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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU,
REALIZADA NO DIA OITO DE
AGOSTO DE DOIS MIL E DEZANOVE

----------------Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezanove, no Edifício dos Paços do
Concelho e na Sala destinada ao efeito, reuniu a Câmara Municipal de Viseu, com a presença dos
seguintes elementos: ---------------------------------------------------------------------------------------------ANTÓNIO JOAQUIM ALMEIDA HENRIQUES, Presidente, MARIA DA CONCEIÇÃO
RODRIGUES DE AZEVEDO Vice-Presidente, MARIA ISABEL CORREIA JÚLIO DOS
SANTOS, PEDRO AGOSTINHO DA SILVA BAILA MADEIRA ANTUNES, JOÃO PAULO
LOPES GOUVEIA, JORGE MIGUEL MELEIRO SOBRADO, JOSÉ PEDRO ESTEVES
GOMES e CRISTINA MARIA RAMOS BRÁS DE ALMEIDA BRASETE E SILVA,
Vereadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------ABERTURA – Constatada a existência de quórum, foi, pelo Senhor Presidente, declarada aberta a
reunião, quando eram nove horas e trinta minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes
assuntos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSTITUIÇÃO – A Senhora Vereadora Lúcia Fernanda Ferreira Araújo Silva, solicitou,
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 substituída pela Senhora Vereadora Maria Isabel
Correia Júlio dos Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------RENÚNCIA – Na sequência da renúncia ao mandato apresentado pelo Sr. Dr. Joaquim António
Ferreira Seixas, no dia 01 de agosto de 2019, foi convocada, em conformidade com o disposto no nº
4 do artigo 76º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, a Senhora Ermelinda
Maria Paiva Afonso, que apresentou justificação para não estar presente nesta reunião por motivo
de baixa médica, manifestando no entanto a sua disponibilidade para exercer o cargo de vereadora.APOIO – Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo, o Chefe da Divisão de Notariado e
Registo Patrimonial, Rui Alexandre Mendes Duarte.--------------------------------------------------------01-ADMINISTRAÇÃO
-------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA-----------------------------------------------------------------Intervenção dos Membros do Executivo-----------------------------------------------------------------------Intervenção do Senhor Vereador Pedro Baila Antunes------------------------------------------------------O Senhor Vereador, usou da palavra iniciando a sua intervenção cumprimentando a
Senhora Vice-Presidente pelas novas funções desempenhadas tendo feito uma intervenção
relacionada com o desenvolvimento de cada vez mais de sucesso da Feira de São Mateus e da sua
organização, referindo que deveria existir um maior escrutínio da atividade da entidade
organizadora, Viseu Marca. Referiu ainda, que durante visita feita ao mercado municipal ouviram
críticas às condições precárias do mercado e que independentemente das obras de requalificação
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prometidas deveriam ser realizadas obras e realizada uma melhor manutenção, ordenamento e
limpeza do espaço. Manifestou-se profundamente alarmado com as demissões sucessivas que se
têm verificado, tendo solicitado esclarecimentos sobre a demissão do Comandante da Policia
Municipal Diogo Duarte e referindo que, as mesmas são reveladoras que algo está mal no executivo
municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenção do Senhor Vereador José Pedro Gomes---------------------------------------------------------O Senhor Vereador, usou da palavra para fazer uma intervenção cumprimentando
a nova Vice-Presidente , desejando-lhe os maiores felicidades no desempenho das novas funções,
seguidamente iniciou uma intervenção, onde referiu que, é fundamental encontrar uma solução para
a construção de um novo parque de campismo, com infraestruturas dignas de uma cidade como
Viseu, seja no anterior espaço, seja noutro local, entendido como mais adequado, e ainda que estas
eram palavras do programa eleitoral do Partido Socialista e que dois anos depois continuam a fazer
sentido. Seguidamente, referiu que, o turismo contribui para o desenvolvimento económico das
regiões e que o executivo concorda com isso, mas que, esta opção de alojamento tem sido esquecida
e que não existe em Viseu há quase 20 anos. Deixou como sugestão, que volte a ser no Fontelo, não
descartando porém outras hipóteses, avançando para negociações com os escuteiros que têm
ocupado o espaço, tendo feito uma apresentação dos fatores positivos de competitividade que o
mesmo apresenta. Destacou ainda, o facto de Viseu ter capacidade hoteleira, mas que não têm
opções de baixo custo e que campismo ainda é uma opção preferencial de férias devendo-se
aproveitar a oportunidade de dar resposta à procura gerada pelo turismo nacional e estrangeiro por
este tipo de alojamento no interior do País. Por fim, questionou a possibilidade do regresso do
parque de campismo de Viseu através de um projeto estruturado, com os parceiros e investidores
certos com a iniciativa do Município. --------------------------------------------------------------------------------------------Intervenção da Senhora Vereadora Maria Isabel Júlio------------------------------------------------------A Senhora Vereadora, usou da palavra para fazer uma intervenção sobre o Arraial
Beirão, realizado entre 01 e 11 de julho em Viseu e o encontro Sénior de Viseu a realizar, em
Fátima, dia 14 de setembro, referindo que na reunião de câmara de 30-05-2019, os Vereadores do
Partido Socialista não concordaram com as condições/critérios de participação no Arraial, atividade
dirigida aos seniores, tais como a idade igual ou superior a 60 anos; no caso de casais, deverá um
dos cônjuges ter 60 ou mais anos; ser residente na freguesia; e ter mobilidade autónoma. Referiu
ainda que, continua a ser negada a participação aos mais vulneráveis, pessoas com mobilidade
reduzida, numa atividade que contribuiria para tirar do isolamento e afastamento em que muitas
destas pessoas vivem. Considerou este facto discriminatório e que continuam a não concordar com
o mesmo. Seguidamente referiu que, por outro lado, analisando as condições/critérios de
participação no Encontro Sénior de Viseu, que tem como principal objetivo contribuir para a
promoção da qualidade de vida dos seniores, fomentando o convívio interinstitucional e que
envolve Juntas de Freguesia, IPSS e outras entidades, no âmbito da Rede Social do Município,
todos os outros critérios estão presentes, à exceção, e muito bem, deste critério discriminatório “ter
mobilidade autónoma”, pelo menos nas freguesias verificadas pelos Vereadores do Partido
Socialista. Por fim, questionou o Senhor Presidente se o que é válido para uma situação não o é para
outra e solicitou esclarecimentos sobre esta disparidade e incoerência de critérios, questionando se o
motivo se relaciona com o Encontro Sénior acontecer em véspera de eleições.-----------------------------------------------Intervenção do Senhor Presidente-----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente, usou da palavra para referir que, relativamente às questões
apresentadas pela Senhora Vereadora o município não inaugura obras que não estão concluídas e,
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por outro lado, não condicionamos a nossa atividade municipal em face das eleições que se
aproximam, pois não vamos a eleições, e que não fazem essas confusões. Referiu ainda que, sabem
que o Arraial Beirão e o encontro Sénior não são feitos com o apoio do Partido Socialista e que essa
informação foi, já, transmitida aos séniores. Quanto às questões do Parque de Campismo, referiu
que o Senhor Vereador está mal informado, pois já foi estudada a viabilidade de ser reinstalado o
Parque de Campismo no Fontelo, com vários operadores, tendo sido transmitido que não é viável a
instalação naquele local por não respeitar as normas regulamentares atuais, aliado ao facto de
implicar o abate de muitas árvores. Referiu ainda que, o que está previsto é um parque de
caravanismo como consta do programa do PSD, onde tem existido um aumento de procura neste
segmento em Viseu. Referiu ainda que, mais uma vez vêm levantar suspeições sobre a Viseu
Marca, sendo que a associação tem as suas contas publicadas, inclusive no seu site. Mencionou que,
a substituição operada no executivo respeitou a Lei e a democracia, destacando o facto de com a
designação da vereadora Conceição Azevedo, como Vice-Presidente e a entrada da Senhora
Vereadora Ermelinda Afonso a composição do executivo municipal passa a ser paritária, três
mulheres e três homens, que não existe motivo para alarmes, e que o trabalho continua a ser
desenvolvido em prol dos visienses e que diariamente sente o carinho das populações. Quanto às
questões do mercado municipal, referiu que o mesmo necessita de obras estruturais, que já estão
definidas e que espera a assinatura do contrato por parte do membro do governo respetivo, mas que
a partir do momento que a transferência de competências se efetive, não vai necessitar mais de
aguardar por essa assinatura, referiu ainda que, têm feito o trabalho de dinamização do mercado
municipal e os possíveis para manter as pessoas bem instaladas, apesar dos problemas estruturais,
que o mesmo apresenta, tem acompanhado com regularidade este processo e que não tem sentido
essas criticas no contacto com as pessoas.----------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA----------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR-------------------------------1084 - 01.01.01 - A ata da Reunião Ordinária de 25-07-2019, 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 --------------------------------------1085 - 01.02.01 - Pelo Senhor Presidente, foi dado conhecimento dos seguintes assuntos:-------------------------------1)“ Vice-Presidência, renúncia e atribuição de competências”---------------------------------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que o VicePresidente do Município de Viseu, Joaquim Seixas, renunciou ao mandato, por razões pessoais,
tendo aceite essa solicitação com efeitos desde 1 de agosto.-------------------------------------------------------------------Agradeceu e louvou publicamente a ação de Joaquim Seixas nas diferentes funções
que desempenhou no Executivo Municipal ao longo dos últimos 6 anos.----------------------------------------------------Face a esta renúncia, assumiu a Vice-Presidência a Vereadora Conceição Azevedo,
o terceiro elemento eleito da lista candidata às Eleições Autárquicas de 2017.---------------------------------------------Ermelinda Afonso, que figurava em 7º. lugar na lista eleita, assumirá, desta forma,
lugar na Vereação.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019
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--------------------Destacou o facto de o Executivo Municipal ter agora uma composição paritária e
uma senhora na Vice-Presidência.-------------------------------------------------------------------------------------------------2) “Inauguração dos serviços municipais no Banco de Portugal”------------------------------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que foram
inaugurados os novos espaços municipais da Viseu Novo SRU e do Núcleo de Turismo da Câmara
Municipal, no 1º andar do edifício do Banco de Portugal, no Rossio. Esta instalação surge no
âmbito de um protocolo de cedência gratuita ao Município pelo Banco, que se fez representar na
inauguração das novas instalações do seu Administrador, Hélder Rosalino.------------------------------------------------3) “Inauguração de Ecopontos Florestais”---------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal que as freguesias de
Bodiosa e Barreiros e Cepões têm já em funcionamento os seus ecopontos florestais. O projeto é
pioneiro no país e o objetivo é que a comunidade possa ter à disposição locais apropriados para o
depósito de sobrantes e resíduos verdes resultantes da limpeza dos seus terrenos, evitando desta
forma as queimadas e contribuindo para a prevenção de incêndios no meio rural. Estes resíduos
