia 21-07-2022, acrescentando-se o ponto 3 à cláusula 

6.ª e a cláusula 14.ª. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA LINHA DO VOUGA 

EM ECOPISTA DO VOUGA---------------------------------------------------------------------------------- 

1543 - 03.28.01 - A Câmara Municipal de Viseu deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente, João Paulo Lopes Gouveia, de 18-07-2022, constante do histórico da distribuição n.º 

EDOC/2022/66294, que aprovou, com base nas informações previamente dadas, os trabalhos 

complementares no valor total de 128.145,95 euros, resultante de trabalhos complementares, cujas 

soluções foram aprovadas pela Câmara Municipal de Viseu  no valor de 262 956,10 euros, trabalhos 

a menos (IS 183/2021) -154.873,11 euros, trabalhos complementares a preço não previsto (IS 

183/2021) 92.584,48 euros e trabalhos provenientes de erros e omissões (IS 185/2021) -72.521,52 

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

-------------------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 

 

 

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

1544 - 04.01.01 - Arminda Ribeiro de Almeida Costa – EDOC/2022/50062 ----------------------------- 

-------------------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 532/2022 RS 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. --------- 

 

1545 - 04.01.02 - José Manuel Antunes dos Santos – EDOC/2022/54339 -------------------------------- 

-------------------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 347/2022 LR elaborada, 

sobre a matéria, em 13 de junho de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1546 - 04.01.03 - Vítor Manuel da Silva Santos Figueiredo – EDOC/2022/63823 ---------------------- 

-------------------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 413/2022 

MH_Rev01 elaborada, sobre a matéria, em 14 de julho de 2022, e cujo teor aqui se dá por 

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

-------------------Notifique-se 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. --------- 

 

1547 - 04.01.04 - Maria Teresa Alcoforado Rodrigues Ferreira – EDOC/2022/39532 ------------------ 

-------------------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 365/2022 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. --------- 

 

1548 - 04.01.05 - Maria Estela da Cruz Oliveira – EDOC/2022/66141 ----------------------------------- 

-------------------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 424/2022 MR 
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elaborada, sobre a matéria, em 08 de julho 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. --------- 

 

1549 - 04.01.06 - Enigmartikadrenaline, Lda. – EDOC/2022/44507 --------------------------------------- 

-------------------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 elaborada, sobre a 

matéria, em 21 de julho de 2022. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

--------------------CERTIDÃO DE DESTAQUE – ARTIGO 6.º DO REGIME JURÍDICO DA 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------- 

1550 - 04.02.01 - Maria de Lurdes Torres Martins dos Santos – EDOC/2022/58345 ------------------- 

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

destaque, de acordo com a informação técnica n.º 525/2022 RS elaborada, sobre a matéria em 08 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. --------- 

 

1551 - 04.02.02 - Mariline Gonçalves Mesquita – EDOC/2022/58468 ------------------------------------ 

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

destaque, de acordo com a informação técnica 527/2022 RS 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. --------- 

 

--------------------DECLARAÇÕES DE CADUCIDADE--------------------------------------------------- 

1552 - 04.03.01 - Sérgio Miguel Alves Soares - EDOC/2022/60148--------------------------------------- 

-------------------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 18 de julho 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. --------- 

 

1553 - 04.03.02 - José Carvalho Pedro Dias - EDOC/2022/59450------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de declarar a 

caducidade do ato de licenciamento em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em 
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apreciação, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 71.º do RJUE e de acordo com a informação 

técnica produzida, sobre a matéria em 13 de julho 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. --------- 

 

1554 - 04.03.03 - António Augusto Soares Neto - EDOC/2014/71670------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de declarar a 

caducidade da mera comunicação prévia, em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em 

apreciação, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 71.º do RJUE e de acordo com a informação 

técnica produzida, sobre a matéria em 18 de julho 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. --------- 

 

1555 - 04.03.04 - Maria Isabel Simões Pinto - EDOC/2022/20494----------------------------------------- 

-------------------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 20 de julho 

de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

-------------------OUTRAS CONSTRUÇÕES----------------------------------------------------------------- 

1556 - 04.04.01 - Nariturismo - Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, Lda. - Licença Especial 

para Conclusão de Obra - EDOC/2022/57635 ----------------------------------------------------------------- 

-------------------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 

388/2022 MH_Rev01, produzida sobre a matéria, em 08 de julho de 2022. ------------------------------ 

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

 

1557 - 04.04.02 - Novo Banco, S.A.- Legalização de Operação Urbanística de uma Habitação 