serão recolhidos pela Central de Biomassa de Viseu, para produção de energia.-------------------------------------------4) “Entrega de Prémios do Festival Teatro”-------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que 24 grupos de
teatro do concelho, entre escolas, associações e instituições participaram na 20ª edição do Festival
de Teatro de Viseu, levando a palco as suas criações e mostrando o melhor do seu talento,
criatividade e emoção. No passado dia 26 de julho, revelámos os vencedores e procedemos à
entrega dos prémios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) “Apresentação da Vissaium XXI”---------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que a incubadora de
base científica e tecnológica Vissaium XXI foi formalmente apresentada, nas instalações da
Universidade Católica, onde está sedeada. O projeto, já em marcha e com cerca de 200 pessoas de
várias empresas já a trabalhar, representa um investimento global de 4,8 milhões de euros, e
ambiciona ser uma referência no que respeita à captação e fixação de investimento no concelho,
mas também um espaço privilegiado de coworking e incubação de projetos emergentes.---------------------------------6) “Apresentação do Torneio Internacional de Andebol”----------------------------------------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que esteve na
apresentação do Torneio Internacional de Andebol, que decorre em Viseu entre os dias 16 e 18 de
agosto. Viseu volta a receber as melhores equipas nacionais de andebol, assim como da vizinha
Espanha e de França. O Município dá 17 mil euros de apoio ao evento, que além dos jogos, terá em
paralelo uma ação de formação para árbitros e um seminário técnico para treinadores orientado
pelos técnicos das equipas participantes.------------------------------------------------------------------------------------------7) “Protocolo com a Associação de Produtores de Gado da Beira Alta”----------------------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que visitou no
passado dia 30 de julho a Feira do Gado, em Rio de Loba, tendo assinado dois protocolos com a
Associação de Criadores de Gado da Beira Alta, no valor global de 15.200 euros, e que visam
apoiar a Feira do Gado e o processo de sanidade animal.----------------------------------------------------------------------Aproveitou para reiterar aos responsáveis da Associação de Criadores de Gado, que
esta desempenha um papel fundamental na dinamização do setor primário, importante para a região
de Viseu. E deu conta que o Centro de Recolha Oficial de Animais ficará localizado num terreno
contíguo à Feira do Gado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8) “Visita ao Cantinho dos Animais Abandonados”---------------------------------------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019
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-------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que no mesmo dia
esteve no Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu, onde entregou um apoio de 15 mil euros,
no âmbito de um protocolo de apoio à esterilização de animais.--------------------------------------------------------------Além desta verba, o Município de Viseu tem protocolado com o Cantinho, para
2019, um apoio de 70 mil euros para acolhimento, tratamento e adoção dos animais que têm sido
capturados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salientou a importância da parceria com a Associação Cantinho dos Animais
Abandonados de Viseu, no âmbito da estratégia de proteção dos animais que implementámos há 5
anos. É também através desta colaboração que o Município de Viseu cumpre uma política de não
abate dos animais, mesmo antes da sua obrigatoriedade legal recentemente introduzida.---------------------------------9) “Volta a Portugal em Bicicleta”------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que a 81ª Volta a
Portugal teve em Viseu a sua estreia, com milhares de pessoas nas ruas da cidade para incentivar os
ciclistas. Num prólogo de seis quilómetros, com partida e chegada na Avenida da Europa, as
equipas disputaram a camisola amarela, com a vitória a sorrir ao ciclista Samuel Caldeira. Viseu já
é um ponto incontornável nesta prova velocipédica.----------------------------------------------------------------------------10) “Visita à Associação de Apicultores da Beira Alta”----------------------------------------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que esteve com os
dirigentes da Associação de Apicultores da Beira Alta, que se preparam para avançar com a
construção de uma unidade meleira, que permitirá aos produtores terem as condições adequadas de
acesso aos mercados nacionais e internacionais.---------------------------------------------------------------------------------Com 615 associados, que produzem cerca de 220 toneladas de mel/ano, a
Associação dos Apicultores da Beira Alta vai dar um passo importante com vista ao
desenvolvimento da atividade na região, daí ter manifestado o interesse do Município em reforçar a
parceria com a instituição em diversos domínios, nomeadamente na vertente pedagógica.-------------------------------11) “Orçamento Participativo com votação encerrada”------------------------------------------------------O Senhor Presidente, deu a conhecer ao Executivo Municipal, que terminaram as
votações referentes ao sistema de voto inclusivo do Orçamento Participativo de Viseu, aqui
implementado pela primeira vez, numa parceria do Município de Viseu com a IBM. Globalmente,
foram contabilizados mais de 100 votos, o que se traduz num primeiro resultado bastante positivo
no que toca à disponibilização de um sistema acessível aos cidadãos portadores de deficiência, para
que possam votar de forma autónoma. Exerceu simbolicamente o direito de voto, salientando a
importância deste passo inovador e da sua aplicação em futuros atos eleitorais nacionais.--------------------------------AGRADECIMENTOS-----------------------------------------------------------------------1086 - 01.03.01 - Pelo Executivo Municipal foi apreciada a apresentação de agradecimentos por
parte das seguintes entidades: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos”, pelo apoio na realização e o sucesso da edição
“24 HORAS de VISEU a correr”- EDOC/2019/48597.------------------------------------------------------------------------APOIOS ---------------------------------------------------------------------------------------1087 - 01.04.01 - Apoio Financeiro-----------------------------------------------------------------------------------------------No uso das competências previstas nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que permitem deliberar sobre as formas de
apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à prossecução de
obras ou à realização de eventos de interesse para o município de natureza social, cultural,
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desportiva, recreativa ou outra, a Câmara, considerando reunidos os pressupostos para o efeito,
deliberou atribuir os seguintes apoios financeiros:------------------------------------------------------------------------------mil euros à, ATMU - Associação dos Ex. Trabalhadores das Minas de Urânio, para
apoiar o Festival Internacional de Filmes de Urânio - EDOC/2019/48722.--------------------------------------------------O Senhor Vereador Pedro Agostinho da Silva Baila Madeira Antunes, ausentou-se
temporariamente, da sala de reuniões, não tendo, assim, participado na votação do presente ponto,
por se considerar impedido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------1088 - 01.04.02 - Isenções----------------------------------------------------------------------------------------------------------Em face da correspondente petição, a Câmara, tendo em conta o disposto no n.º5 e
nº 6 do artigo 20.º conjugado com o artigo 21.º do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e
Outras Receitas do Município de Viseu, deliberou isentar o pagamento de taxas, para os fins e
entidades a seguir indicadas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Sport Viseu e Benfica, relativas à utilização do Campo 1º Maio, de 21 de julho a 23
de agosto de 2019, para a realização de treinos da equipa de iniciados que vai disputar o
Campeonato Nacional - EDOC/2019/43858.-------------------------------------------------------------------------------------Sport Viseu e Benfica, relativas à utilização do Campo de Futebol de 7, no dia 01 de
setembro de 2019, para a apresentação das equipas - EDOC/2019/39827.-------------------------------------------------- Sport Viseu e Benfica, relativas à utilização do Pavilhão Desportivo Viriato, nos
dias 29 de julho e 19 e 25 de agosto de 2019, para preparação da pré-temporada da equipa de Futsal
Feminino Sénior e Júnior - EDOC/2019/47910.--------------------------------------------------------------------------------- Sport Viseu e Benfica, relativas à utilização do Campo de Futebol de 7, nos dias 03,
10, 17 e 24 de agosto de 2019, para a realização das captações - EDOC/2019/43236.-------------------------------------Académico de Viseu Futebol Clube, relativas à utilização do Campo 1º de Maio,
nos dias referidos em anexo á distribuição para a realização da 2ª Jornada do Campeonato Nacional
- JUNIORES B - EDOC/2019/42704.---------------------------------------------------------------------------------------------Académico de Viseu Futebol Clube, relativas à utilização do Campo 1º de Maio,
nos dias 27 e 28 de julho de 2019 e do campo de futebol de praia, no dia 03 de agosto de 2019, para
a realização dos jogos treino - EDOC/2019/47227.-----------------------------------------------------------------------------Balsa Nova - Associação Social, Cultural, Desportiva e Recreativa, relativas à
utilização da sala de Judo e o Gimnodesportivo do Pavilhão Municipal do Fontelo, nos dias 17 de
Julho e 14 de Agosto de 2019, para criação de experiências e convívios para crianças
desfavorecidas e com alguma carência socioeconómica - EDOC/2019/46262.---------------------------------------------Associação de Pais da Escola da Ribeira, relativas à utilização do Campo de Futebol
de 5, no dia 30 de julho e o campo de Futebol de Areia, no dia 2 de agosto de 2019, para utilizar
com alunos do agrupamento e outros na prática de atividade física - EDOC/2019/46260.--------------------------------Hóquei Clube de Viseu, relativas à utilização do Pavilhão Desportivo Viriato, nos
dias 31 de Agosto e 1 de Setembro de 2019, para a realização do Torneio de São Mateus em Hóquei
Patins - EDOC/2019/47747.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Hóquei Clube de Viseu, relativas à utilização do Pavilhão Desportivo Viriato, para o
dia 13 de julho de 2019, para preparação de uma prova - EDOC/2019/43073.----------------------------------------------Viseu United Football Club, relativas à utilização do Campo de Futebol de 7, no dia
1 de Agosto de 2019, tendo em vista a realização da atividade física - EDOC/2019/48548.------------
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-------------------SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA, SANEAMENTO DE VISEU –
ÁGUAS DE VISEU----------------------------------------------------------------------------------------------1089 - 01.05.01 - Prolongamento da Rede de Água e de Saneamento do Concelho em 2019 Adjudicação---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados nº
S.05505/2019, de 31-07-2019, com a Distribuição n.º EDOC/2019/48525, a Câmara deliberou
ratificar a deliberação tomada pelo respetivo Conselho de Administração, em 03-07-2019, que
adjudicou a empreitada em epígrafe à empresa "Artur Abrantes, Lda.”, pelo valor de 311.365,88
euros, acrescido de IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------1090 - 01.05.02 - Novas Condutas do Reservatório de Vale de Fachas a Rio de Loba - Autorização
à Execução de Trabalhos a Mais---------------------------------------------------------------------------------------------------Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º
S.05506/2019, de 31-07-2019, com a Distribuição n.º EDOC/2019/48528, a Câmara deliberou
ratificar a deliberação tomada pelo respetivo Conselho de Administração, em 03-07-2019, que
autoriza a execução de trabalhos a mais, no valor de 37.774,34 euros, acrescido de IVA no âmbito
da empreitada em epígrafe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------1091 - 01.05.03 - Aquisição de Viaturas Diversas por Recurso ao Aluguer de Longa Duração
(ALD) - Não Adjudicação e Revogação da Decisão de Contratar-------------------------------------------------------------Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º
S.05507/2019, de 31-07-2019, com a Distribuição n.º EDOC/2019/48531, a Câmara deliberou
ratificar a deliberação do Conselho de Administração de 03-07-2019, que aprovou a não
adjudicação e revogação da decisão de contratar no âmbito da prestação de serviços em epígrafe.----------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------1092 - 01.05.04 - Abertura de procedimento por Concurso Público C/Publicação JOUE - Transporte
e Destino Final de Resíduos da ETAR Viseu Sul para o ano 2020----------------------------------------------------------------Após análise do ofício dos Serviços Municipalizados n.º S.05508/2019, de 31-072019, anexo à distribuição n.º EDOC/2019/48533, a Câmara deliberou ratificar a deliberação
tomada pelo respetivo Conselho de Administração, em 29-07-2019, que: -------------------------------------------------- - aprovou a abertura de um procedimento por concurso público internacional, para
“Aquisição de Viaturas Diversas para a Águas de Viseu por Recurso ao Aluguer de Longa
Duração”, nos termos do disposto na alínea a) do n.º1 do artigo 20.º do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, pelo preço
base de 392.190,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ---------------------------------------------------------- - nomeou o Júri do procedimento, que é o seguinte: --------------------------------------------------------Presidente: Eng.º Nestor Nunes Vidal; 1.º Vogal Efetivo: Eng.ª Sandra Maria
Antunes Costa S. M. da Fonseca; 2.º Vogal Efetivo: Sr. Arnaldo António Correia Gonçalves; 1.º
Vogal Suplente: Eng.ª Ema Paula A. Carlos de Pontes Martins; 2.º Vogal Suplente: D. Olinda Maria
Oliveira Rodrigues. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou, autorizar a despesa inerente ao procedimento supra referido, tendo
por base o disposto no artigo 18.º Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho. -------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019
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--------------------AÇÃO SOCIAL, FAMÍLIA E SOLIDARIEDADE - VISEU SOLIDÁRIO-----1093 - 01.06.01 - VISEU SOLIDÁRIO – Virgílio Rodrigues Gonçalves de Loures – União das
Freguesias de Barreiros e Cepões - Apoio no Âmbito da Saúde---------------------------------------------------------------Tendo por referência a informação do Gabinete de Ação Social, Solidariedade e
Família, anexada à distribuição n.º EDOC/2019/47998, bem como dos demais documentos
anexados, a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder um apoio
complementar para despesas extraordinárias de saúde, a Virgílio Rodrigues Gonçalves de Loures,
através da atribuição de uma comparticipação de 300,00 euros, para tratamento dentário, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º, e do artigo 8.º e artigo 9.º do Regulamento Municipal
Viseu Solidário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------1094 - 01.06.02 - VISEU SOLIDÁRIO – Sandra Maria dos Santos Nascimento - Freguesia de
Abraveses - Apoio Extraordinário -------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo por referência a informação do Gabinete de Ação Social, Solidariedade e
Família, anexada à distribuição n.º EDOC/2019/47905, bem como dos demais documentos
anexados, a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder um apoio
extraordinário, a Sandra Maria dos Santos Nascimento, através da atribuição de uma
comparticipação de 2.150,00 euros, para intervenção cirúrgica e prótese ocular, nos termos do
disposto no nº3 do artigo 6º, artigo, 8º e artigo 9.º do Regulamento Municipal Viseu Solidário.-------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------1095 - 01.06.03 - VISEU SOLIDÁRIO – Maria Rosa Alves Rodrigues - Freguesia de Repeses e
São Salvador - Apoio no Âmbito da Saúde --------------------------------------------------------------------------------------Tendo por referência a informação do Gabinete de Ação Social, Solidariedade e
Família, anexada à distribuição n.º EDOC/2019/48198, bem como dos demais documentos
anexados, a Câmara, no âmbito do Programa Viseu Solidário, deliberou conceder um apoio
complementar para despesas extraordinárias de saúde, a Maria Rosa Alves Rodrigues, através da
atribuição de uma comparticipação de 190,00 euros, para pagamento de medicação e tratamento
dentário, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 6.º, e do artigo 8.º e artigo 9.º
do Regulamento Municipal Viseu Solidário.-------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.----------------------------DESCENTRALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA
OS ÓRGÃOS DAS FREGUESIAS---------------------------------------------------------------------------1096 - 01.07.01 - Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril - Transferência de Competências para os
Órgãos das Freguesias - Procedimento previsto no nº 3 e nº 4º do artigo 2º--------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu, em face dos elementos em anexo à distribuição n.º
EDOC/2019/48366, tomou conhecimento da proposta apresentada pelo Senhor Presidente,
consubstanciada na manutenção da intervenção, para o ano de 2019, do Município de Viseu nas
seguintes competências:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;---------------------------------------------------g) A utilização e ocupação da via pública;--------------------------------------------------
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--------------------h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento ou
ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo;------------------------------------------------------------------------j) A autorização da colocação de recintos improvisados;----------------------------------------------------k) A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente na
sua área de jurisdição;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------m) A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos
pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das
comunicações prévias relativas a queimas e queimadas.-----------------------------------------------------------------------As referidas competências revelam-se indispensáveis para a gestão direta do
Município, de natureza estruturante e contribuírem as mesmas para a execução de missões de
interesse geral e comum do município.-------------------------------------------------------------------------------------------Após análise e discussão da referida proposta, a Câmara Municipal de Viseu
deliberou concordar com a mesma e, no uso da competência prevista na subalínea ccc) do n.º 1 do
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou remetê-la à Assembleia Municipal, em
consonância com o disposto no n.º3 do artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril.---------------------------Efetuada a discussão e votação, esta deliberação foi aprovada com os votos a favor
da maioria dos membros presentes, constituída pelo Senhor Presidente e pelos Senhores Vereadores
do Partido Social-Democrata e votos contra dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, que
apresentaram a seguinte declaração de voto: ------------------------------------------------------------------------------------“As autarquias locais são a estrutura fundamental para a gestão de serviços
públicos numa dimensão de proximidade. O XXI Governo Constitucional do Partido Socialista
assumiu, como nunca em Portugal, os princípios da subsidiariedade, da descentralização
administrativa e da autonomia do poder local.----------------------------------------------------------------------------------Para o efeito estabeleceu um quadro legal da transferência de competências para
as autarquias locais, para as entidades intermunicipais e dos municípios para os órgãos das
freguesias, como é o caso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Partido Socialista é, de todo, favorável ao aumento das responsabilidades,
competências e recursos das freguesias, a par de uma maior autonomização financeira e,
certamente daí, política, face ao centralismo, poder e controlo municipal.-------------------------------------------------Reivindica-se a transferência de competências e do respetivo envelope financeiro
do Estado Central para o Município. Pois, precisamente, este pacote a transferência de
competências do Município para os órgãos freguesias e do inerente aumento da capacitação
financeira das freguesias deve ser exemplar de todos estes princípios.------------------------------------------------------Porém, a posição do Executivo Municipal assumida na instrução deste ponto da
ordem do dia – “transferência de competências micro” Município- Órgãos das Freguesias - é
contrária a estes princípios e, na essência, verdadeiramente contraditória com a posição do
Executivo Municipal face à “transferência de competências macro” Estado Central-Município.-----------------------Assim, os vereadores do PS, favoráveis à Transferência de Competências para os
Órgãos das Freguesias, votam contra a posição assumida pelo Executivo Municipal nesta matéria
“no sentido de se manter no âmbito da intervenção do Município as competências” a votação.”----------------------PROTOCOLOS-------------------------------------------------------------------------------1097 - 01.08.01 - Município de Viseu / Freguesia de Cavernães / Pavimentação da Rua do Marcão
em Cavernães e Proposta de Sinalização Vertical e Horizontal---------------------------------------------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019
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-------------------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 Cavernães, 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
Cavernães, e aprovar a proposta de sinalização vertical e horizontal, 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/2019/19714). -----------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------1098 - 01.08.02 - Município de Viseu / Freguesia de Viseu / Trabalhos complementares das Redes
de Água, Esgotos e Pluviais na Rua Dr. Esteves Correia, J --------------------------------------------------------------------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 Viseu, 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
Viseu, 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/2019/43352). -----------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.----------
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1099 - 01.08.03 - Município de Viseu / Freguesia de Coutos de Viseu / Pavimentação da Rua da
Fonte Velha em Mosteirinho - Tarva e Proposta de Sinalização Vertical e Horizontal ------------------------------------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 Coutos de Viseu, 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
Coutos de Viseu, e aprovar a proposta de sinalização vertical e horizontal, 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/2019/24253). -----------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------1100 - 01.08.04 - Município de Viseu / Freguesia de Bodiosa / Pavimentação do Caminho da
Pereira em Travanca e Proposta de Sinalização Vertical e Horizontal -------------------------------------------------------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 Bodiosa, 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