Unifamiliar - EDOC/2022/52937 ------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 57/2022 JN 

elaborada, sobre a matéria, em 08 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. --------- 

 

1558 - 04.04.03 - Novo Banco, S.A.- Legalização da Obra de alteração e ampliação de Moradia 

Unifamiliar, sujeita a Obras de correção - EDOC/2022/59691 --------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 531/2022 RS 

elaborada, sobre a matéria, em 12 de julho de 2022 e cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. ----------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

1559 - 04.04.04 - WestWood - Investimentos Imobiliários de Turismo Unipessoal, Lda. - 

Legalização de alterações em Moradia Unifamiliar e Muro de Vedação - EDOC/2022/49499 -------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 49A/2022 JN 

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. --------- 

 

1560 - 04.04.05 - José da Costa de Almeida - Legalização de Habitação Unifamiliar – 

EDOC/2022/39001 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 395/2022 LR 

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. --------- 

 

1561 - 04.04.06 - Silvério Lima Correia - Legalização de alterações – EDOC/2022/57710 ------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 466/2022 PN 

elaborada, sobre a matéria, em 15 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. --------- 

 

1562 - 04.04.07 - Estela Marques Pereira - Legalização de Moradia Unifamiliar, Muro de Vedação 

– EDOC/2022/53832 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 405/2022 LR 

elaborada, sobre a matéria, em 15 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. --------- 

 

1563 - 04.04.08 - Visecar - Oficina de Reparações Automóveis, Lda. - Legalização de alterações 

efetuadas a Edifício destinado a Oficina de reparação de Automóveis – EDOC/2022/59155 ---------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 441/2022 MH 

elaborada, sobre a matéria, em 18 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. --------- 

 

1564 - 04.04.09 - Jorge de Almeida Sousa - Legalização de alterações de Moradia Unifamiliar e 

Anexo – EDOC/2022/47683 ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou deferir o pedido de legalização da 

operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica n.º 371/2022 FB 
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elaborada, sobre a matéria, em 20 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. --------- 

 

1565 - 04.04.10 - Semovepark - Estacionamento, S.A.- Construção de Parque de Estacionamento 

Público – EDOC/2022/59504 ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou sancionar, administrativamente, o parecer 

técnico n.º 412/2022 MH emitido, sobre a matéria, pela DGU, datado do pretérito dia 05 de julho de 

2022, tendo como objeto a construção de parque de estacionamento, em causa, e para os efeitos do 

disposto no n.º 2 do artigo 7.º do RJUE, devendo o mesmo, pela sua natureza obrigatória e 

vinculativa, ser, escrupulosamente, cumprido. ---------------------------------------------------------------- 

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

 

1566 - 04.04.11 - Ermelinda de Almeida Lourenço - Legalização de Habitação Unifamiliar – 

EDOC/2022/51339 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------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 394/2022 LR 

produzida, sobre a matéria em 12 de julho 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. --------- 

 

1567 - 04.04.12 - Armando dos Santos Dias e Apolónio de Jesus Dias - Legalização de Edifício 

destinado a Carpintaria – EDOC/2022/54054 ----------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de indeferir o ato de 

legalização em causa, no âmbito do procedimento administrativo, em apreciação, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 24.º do RJUE e de acordo com a informação técnica produzida, sobre a 

matéria em 15 de julho 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. --------- 

 

1568 - 04.04.13 - José Manuel Peixoto Cardoso Oliveira - Legalização de alterações em Muro de 

Vedação – EDOC/2021/65914 ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou com caráter definitivo indeferir o pedido 

de legalização da operação urbanística, em apreciação, nos precisos termos da informação técnica 

elaborada, sobre a matéria, em 26 de julho de 2022. --------------------------------------------------------- 

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

 

1569 - 04.04.14 - Maria de Fátima Reis da Fonseca Loureiro - Certidão de Divisão Física de 

Propriedade – EDOC/2022/68628 ------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou emitir certidão de divisão física de 

parcela, nos precisos termos do teor da informação técnica n.º 272/2022 AC elaborada, sobre a 
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matéria, em 20 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. --------- 

 

1570 - 04.04.15 - José de Almeida Pereira - Certidão de Divisão Física de Parcela – 

EDOC/2022/66395 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

emissão de certidão de divisão física de parcela, nos precisos termos do teor da informação técnica 

n.º 469/2022 FB elaborada, sobre a matéria, em 15 de julho 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. --------- 

 

1571 - 04.04.16 - Joaquim da Silva Figueiredo - Certidão de Divisão Física de Propriedade – 