Bodiosa, e aprovar a proposta de sinalização vertical e horizontal, 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/2019/15323). ----------------------------------------------------------------------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------1101 - 01.08.05 - Município de Viseu / Junta de Freguesia de Calde / Associação Cultural e
Recreativa de Várzea de Calde – Projeto Percursos Ativos --------------------------------------------------------------------Considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------------------As atribuições dos Municípios consagradas no artigo 23º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, entre outras, nos domínios dos tempos livres e desporto, da saúde e da promoção do
desenvolvimento;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------As competências da Câmara Municipal previstas no artigo 33º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, podendo, no âmbito do apoio a atividades de interesse municipal, deliberar sobre
as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com vista à
prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, bem como à informação de defesa dos
direitos dos cidadãos, podendo, igualmente, deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou de
qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores
do município, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas;
--------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar um Protocolo de
Colaboração com a Freguesia de Calde e a Associação Cultural e Recreativa de Várzea de Calde,
em que o Município de Viseu, enquanto entidade organizadora do Projeto Percursos Ativos, define
as competências e regime de comparticipação financeira com os Promotores com candidaturas
aprovadas pelo Município de Viseu.------------------------------------------------------------------------------------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzido o aludido
protocolo (EDOC/2019/47211).-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. -------1102 - 01.08.06 - Município de Viseu / Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e
Globalização (IEAC-GO) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando:------------------------------------------------------------------------------------------------------A incidência marcadamente prática e pedagógica, o evento desenvolve e promove a
discussão nas áreas da sociedade e comunicação, psicologia e psiquiatria, arte e educação, com as
metodologias de conferências plenárias, mesas-redondas, comunicações livres e oficinas de
trabalho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------É objetivo das Jornadas fornecer ferramentas que capacitem pais, professores,
cuidadores, formadores e profissionais de diversas áreas para a ultrapassagem concreta da
perplexidade originada por situações de morte nos seus âmbitos de atuação, e a criação de
condições para a prestação de uma ajuda eficaz às pessoas em luto.-----------------------------------------------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar um Protocolo de
Cooperação entre o Município de Viseu e o Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e
Globalização (IEAC-GO), que visa a realização das Jornadas Educar para Morte a ter lugar nos dias
25 e 26 de Outubro de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzida a minuta do
aludido protocolo (EDOC/2019/45580).------------------------------------------------------------------------------------------Efetuada a discussão e votação, esta deliberação foi aprovada com os votos a favor
da maioria dos membros presentes, constituída pelo Senhor Presidente e pelos Senhores Vereadores
do Partido Social-Democrata, duas abstenções dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, José
Pedro Esteves Gomes e Maria Isabel Correia Júlio dos Santos e um voto contra do Senhor Vereador
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do Partido Socialista, Pedro Agostinho da Silva Baila Madeira Antunes, que apresenta a seguinte
declaração de voto: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Relevo o tema e a dimensão formativa e pedagógica da iniciativa inerente ao
presente protocolo de colaboração.------------------------------------------------------------------------------------------------A morte e a sua interpretação é um assunto marcadamente sensível, é interessante
fornecer ferramentas que capacitem pais, professores, cuidadores, formadores e profissionais de
diversas áreas para a ultrapassagem concreta da perplexidade originada por situações de morte
nos seus âmbitos de atuação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tenho desde já sérias dúvidas se deve uma autarquia, um município, assumir uma
função ativa neste processo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Como em muitas outras votações, concordo inteiramente que o Município de Viseu
apoie iniciativas de entidades de cariz religioso; muitas a realizar um trabalho extremamente
meritório no Município, por exemplo na área social.----------------------------------------------------------------------------No presente ponto, o Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e
Globalização compromete-se a Organizar as atividades decorrentes das Jornadas acima
referenciadas (no que respeita ao processo administrativo de recrutamento do público-alvo,
seleção dos oradores, acreditação e certificação quando aplicável).---------------------------------------------------------Verifica-se aqui manifestamente o risco de uma formatação ideológico-religiosa
desta iniciativa, sublinho de cariz educativo, com o qual num Estado Laico – vide espírito da
Constituição da República Portuguesa, “pós 25 de Abril” – não devo, não posso, de todo,
compactuar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, votarei contra o presente protocolo celebrado entre o Município de Viseu e
o Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização.”----------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. -------1103 - 01.08.07 - Município de Viseu/ Associações Sem Fins Lucrativos – Ano Letivo 2019/2020 Programa de Refeições 1º CEB -----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu, em face das informações prestadas na distribuição
n.º EDOC/2019/43397, deliberou aprovar o montante de 101.700,00 euros, referente ao
Fornecimento de Refeições Escolares para as Escolas do 1.º C.E.B. do Concelho para o Ano Letivo
2019-2020, a ser materializado, através do estabelecimento de protocolos, com as instituições sem
fins lucrativos mencionadas no mapa, em anexo à distribuição supra referenciada, constituindo
assim parcerias, com o intuito de criar as condições necessárias para a concretização do Programa
de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino
Básico do Concelho de Viseu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dão-se por reproduzidas a minuta do
protocolo em questão bem como da lista das instituições, supra mencionada. ----------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. -------1104 - 01.08.08 - Município de Viseu/ Associações Sem Fins Lucrativos – Ano Letivo 2019/2020 Fornecimento de Refeições Escolares no âmbito da Componente de Apoio à Família – CAF –
Ensino Pré-escolar --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu, em face das informações prestadas na distribuição
n.º EDOC/2019/45876, deliberou aprovar o montante de 40.612,00 euros, referente ao
Fornecimento de Refeições Escolares para os J.I. do Concelho para o Ano Letivo 2019-2019, a ser
materializado, através do estabelecimento de acordos de colaboração, com as instituições sem fins
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lucrativos e associações mencionadas no mapa, em anexo à distribuição supra referenciada, visando
a disponibilização de refeições aos alunos do ensino pré-escolar inscritos e a frequentar os diversos
Jardins de Infância do concelho de Viseu, no âmbito da Componente de Apoio à Família – CAF –
Ensino Pré-Escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dão-se por reproduzidas as minutas dos
acordos de colaboração em questão bem como da lista das instituições e associações, supra
mencionada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. -------1105 - 01.08.09 - Município de Viseu/ Agrupamentos de Escolas do Concelho de Viseu e
Instituições Sem Fins Lucrativos – Ano Letivo 2019/2020 – CAF - Componente de Animação e
Apoio à Família, Ensino Pré-Escolar – Prolongamento de Horário ----------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu, em face das informações prestadas na distribuição
n.º EDOC/2019/43439, deliberou aprovar o montante de 57.640,00 euros, referente ao
Prolongamento de Horário, a ser materializado, através do estabelecimento de acordos de
colaboração, com as instituições sem fins lucrativos e associações mencionadas no mapa, em anexo
à distribuição supra referenciada, visando zelar pela implementação do prolongamento de horário
nos períodos letivos aos alunos do ensino pré-escolar inscritos e a frequentar os diversos Jardins de
Infância do concelho de Viseu, para o ano letivo 2019/2020, no âmbito da Componente de
Animação e Apoio à Família – CAF – Ensino Pré-Escolar. -------------------------------------------------------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dão-se por reproduzidas as minutas dos
acordos de colaboração em questão bem como da lista das instituições e associações, supra
mencionada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------CONTRATOS-PROGRAMA--------------------------------------------------------------1106 - 01.09.01 - Pagamento do Projeto para a Pavimentação da Rua do Couceiro em Moimenta e
Acesso a Forniço - Freguesia de São Pedro de France -------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos
constantes da distribuição n.º EDOC/2018/68908, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a
Freguesia de São Pedro de France, com vista a conceder um apoio financeiro no valor de 3.750,00
euros, acrescido de IVA, para pagamento de projeto para a “Pavimentação da Rua do Couceiro em
Moimenta e Acesso a Forniço”.----------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------1107 - 01.09.02 - Pavimentação em Outeiro de Baixo - Freguesia de São Cipriano e Vil de Souto ---------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos
constantes da distribuição n.º EDOC/2018/75025, deliberou celebrar um Contrato-Programa de
Cooperação Financeira e Técnica, com a Freguesia de São Cipriano e Vil de Souto, com vista à
execução da obra identificada em epígrafe, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será
de cem por cento nos respetivos encargos, no montante de 75.700,00 euros, acrescido de IVA.-------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------1108 - 01.09.03 - Requalificação do Largo e Fonte das cinco Bicas em Mundão - Freguesia de
Mundão ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019
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-------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos
constantes da distribuição n.º EDOC/2017/79212, deliberou celebrar um Contrato-Programa de
Cooperação Financeira e Técnica, com a Freguesia de Mundão, com vista à execução da obra
identificada em epígrafe, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem por cento
nos respetivos encargos, no montante de 41.241,49 euros, acrescido de IVA.----------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------1109 - 01.09.04 - Apoio Financeiro para Pavimentação da Rua do Alto em Mosteirinho - Freguesia
de Coutos de Viseu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos
constantes da distribuição n.º EDOC/2019/45916, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a
Freguesia de Coutos de Viseu, com vista a conceder um apoio financeiro no valor de 3.000,00
euros, para a execução da “Pavimentação da Rua do Alto em Mosteirinho”.-----------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------1110 - 01.09.05 - Apoio Financeiro para Construção de Ecoponto Florestal - Freguesia de Côta -----------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos
constantes da distribuição n.º EDOC/2019/23888, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a
Freguesia de Côta, com vista a conceder um apoio financeiro no valor de 15.000,00 euros, para a
execução de “Construção de Ecoponto Florestal”.------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------1111 - 01.09.06 - Apoio Financeiro para Construção de Parque Infantil em Boa Aldeia - União das
Freguesias de Boa Aldeia Farminhão e Torredeita -----------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos
constantes da distribuição n.º EDOC/2019/10918, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a
União das Freguesias de Boa Aldeia Farminhão e Torredeita, com vista a conceder um apoio
financeiro no valor de 62.500,00 euros, acrescido de IVA, para a execução de “Construção de
Parque Infantil em Boa Aldeia”.---------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------1112 - 01.09.07 - Apoio Financeiro para a Pavimentação do Largo das Festas na Póvoa da
Medronhosa - Freguesia de Repeses e São Salvador ---------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos
constantes da distribuição n.º EDOC/2019/39426, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a
Freguesia de Repeses e São Salvador, com vista a conceder um apoio financeiro no valor de
3.000,00 euros, para a execução da “Pavimentação do Largo das Festas na Póvoa da Medronhosa”.-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------1113 - 01.09.08 - Apoio Financeiro para a Pavimentação da Rua das Ferreiras e Rua Mestre
Alexandre em Bigas - Freguesia de Lordosa ------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos
constantes da distribuição n.º EDOC/2019/47711, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a
Freguesia de Lordosa, com vista a conceder um apoio financeiro no valor de 18.459,90 euros, para a
execução da “Pavimentação da Rua das Ferreiras e Rua Mestre Alexandre em Bigas”.-----------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019
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1114 - 01.09.09 - Pagamento do Projeto para a Requalificação da Calçada do Alto em Mosteirinho Freguesia de Coutos de Viseu -----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos
constantes da distribuição n.º EDOC/2019/632, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a
Freguesia de Coutos de Viseu, com vista a conceder um apoio financeiro no valor de 500,00 euros,
acrescido de IVA, para pagamento de projeto para a “Requalificação da Calçada do Alto em
Mosteirinho”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------1115 - 01.09.10 - Pagamento do Projeto para a Requalificação da Rua dos Prazeres e Rua da Eira
em S. Cosmado - Freguesia de Coutos de Viseu --------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos
constantes da distribuição n.º EDOC/2019/645, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a
Freguesia de Coutos de Viseu, com vista a conceder um apoio financeiro no valor de 600,00 euros,
acrescido de IVA, para pagamento de projeto para a “Requalificação da Rua dos Prazeres e Rua da
Eira em S. Cosmado”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------1116 - 01.09.11 - Pagamento do Projeto para a Conclusão da Pavimentação da Rua da Fonte em
Portela - Freguesia de Coutos de Viseu ------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos
constantes da distribuição n.º EDOC/2019/659, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a
Freguesia de Coutos de Viseu, com vista a conceder um apoio financeiro no valor de 500,00 euros,
acrescido de IVA, para pagamento de projeto para a “Pavimentação da Rua da Fonte em Portela”.---------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------1117 - 01.09.12 - Pagamento do Projeto para Pavimentação da Rua da Costa em S. Cosmado Freguesia de Coutos de Viseu -----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações e documentos
constantes da distribuição n.º EDOC/2019/656, deliberou celebrar um Contrato-Programa, com a
Freguesia de Coutos de Viseu, com vista a conceder um apoio financeiro no valor de 1.000,00
euros, acrescido de IVA, para pagamento de projeto para a “Pavimentação da Rua da Costa em S.
Cosmado”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.-----------------------------CONTRATOS-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO----1118 - 01.10.01 - Município de Viseu / Viseu 2001 - Associação Desportiva, Social e Cultural ------------------------Considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------------------As atribuições dos Municípios consagradas no artigo 23º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, entre outras, nos domínios dos tempos livres e desporto, da saúde e da promoção do
desenvolvimento;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------As competências da Câmara Municipal previstas no artigo 33º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, podendo, no âmbito do apoio a atividades de interesse municipal, deliberar sobre
as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com vista à
prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, bem como à informação de defesa dos
Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019
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direitos dos cidadãos, podendo, igualmente, deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou de
qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores
do município, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas;
-------------------O disposto nos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro – Lei de
Bases da Atividade Física e do Desporto, e do Decreto-Lei 273/2009, de 01 de outubro – Regime
Jurídico dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo.---------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a minuta do contrato-programa de
desenvolvimento desportivo, anexada ao registo n.º EDOC/2019/32255, a celebrar com o Viseu
2001 - Associação Desportiva, Social e Cultural, que tem por objeto a concessão, pelo Município de
Viseu, de um apoio financeiro no montante de 7.725,00 euros para a realização do programa
desenvolvimento desportivo anexo ao referido contrato-programa.-----------------------------------------------------------A fim de fazerem parte integrante da presente ata, dão-se aqui por reproduzidos os
documentos a que supra se faz referência.-----------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.--------1119 - 01.10.02 - Município de Viseu / Associação Cultural e Desportiva Veteranos de Viseu -------------------------Considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------------------As atribuições dos Municípios consagradas no artigo 23º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, entre outras, nos domínios dos tempos livres e desporto, da saúde e da promoção do
desenvolvimento;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------As competências da Câmara Municipal previstas no artigo 33º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, podendo, no âmbito do apoio a atividades de interesse municipal, deliberar sobre
as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com vista à
prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, bem como à informação de defesa dos
direitos dos cidadãos, podendo, igualmente, deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou de
qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores
do município, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas;
-------------------O disposto nos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro – Lei de
Bases da Atividade Física e do Desporto, e do Decreto-Lei 273/2009, de 01 de outubro – Regime
Jurídico dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo.---------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a minuta do contrato-programa de
desenvolvimento desportivo, anexada ao registo n.º EDOC/2019/28460, a celebrar com a
Associação Cultural e Desportiva Veteranos de Viseu, que tem por objeto a concessão, pelo
Município de Viseu, de um apoio financeiro no montante de 400,00 euros para a realização do
programa desenvolvimento desportivo anexo ao referido contrato-programa.----------------------------------------------Mais deliberou, tendo em conta o disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 20.º e
artigo 21.º todos do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas do Município de
Viseu, isentar a referida entidade das taxas de utilização de instalações desportivas e/ou serviços
municipais, no montante identificado na minuta do aludido contrato-programa.-------------------------------------------A fim de fazerem parte integrante da presente ata, dão-se aqui por reproduzidos os
documentos a que supra se faz referência. ----------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.--------1120 - 01.10.03 - Município de Viseu / ASDREQ - Associação Social, Desportiva, Recreativa,
Educativa e Cultural de Quintela -------------------------------------------------------------------------------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019

483

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU
-------------------Considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------------------As atribuições dos Municípios consagradas no artigo 23º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, entre outras, nos domínios dos tempos livres e desporto, da saúde e da promoção do
desenvolvimento;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------As competências da Câmara Municipal previstas no artigo 33º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, podendo, no âmbito do apoio a atividades de interesse municipal, deliberar sobre
as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com vista à
prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, bem como à informação de defesa dos
direitos dos cidadãos, podendo, igualmente, deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou de
qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores
do município, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas;
-------------------O disposto nos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro – Lei de
Bases da Atividade Física e do Desporto, e do Decreto-Lei 273/2009, de 01 de outubro – Regime
Jurídico dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo.---------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a minuta do contrato-programa de
desenvolvimento desportivo, anexada ao registo n.º EDOC/2019/28352, a celebrar com a ASDREQ
- Associação Social, Desportiva, Recreativa, Educativa e Cultural de Quintela, que tem por objeto a
concessão, pelo Município de Viseu, de um apoio financeiro no montante de 4.500,00 euros para a
realização do programa desenvolvimento desportivo anexo ao referido contrato-programa.------------------------------A fim de fazerem parte integrante da presente ata, dão-se aqui por reproduzidos os
documentos a que supra se faz referência. ---------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.----------------------------EDUCAÇÃO-----------------------------------------------------------------------------------1121 - 01.11.01 - Procedimento de Despesa referente ao Programa de Visitas de Estudo 1º CEB e
Pré-Escolar 2019/2020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O constante aperfeiçoamento das condições geradoras do (bom) processo
ensino/aprendizagem, exige continuada atenção e esforço com vista à obtenção de resultados
concretos na capacitação da Comunidade Educativa. --------------------------------------------------------------------------As viagens de estudo constituem um auxiliar relevante no processo de
aprendizagem e desenvolvimento dos alunos em contexto definido pela Escola. -------------------------------------------Considerando o saber, a proximidade e a ágil ação dos Agrupamentos de Escolas,
entende o Município de Viseu aprofundar a articulação com os mesmos. ---------------------------------------------------Manifestada a vontade e a disponibilidade dos Agrupamentos de Escolas para
promover e organizar as viagens de estudo no âmbito do pré-escolar e 1º ciclo, compreende o