EDOC/2022/55565 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou com caráter definitivo indeferir a emissão 

de certidão de divisão física de parcela, nos precisos termos do teor da informação técnica 

elaborada, sobre a matéria, em 21de julho de 2022. ---------------------------------------------------------- 

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

 

1572 - 04.04.17 - Câmara Municipal de Viseu - Aquisição de Lotes / Parcelas – 

EDOC/2022/30030------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou autorizar a aquisição das parcelas de 

terreno objeto da informação técnica da DGU, de 13 de julho de 2022, pela via do direito privado e 

de acordo com os critérios de avaliação, para o efeito, pré-estabelecidos, à luz do relatório de 

avaliação existente e do código das expropriações. ----------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, que tal aquisição deve ser integrada no Instituto Legal de aquisição, 

pela via do direito privado, prevista no Código das Expropriações e de acordo com o preço de 

aquisição acordado com os interessados. ----------------------------------------------------------------------- 

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

 

1573 - 04.04.18 - Câmara Municipal de Viseu - Aquisição de Lotes / Parcelas – 

EDOC/2022/73348------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a alteração à operação de 

reparcelamento, aprovada inicialmente em reunião de câmara de 05 de dezembro de 2013, tendo 

como base, a informação técnica da DGU, elaborada, sobre a matéria em de 27 de julho de 2022, 

envolvendo os prédios caraterizados nas adendas ao contrato de desenvolvimento urbano, assinadas 

pelos atuais proprietários (que a fim de fazer parte integrante desta ata, se dão aqui por 

reproduzidos), com a consequente adjudicação dos lotes e parcelas em conformidade com o 

definido na "Planta de Operação de Reparcelamento" de 30 de junho de 2022, aos respetivos 

proprietários e à Bolsa de Reserva Negocial (BRN) a constituir  no domínio privado da Câmara 

Municipal, seguindo os princípios per equativos consagrados nos Planos de Pormenor  do Parque 

Urbano da Aguieira (PUA) e do Prolongamento da Avenida António José d'Almeida, assim como 

nos protocolos anteriormente celebrados.----------------------------------------------------------------------- 
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 

 

1574 - 04.04.19 - Casa da Varanda - Casa de Campo - Auditoria de Classificação de 

Empreendimento Turístico – EDOC/2022/27533 ------------------------------------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de declarar a 

caducidade da autorização de utilização para fins turísticos, nos termos do disposto na alínea d) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos. -------------------------------- 

-------------------A 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. --------- 

 

--------------------PARECERES AO ABRIGO DA LEI N.º 91/95, NA REDAÇÃO DADA PELA 

LEI N.º 64/2003 e ALTERADA PELA LEI N.º 10/2008, DE 20 DE FEVEREIRO----------------- 
1575 - 04.05.01 - Álvaro Pereira Moreira de Almeida – EDOC/2022/57791 ----------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou emitir parecer favorável, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 54.º da Lei 91/95, e ulteriores alterações, ao regime de constituição legal 

de compropriedade, em apreciação, nos termos da informação técnica n.º 207/2022 PN, produzida 

sobre a matéria em 19 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.---------- 

 

1576 - 04.05.02 - Margarida Maria de Matos Carrilho Loureiro – EDOC/2022/70062 ----------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou emitir parecer favorável, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 54.º da Lei 91/95, e ulteriores alterações, ao regime de constituição legal 

de compropriedade, em apreciação, nos termos da informação técnica n.º 221/2022 PN, produzida 

sobre a matéria em 26 de julho de 2022 cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

1577 - 04.05.03 - Fernando dos Santos Rodrigues – EDOC/2022/61255 --------------------------------- 

-------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou manifestar a intenção de emitir parecer 

desfavorável, de acordo com a informação técnica n.º 202/2022 PN elaborada, sobre a matéria em 

13 de julho de 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------Mais deliberou, notificar o interessado de tal sentido de decisão 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 efeitos dos artigos 121.º e 122.º do CPA - Audiência dos Interessados. ------------------ 

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

 

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

técnico do Diretor da Direção Municipal de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Económico, Marcelo Caetano Martins Delgado. -------------------------------------------------------------- 

 

FORMA DE VOTAÇÃO - As deliberações constantes desta ata foram aprovadas por unanimidade 

de votos dos membros presentes, com excepção daquelas onde se faz menção expressa do 

contrário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENCERRAMENTO - E não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a reunião, 

quando eram onze horas, dela se lavrando esta ata. E eu, Rui Alexandre Mendes Duarte, a redigi e 

subscrevi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

O Presidente 

 

 

 _______________________  

 

O Chefe de Divisão 

 

 

_________________________ 

 