Município de Viseu apoiar o empenho e a diligência das Direções dos referidos Agrupamentos na
consecução desse objetivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou celebrar um acordo de colaboração
com os diversos Agrupamentos de Escolas, referente ao Programa Visitas de Estudo do 1.º CEB e
Pré-escolar 2019/2020, bem como aprovar a respetiva despesa.--------------------------------------------------------------A fim de fazerem parte integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzida a minuta do
aludido acordo (EDOC/2019/44870). ---------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------TRANSPORTES ESCOLARES REGULAR – ANO LETIVO 2019/2020-------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019
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1122 - 01.12.01 - Em face das informações prestadas no âmbito do histórico da distribuição n.º
EDOC/2019/43348 e demais documentos anexos, a Câmara Municipal de Viseu deliberou autorizar
a despesa a efetuar com o transporte regular de alunos durante o ano letivo de 2019/2020 no
montante global de 689.000,00 euros.---------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.----------------------------ARRENDAMENTOS – REDE ESCOLAR MUNICIPAL – ANO LETIVO
2019/2020----------------------------------------------------------------------------------------------------------1123 - 01.13.01 - Após análise da informações prestadas no histórico da distribuição n.º
EDOC/2019/43334, e demais documentos em anexo, a Câmara deliberou aprovar o protocolo e o
contrato de arrendamento a celebrar com as entidades constantes da lista em anexo, tendo em vista
o funcionamento da Rede Escolar Municipal para o Ano Letivo 2019/2020. -----------------------------------------------A fim de fazer parte integrante desta ata, dão-se por reproduzidas as minutas do
protocolo e do contrato de arrendamento em questão bem como a lista das entidades, supra
mencionada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.----------------------------AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2019/2020--------------------------------------------------1124 - 01.14.01 - Fornecimento de Livros de Fichas aos Alunos do 1º CEB da Rede Pública ---------------------------O constante aperfeiçoamento das condições geradoras do (bom) processo
ensino/aprendizagem, exige continuada atenção e esforço com vista à obtenção de resultados
concretos na capacitação da Comunidade Educativa.---------------------------------------------------------------------------No âmbito da ação social escolar, com fundamento artº 33º nº1 al. hh) do anexo I da
Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, reforçando o compromisso no apoio às famílias, garantido
portanto a redução dos encargos escolares, vai a autarquia disponibilizar gratuitamente os livros de
fichas para o 1º ciclo da rede pública do Município de Viseu.-----------------------------------------------------------------Considerando, a proximidade e a ágil ação dos Agrupamentos de Escolas, entende o
Município de Viseu aprofundar a articulação com os mesmos.----------------------------------------------------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou celebrar um acordo de colaboração
com os diversos Agrupamentos de Escolas, referente ao Fornecimento de Livros de Fichas aos
Alunos do 1º CEB da Rede Pública, Ano letivo 2019/2020, bem como aprovar a respetiva despesa.-------------------A fim de fazerem parte integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzida a minuta do
aludido acordo (EDOC/2019/47244). ---------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------1125 - 01.14.02 - Fornecimento de Livros de Fichas e Manuais Escolares do 1º, 2º e 3º CEB da
Rede Privada -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O constante aperfeiçoamento das condições geradoras do (bom) processo
ensino/aprendizagem, exige continuada atenção e esforço com vista à obtenção de resultados
concretos na capacitação da Comunidade Educativa.---------------------------------------------------------------------------No âmbito da ação social escolar, com fundamento art.º 33º nº1 al. hh) do anexo I
da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, reforçando o compromisso no apoio às famílias, garantido
portanto a redução dos encargos escolares, vai a autarquia disponibilizar gratuitamente os livros de
fichas e manuais escolares para o 1º ciclo e os manuais escolares para os 2º e 3º ciclo da rede
privada do Município de Viseu. Os manuais escolares são disponibilizados a título de empréstimo,
cabendo a gestão do processo ao Colégio.---------------------------------------------------------------------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019
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-------------------Considerando, a proximidade e a ágil ação dos Colégios, entende o Município de
Viseu aprofundar a articulação com os mesmos.-------------------------------------------------------------------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou celebrar um acordo de colaboração
com os diversos Colégios, referente ao Fornecimento de Livros de Fichas e Manuais Escolares aos
Alunos do 1º, 2º e 3º CEB da Rede Privada, Ano letivo 2019/2020, bem como aprovar a respetiva
despesa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A fim de fazerem parte integrante desta ata, dá-se aqui por reproduzida a minuta do
aludido acordo (EDOC/2019/47244). ---------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------VISEU NOVO, S.R.U. – SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA DE
VISEU--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1126 - 01.15.01 - Empreitada de Arranjos Exteriores para o Largo da Prebenda - ContratoPrograma------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu, em face dos documentos em anexo à distribuição n.º
EDOC/2017/48931, deliberou aprovar a adenda ao Contrato-Programa oportunamente celebrado
entre o Município e a Viseu Novo, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, referente à
Empreitada de Arranjos Exteriores para o Largo da Prebenda, que dá uma nova redação à cláusula
quarta do referido Contrato-Programa e que a fim de fazer parte integrante da presente ata, se dá
aqui como reproduzida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.---------1127 - 01.15.02 - Empreitada de Arranjos Exteriores para o Pátio da Travessa de S. Lázaro Contrato-Programa-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu, em face dos documentos em anexo à distribuição n.º
EDOC/2017/48944, deliberou aprovar a adenda ao Contrato-Programa oportunamente celebrado
entre o Município e a Viseu Novo, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, referente à
Empreitada de Arranjos Exteriores para o Pátio da Travessa de S. Lázaro, que dá uma nova redação
à cláusula quarta do referido Contrato-Programa e que a fim de fazer parte integrante da presente
ata, se dá aqui como reproduzida. -------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.----------------------------APOIO À RECUPERAÇÃO DE ALÇADOS-------------------------------------------1128 - 01.16.01 - Rua João Mendes nº 135 --------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu deliberou, no seguimento da deliberação n.º 31,
tomada na Reunião de Câmara de 10-01-2019 e com base nas informações prestadas no histórico da
distribuição n.º EDOC/2019/44354, atribuir um incentivo financeiro para a recuperação dos alçados
principais do edifício sito na Rua João Mendes nº 135, Freguesia de Viseu, no valor de 810,00
euros, requerido por Paxdomi – Gestão de Condomínios, Lda..---------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.----------------------------REDUÇÃO DE TAXAS --------------------------------------------------------------------1129 - 01.17.01 - Cine Clube de Viseu -------------------------------------------------------------------------------------------Em face do requerimento apresentado pela entidade acima referida, com a
distribuição n.º EDOC/2019/41262, bem como das informações, constantes do histórico do referido
registo, a Câmara Municipal de Viseu, ao abrigo das disposições contidas no n.º 1 e nº 2 do artigo
Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019

486

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU
20.º do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas do Município de Viseu,
deliberou autorizar a redução em 90% o valor das taxas referentes à Licença Especial de Ruído e
Licença de Divertimento Publico para a realização do "Cinema na Cidade 2019".-----------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.----------------------------PROCESSO Nº1443/13.5TAVIS – JUÍZO LOCAL CRIMINAL DE VISEU----1130 - 01.18.01 - Tendo em conta as informações e documentos constantes do histórico da
distribuição n.º EDOC/2019/47550, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o pagamento
em prestações, da indeminização devida pelo constituinte à Câmara Municipal de Viseu, no
montante total de 2.915,00 euros, acrescidos de juros vencidos e vincendos, no âmbito do processo
supra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.----------------------------TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA VAZ---------------------------------------------1131 - 01.19.01 - Tendo em conta as informações e documentos constantes do histórico da
distribuição n.º EDOC/2019/47182, em especial a informação da Divisão de Apoio ao
Investimento, de 31-07-2019, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou pela emissão de parecer
favorável na transferência da Farmácia Vaz, atualmente localizada na Rua Formosa, Freguesia de
Viseu, para a Quinta da Tapada, Freguesia de Rio de Loba, salvaguardando - se a acessibilidade das
populações aos medicamentos com comodidade.--------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.----------------------------CONCESSÃO DO DIREITO DE USO PRIVATIVO DO DOMÍNIO
PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE POSTES DE SINALÉTICA
DIRECIONAL PUBLICITÁRIA NO CONCELHO DE VISEU--------------------------------------1132 - 01.20.01 - No seguimento da deliberação nº 836, tomada na reunião de câmara de 13-062019 e tendo por fundamento as informações constantes do histórico da distribuição n.º
EDOC/2018/55178 e demais documentos em anexo, a Câmara Municipal de Viseu deliberou,
aprovar o Anúncio do procedimento supra referido.----------------------------------------------------------------------------Mais deliberou, nomear o seguinte Júri que conduzirá o procedimento:----------------------------------Presidente: Eng.º Eduardo Fiuza; Vogal Efetivo: Eng.ª Catrina Feliciano, que
substituirá o Presidente; Vogal Efetivo: Dra. Ana Lagoas; Vogal Suplente: Maria Andrade; Vogal
Suplente: Dr. Aníbal Carvalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberou por fim, nomear a Eng.ª Carla Rodrigues como Gestora do Contrato. -----------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NAS SEGUINTES
ENTIDADES------------------------------------------------------------------------------------------------------1133 - 01.21.01 - Habisolvis, E.M., Empresa Municipal de Habitação Social de Viseu ----------------------------------No uso da competência que lhe confere o nº. 2 do artigo 26.º da Lei nº. 50/2012, de
31 de agosto, e tendo em conta o disposto no artigo 9.º e 19.º dos Estatutos da “Habisolvis-EM”, a
Câmara Municipal de Viseu, Órgão Executivo da entidade pública participante, deliberou aprovar a
alteração do representante na Assembleia Geral, da referida empresa, designando o Vereador Jorge
Miguel Meleiro Sobrado, em substituição da anterior representante, Vereadora Cristina Maria
Ramos Brás de Almeida Brasete e Silva.----------------------------------------------------------------------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019
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-------------------Mais deliberou, no uso da competência que lhe confere a subalínea oo) do n.º 1 do
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, conjugada com o nº. 1 do artigo 26.º da Lei nº.
50/2012, de 31 de agosto e tendo em conta o disposto no artigo 6.º e 19.º dos Estatutos da
“Habisolvis-EM”, propor a alteração do Presidente do Conselho de Administração, da referida
empresa, designando a Vereadora Cristina Maria Ramos Brás de Almeida Brasete e Silva, a eleger
pela Assembleia Geral.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------1134 - 01.21.02 - AMRPB – Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão -----------------------------------No uso da competência que lhe confere a subalínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei
n.º 75/2013 de 12 de setembro, e tendo em conta o disposto no artigo 20.º dos Estatutos da
“AMRPB – Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão”, a Câmara deliberou, sob
proposta do Senhor Presidente, alterar os representantes da Câmara na Assembleia Intermunicipal,
designando a Vice-Presidente Maria da Conceição Rodrigues de Azevedo, em substituição do
Senhor Presidente, a Vereadora Cristina Maria Ramos Brás de Almeida Brasete e Silva e o
Vereador João Paulo Lopes Gouveia, como representantes da Câmara na referida associação.--------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------1135 - 01.21.03 - AIRC – Associação de Informática da Região Centro ----------------------------------------------------No uso da competência que lhe confere a subalínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei
n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara deliberou, sob proposta do Senhor Presidente, designar a
Vice-Presidente Maria da Conceição Rodrigues de Azevedo, como representante da Câmara na
referida associação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou, revogar a deliberação nº 1752, tomada na Reunião de Câmara de
26-10-2017.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------1136 - 01.21.04 - Beira Amiga ----------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da competência que lhe confere a subalínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei
n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara deliberou, sob proposta do Senhor Presidente, designar a
Vereadora Cristina Maria Ramos Brás de Almeida Brasete e Silva, como representante da Câmara
na referida empresa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou, revogar a deliberação nº 1753, tomada na Reunião de Câmara de
26-10-2017.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------1137 - 01.21.05 - VISEUPOLIS – Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Viseu-------------------No uso da competência que lhe confere a subalínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei
n.º 75/2013 de 12 de setembro conjugada com o n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 227/2000 de
09 de setembro, a Câmara deliberou, sob proposta do Senhor Presidente, designar a Vice-Presidente
Maria da Conceição Rodrigues de Azevedo, como representante do Município de Viseu na
Comissão Liquidatária da referida empresa. -------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou, revogar a deliberação nº 1754, tomada na Reunião de Câmara de
26-10-2017.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019
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DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PARTILHADOS
02-DSP

-------------------PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA OCUPAÇÃO DE 24 POSTOS DE
TRABALHO DE ASSISTENTE OPERACIONAL – VÁRIAS ÁREAS-----------------------------1138 - 02.01.01 - A Câmara Municipal de Viseu, tendo por base as informações em anexo à
distribuição n.º EDOC/2019/17576, (documentos esses que, a fim de fazerem parte integrante da
presente ata, se dão aqui por reproduzidos), deliberou, tendo em conta o disposto no nº 2 do artigo
30.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, na sua atual
redação, aprovar a abertura de procedimentos concursais comuns, para o preenchimento de um
número máximo de 24 postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional em várias
áreas funcionais, com recurso à constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo
indeterminado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------PEDIDO DE EMPRÉSTIMO LINHA BEI PT 2020 – AUTARQUIAS-----------1139 - 02.02.01 - A Câmara Municipal de Viseu, em face da informação prestada pela Divisão
Financeira e Logística no âmbito da Distribuição n.º EDOC/2019/49108 (que, a fim de fazerem
parte integrante da presente ata, se dão aqui por reproduzidos) e documentos em anexo, deliberou
autorizar, a submissão de candidatura à Linha BEI PT 2020 - Autarquias, com o valor global de
financiamento de 583.605,40, euros.----------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU------------------------------------------------------------------------1140 - 02.03.01 - Ajustamentos ao Quadro de Competências fixado, no âmbito do ROSM da
Câmara Municipal de Viseu, com Incidências nas Unidades Orgânicas Municipais que integram o
Departamento de Desenvolvimento Económico e Ordenamento do Território ---------------------------------------------Tendo em conta as informações e documentos constantes da distribuição n.º
EDOC/2019/52466 e documentos em anexo (que, a fim de fazerem parte integrante da presente ata,
se dão aqui por reproduzidos), a Câmara Municipal de Viseu, no uso da competência prevista na
alínea a) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação,
deliberou aprovar as alterações propostas à redação do artigo n.º 19º do Regulamento da
Organização dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Viseu e, bem assim, todas as suas
implicações na estrutura do próprio departamento, passando o sector de loteamento a integrar,
exclusivamente, a divisão de gestão urbana, o setor de queixas, na área do urbanismo, a integrar,
exclusivamente, a divisão de fiscalização urbanística, sendo, simultaneamente, eliminado o setor de
licenciamentos, no âmbito da divisão de apoio ao investimento.--------------------------------------------

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, OBRAS E SUSTENTABILIDADE
03-DAOS
Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019
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-------------------TRANSITO------------------------------------------------------------------------------------1141 - 03.01.01 - Sinalização Vertical e Horizontal-----------------------------------------------------------------------------Em face das informações constantes da etapa 8 da distribuição n.º
EDOC/2019/26107, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a alteração de localização de
dois lugares de estacionamento para Pessoas com mobilidade condicionada, na rua Aquilino Ribeiro
junto à Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva, em Viseu.------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta.----------------------------ESTÁDIO MUNICIPAL DO FONTELO – REQUALIFICAÇÃO DAS
PISTAS DE ATLETISMO, RENOVAÇÃO DO RELVADO E DA REDE DE REGA-----------1142 - 03.02.01 - A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do conteúdo da distribuição
n.º EDOC/2019/17369 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
limitado com prévia qualificação, com fundamento na alínea b) do artigo 19.º e artigo 38.º do
mesmo normativo legal, para a empreitada de “Estádio Municipal do Fontelo - Requalificação das
Pistas de Atletismo, Renovação do Relvado e da Rede de Rega”.-----------------------------------------------------------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 1.480.000,00 euros, acrescido de IVA; ---------------------------------------8) o prazo de 21 dias para apresentação das propostas; -----------------------------------------------------9) o prazo de 210 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 Eduardo Fiuza; Vogal Efetivo: Eng.º Portela Seabra, que
substituirá o Presidente; Vogal Efetivo: Eng.º António Carvalho; Vogal Suplente: Eng.º Miguel
Costa; Vogal Suplente: Engª Marisa Coelho.--------------------------------------------------------------------------------------Deliberou ainda, tendo em conta o disposto no n.º 1 do artigo 109.º conjugado com
n.º 2 do artigo 69.º, ambos, do Código dos Contratos Públicos, delegar, no aludido júri, a prática de
todos os atos necessários à prossecução do procedimento em título, até à adjudicação. ---------------------------------Mais deliberou, nos termos do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 96.º do CCP –
Código dos Contratos Públicos nomear o Arq. Octávio Bastos como Gestor do Contrato. -------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE MOBILIDADE
VISEU--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1143 - 03.03.01 - Em face da informação da distribuição n.º EDOC/2019/16598, a Câmara
Municipal de Viseu, deliberou aprovar a Minuta do Contrato, referente ao procedimento de
“Requalificação do Centro de Operações de Mobilidade Viseu”.------------------------------------------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------EMPREITADA CONTINUA DE PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO 2019-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1144 - 03.04.01 - A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do conteúdo da distribuição
n.º EDOC/2018/45903 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 “Empreitada Continua Pavimentação em Betuminoso - 2019”.---------------------------------------------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 1.000.000,00 euros, acrescido de IVA com divisão em 2
lotes de 500.000,00 euros cada; --------------------------------------------------------------------------------------------------8) o prazo de 15 dias para apresentação das propostas; -----------------------------------------------------9) o prazo de 735 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 Portela Seabra; Vogal Efetivo: Eng.º António Carvalho, que
substituirá o Presidente; Vogal Efetivo: Eng.º Eduardo Fiuza; Vogal Suplente: Eng.º Ricardo Costa;
Vogal Suplente: Eng.º Miguel 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 o Eng.º Jorge Borges como Gestor do Contrato. --------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------EMPREITADA CONTINUA DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE
VALETAS - 2019------------------------------------------------------------------------------------------------1145 - 03.05.01 - Em face das informações prestadas no histórico da distribuição n.º
EDOC/2019/2974, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o Relatório Final, contendo a
proposta de adjudicação pelo valor de 234.684,10 euros, acrescido de IVA à empresa Sucessos e
Tanto, SA, bem como, a Minuta de Contrato da empreitada mencionada em epígrafe.-------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------EMPREITADA CONTINUA DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA – 2019
– LOTE 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019
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1146 - 03.06.01 - A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do conteúdo da distribuição
n.º EDOC/2019/44503 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 “Empreitada Continua Pavimentação em Calçada – 2019 – Lote 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 200.000,00 euros, acrescido de IVA; -----------------------------------------8) o prazo de 15 dias para apresentação das propostas; -----------------------------------------------------9) o prazo de 735 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.º. Ricardo Costa; Vogal Suplente: Eng.º Portela Seabra;
Vogal Suplente: Eng.º Miguel 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 o Eng.º Luís Figueiredo como Gestor do Contrato. -----------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ----------------------------REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSOS PARA VISEU ARENA1147 - 03.07.01 - A Câmara Municipal de Viseu tomou conhecimento do conteúdo da distribuição
n.º EDOC/2019/8728 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 publicação de anúncio no JOUE, com fundamento na alínea a) do artigo 19.º do mesmo
normativo legal, para a empreitada de “Requalificação do Pavilhão Multiusos para Viseu Arena”.--------------------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;------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019
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------------------7) o preço base no valor de 6.715.000,00 euros, acrescido de IVA; ---------------------------------------8) o prazo de 51 dias para apresentação das propostas; -----------------------------------------------------9) o prazo de 300 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 Eduardo Fiuza; Vogal Efetivo: Eng.º Portela Seabra, que
substituirá o Presidente; Vogal Efetivo: Eng.º António Carvalho; Vogal Suplente: Eng.º Miguel
Costa; 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.º Cristina Correia como Gestora do Contrato. ----------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ----------------------------IMPLEMENTAÇÃO DE INTERFACE TERMINAL DE TRANSPORTES 3º PROCEDIMENTO-------------------------------------------------------------------------------------------1148 - 03.08.01 - Em face da informação da Divisão de Obras e Equipamentos n.º 053/2019-CCC,
de 10-07-2019 em anexo à distribuição n.º EDOC/2019/41328 e demais informações prestadas no
histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar os trabalhos
apresentados, do que resulta um acréscimo de custo da empreitada no valor de 14.513,10 euros,
acrescido de IVA (4,54% do preço contratual), enquadrável: nos trabalhos complementares (com
observância do artigo 370.º do CCP, no caso, ponto 2), no valor de 10.200,00 euros, acrescido de
IVA (3,19% do preço contratual), (com observância do artigo 378.º do CCP "Responsabilidade
pelos trabalhos complementares", no caso, pontos 3 e 4 e 6 e 7), sendo responsabilidade do
Empreiteiro metade do preço dos trabalhos (5.100,00 euros, acrescido de IVA) e na metade do
Dono da Obra o direito a ser indemnizado pela Equipa projetista, com prazo de execução dos
trabalhos objeto deste contrato de 5 dias; nos trabalhos complementares (com observância do artigo
370.º do CCP, no caso, ponto 4), no valor de 38.430,70 euros, acrescido de IVA (12,34% do preço
contratual), com dedução de trabalhos previstos no contrato no valor de 34.117,60 euros, acrescido
de IVA (10,67% do preço contratual), enquadrável nos trabalhos a menos (com observância do
artigo 379.º do CCP), com prazo de execução dos trabalhos objeto deste contrato de 15 dias, com
publicitação no portal dos contratos públicos nos termos do artigo 315.º do CCP (“valor acumulado
superior a 10% do preço contratual”).----------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------PROVERE – REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DAS MARGENS DO RIO
DÃO -TERMAS DE ALCAFACHE – REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO - 2º
PROCEDIMENTO (CONCLUSÃO DAS OBRAS) -----------------------------------------------------1149 - 03.09.01 - Em face da informação da Divisão de Obras e Equipamentos n.º 169/2019FB, de
24-07-2019 em anexo à distribuição n.º EDOC/2019/39506 e demais informações prestadas no
histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o Auto de
Vistoria para efeitos de Liberação da Caução no final do terceiro ano após Receção Provisória da
Obra (com observância do artigo 295º 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.----------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019
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--------------------INTERVENÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DA FEIRA DE S. MATEUS 2017
– INSTALAÇÕES SANITÁRIAS COM TRAIGEM DE LIXOS – MÓDULO 3 E 4 -------------1150 - 03.10.01 - Em face da informação da Divisão de Obras e Equipamentos n.º 105/2019BE, de
16-07-2019 em anexo à distribuição n.º EDOC/2019/45010 e demais informações prestadas no
histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o Auto de
Receção Provisória realizado em 16.07.2019.-------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------REPARAÇÕES NO PAVILHÃO CIDADE DE VISEU-----------------------------1151 - 03.11.01 - Em face da informação da Divisão de Obras e Equipamentos n.º 22/2019-CF, de
31-07-2019 em anexo à distribuição n.º EDOC/2019/48663 e demais informações prestadas no
histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou não haver razões para ser
proferida decisão de oposição ao Subempreiteiro apresentado, Capex – Engenharia Unipessoal, Lda.
para execução dos trabalhos de Cobertura.----------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA – ANO
2013/2014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1152 - 03.12.01 - Em face da informação da Divisão de Obras e Equipamentos n.º 69/2019MA, de
03-07-2019 em anexo à distribuição n.º EDOC/2019/41612 e demais informações prestadas no
histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar a Conta Final da
Empreitada no valor de 128.262,27 euros, acrescido de IVA.------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA –
LOTE 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------1153 - 03.13.01 - Em face da informação da Divisão de Obras e Equipamentos n.º 46/2019/PAR, de
12-07-2019 em anexo à distribuição n.º EDOC/2019/44432 e demais informações prestadas no
histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar o Auto da
Consignação da Obra realizado em 12-07-2019.----------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------------------------EMPREITADA CONTÍNUA DE CONSTRUÇÃO CIVIL – 2017/2018---------1154 - 03.14.01 - Em face da informação da Divisão de Obras e Equipamentos n.º 054/19, de 0807-2019 em anexo à distribuição n.º EDOC/2019/32066 e demais informações prestadas no
histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar os trabalhos de
Conservação na Escola CEB de Loureiro de Silgueiros, na Freguesia de Silgueiros, com valor
estimado de 3.291,00 euros, acrescido de IVA.-----------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. -------1155 - 03.14.02 - Em face da informação da Divisão de Obras e Equipamentos n.º 055/19, de 1607-2019 em anexo à distribuição n.º EDOC/2019/28785 e demais informações prestadas no
histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar os trabalhos de
Substituição de cobertura no Jardim de Infância de Várzea de Calde, na Freguesia de Calde, com
valor estimado de 9.275,00, acrescido de IVA.---------------------------------------------------------------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019
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--------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. -------1156 - 03.14.03 - Em face da informação da Divisão de Obras e Equipamentos n.º 062/19, de 2407-2019 em anexo à distribuição n.º EDOC/2019/44206 e demais informações prestadas no
histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar os trabalhos de
Beneficiação do Jardim de Infância de Gumirães, na Freguesia de Rio de Loba, com valor estimado
de 568,00 euros, acrescido de IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. -------1157 - 03.14.04 - Em face da informação da Divisão de Obras e Equipamentos n.º 060/19, de 2407-2019 em anexo à distribuição n.º EDOC/2019/45971 e demais informações prestadas no
histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar os trabalhos de
Conservação no Jardim de Infância Travanca, na Freguesia de Bodiosa, com valor estimado de
592,00 euros, acrescido de IVA.----------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. -------1158 - 03.14.05 - Em face da informação da Divisão de Obras e Equipamentos n.º 058/19, de 2407-2019 em anexo à distribuição n.º EDOC/2019/20585 e demais informações prestadas no
histórico da referida distribuição, a Câmara Municipal de Viseu, deliberou aprovar os trabalhos de
Substituição de cobertura na Escola CEB de Fragosela, na Freguesia de Fragosela, com valor
estimado de 1.000,00 euros, acrescido de IVA.-----------------------------------------------------------------------------------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 do Departamento de Ambiente Obras e Sustentabilidade, Henrique Custódio de
Oliveira Domingos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO
04-DDEOT
--------------------LOTEAMENTOS----------------------------------------------------------------------------1159 - 04.01.01 - Hugo Gomes Pardal; Ana Catarina da Silva Araújo; Filipe Manuel Monteiro
Amaro e Iva Carina Pinto Vieira da Rocha – Processo nº 03/1981/2098 ----------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou ao abrigo do nº 3 do art.º 27º do Decretolei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, aprovar o pedido de alteração solicitada, que
se consubstancia na reconfiguração de dois lotes adicionando um prédio rústico com a área de
450,00m2, e na reconfiguração da cedência para os arruamentos situados em toda a envolvente, em
articulação com o loteamento contíguo, que é mais recente, mas representa uma mais-valia para a
malha viária, mas o pedido de emissão deve incluir também um prédio rústico com a área de
450,00m2 ser instruído com uma planta síntese corrigida em relação à largura dos passeios, sem
prejuízo do aditamento ao alvará ficar condicionado, à apresentação no prazo de um ano, dos
projetos de infraestruturas a intervencionar devidamente quantificadas e orçamentadas, para efeitos
de cálculo de taxas urbanísticas e de caução, e ainda, a calendarização dos mesmos para se poder
estabelecer o prazo para execução das obras de urbanização.-----------------------------------------------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019
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-------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------1160 - 04.01.02 - Augusto de Oliveira, Lda. – Processo nº 03/2000/18 -----------------------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou pela aprovação da alteração para
aditamento ao Alvará nos termos do ponto 7 do referido artigo 27º, que se consubstancia na
alteração do uso do R/Chão do lote 1 de comércio para habitação, incluindo o acerto de vãos agora
analisado, passando a possibilitar a execução, neste lote, de um edifício exclusivamente destinado a
habitação, com o total de 5 fogos.--------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ----------------------------OUTRAS CONSTRUÇÕES---------------------------------------------------------------1161 - 04.02.01 - Daniela dos Santos Esteves - Processo n.º 17.04.03/2019/1193 -----------------------------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou pela aprovação do projeto de arquitetura
de legalização de obras de edificação com remodelação, nos termos do artigo 102-A do Decreto-Lei
n.º 555/99 de 16 de dezembro (RJUE), na sua atual redação, e por força do disposto na alínea g2) do
n.º 3 do artigo 74.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Viseu, tendo em conta que são
cumpridos os requisitos aí definidos e considerando-se igualmente a especificidade da operação
urbanística, que em termos de organização, ocupação, localização e de utilização a mesma não
acarreta qualquer impacto urbanístico negativo, tendo em conta o teor das informações da Chefe de
Divisão/DAI n.º 131/2019, datada de 22 de julho de 2019 e n.º 133/2019 de 23/07/2019.--------------------------------Mais deliberou, que o projeto de arquitetura fique condicionado ao disposto no
ponto n.º 6 da informação n.º 125/2019 de 09/07/2019 e ponto n.º 1 da informação n.º 133/2019 de
23/07/2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. -------1162 - 04.02.02 - Zinox - Indústria e Comércio de Metais, Lda. - Processo n.º 24/2017/10738 -------------------------A Câmara Municipal de Viseu, deliberou pela dispensa das condições previstas nos
nºs 4 a 8, conforme previsto no nº 10, todos do artigo 16 do decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de
junho, na sua atual redação, dada a inviabilidade do seu cumprimento, e uma vez que foram
propostas medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo interessado, e as medidas
relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios, medidas essas já objeto da
referida aprovação por unanimidade pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta.------------------------------------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 de Departamento de Desenvolvimento Económico e Ordenamento do Território,
Marcelo Caetano Martins Delgado.-----------------------------------------------------------------------------FORMA DE VOTAÇÃO - As deliberações constantes desta ata foram aprovadas por unanimidade
de votos dos membros presentes, com excepção daquelas onde se faz menção expressa do
contrário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO - E não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a reunião,
quando eram dez horas e trinta minutos, dela se lavrando esta ata. E eu, Rui Alexandre Mendes
Duarte, a redigi e subscrevi. -------------------------------------------------------------------------------------Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 08 de agosto de 2019
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O Presidente

_______________________
O Chefe de Divisão

_________________________
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