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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU,
REALIZADA NO DIA DEZASSEIS DE
NOVEMBRO DEDOIS MILEDEZOITO

----- No dia 16 de novembro de dois mil e dezoito, teve lugar no Solar do Vinho do Dão, a
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, a qual foi presidida pelo Senhor Presidente da
Assembleia Municipal, José Manuel Henriques Mota de Faria, secretariado pelo Senhor
Paulo Jorge de Almeida Pereira como Primeiro Secretário e pela Senhora Cristina Paula
Cunha Pereira Gomes como Segunda Secretária. --------------------------------------------------A Sessão teve início às nove horas e trinta e cinco minutos, tendo-se verificado a falta do
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro de France Fernando Martins
Machado (justificada).--------------------------------------------------------------------------------------Para que conste na presente Ata, o resumo da correspondência recebida e expedida,
previamente disponibilizada, fica a seguir transcrito:-----------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:------------------------------------------------------------------– A Assembleia Municipal recebeu convites de diversos Organismos, Associações e
Entidades, a convidar o Exmo. Senhor Presidente deste Órgão Autárquico a participar e
assistir às mais variadas reuniões e realizações.------------------------------------------------------– Diversas Entidades e Partidos Políticos solicitaram a cedência do Salão da Assembleia
Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------– O Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro de France Fernando
Martins Machado remeteu email no qual solicita a justificação da sua falta à Sessão
Ordinária de 17/09/2018.-----------------------------------------------------------------------------------– A Assembleia Municipal de Gouveia remeteu via postal cópia do teor da Moção “Pela
Abolição das Portagens da A23 e A25” Aprovada na Sessão Ordinária da AM de Gouveia
realizada no dia 28/09/2018.-------------------------------------------------------------------------------– O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” remeteu email referente ao
assunto: Projeto Resolução N.º 1832/XIII/4ª - Recomenda ao Governo que os nós de acesso
às autoestradas sejam iluminados.-----------------------------------------------------------------------– A ANAM remeteu via correio eletrónico informações.--------------------------------------------– O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” remeteu email referente ao
assunto: Projeto de Resolução - Necessidade de revisão do rácio de auxiliares de ação
educativa na Escola Pública.------------------------------------------------------------------------------– A Exma. Sra. Ana Maria Ferreira dos Santos Araújo remeteu via postal agradecimento
pelo tributo prestado pelo Exmo. Sr. Dr. Fernando Paulo do Carmo Baptista ao Sr. Eng.
António José Coelho de Araújo.--------------------------------------------------------------------------– O Exmo. Sr. João Costa remeteu informação referente ao percurso pedestre de
Barreiros/Cepões.-------------------------------------------------------------------------------------------– A Casa Civil de Sua Excelência o Presidente da República, O Exmo. Sr. Chefe do
Gabinete de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, a Comissão de
Economia, Inovação e Obras Públicas, e os Grupos Parlamentares do CDS/PP, PCP,
acusaram e agradeceram o envio da Moção sobre os combustíveis dos Bombeiros.----------– A Câmara Municipal de Viseu remeteu documentos para a Sessão Ordinária da AM de
16 de novembro de 2018.-----------------------------------------------------------------------------------– Foram recebidas diversas comunicações de indisponibilidade de presença na sessão
Ordinária de 16 de novembro de 2018 e pedidos de substituição.---------------------------------– O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu remeteu via correio eletrónico
Informação escrita acerca da atividade e situação financeira do Município.--------------------
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– O Grupo Parlamentar Ecologista “Os Verdes” remeteu email referente ao assunto: GP
PEV - Projeto Resolução N.º 1858XIII4ª - Abolição de portagens na A24.----------------------– O Grupo Parlamentar Ecologista “Os Verdes” remeteu email referente ao assunto:------Projeto Resolução N.º 1857/XIII/4ª - Abolição de portagens na A25.-----------------------------– O Grupo Parlamentar do PCP remeteu email referente ao assunto: Propostas de
Alteração ao Orçamento do Estado para 2019 - Autarquias Locais.-----------------------------CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA:------------------------------------------------------------------– Foi dado conhecimento dos diversos pedidos de cedência do Salão da AM, às Entidades e
Organismos que efetuaram o mesmo pedido.----------------------------------------------------------– Foram remetidas em mão bem como via EDOC, ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara
de Viseu, Deliberações aprovadas bem como as respetivas Certidões referentes à Sessão
Ordinária da Assembleia Municipal do dia 17 de setembro de 2018.----------------------------– Foram remetidas via Edoc à Câmara Municipal de Viseu as Atas da Sessão Ordinária da
AM realizada em 22 de junho de 2018 e da Sessão Extraordinária da AM de 01 de agosto
aprovadas na Sessão Ordinária de 17/09/2018.--------------------------------------------------------– Foi remetido via Edoc à Câmara Municipal de Viseu, Edital das deliberações aprovadas
pela Assembleia Municipal de Viseu, referentes aos assuntos inscritos na ordem de
trabalhos da Sessão Ordinária de 17/09/2018.---------------------------------------------------------– Foi remetido via postal a Sua Excelência o Presidente da República, Sua Excelência o
Presidente da Assembleia da República, a Sua Excelência o Primeiro-Ministro, a Sua
Excelência o Ministro das Finanças, Sua Excelência o Ministro da Administração Interna,
aos Lideres Parlamentares, ao Deputado Único do PAN a Moção referente à carga fiscal
sobre os Combustíveis dos Bombeiros, aprovada na Sessão Ordinária de 17/09/2018.-------– Foi remetido via Edoc ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara a Moção referente à carga
fiscal sobre os Combustíveis dos Bombeiros, aprovada na Sessão Ordinária de 17/09/2018.– Foi remetido via Edoc ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara cópia da Recomendação
apresentada pelo Grupo Municipal da CDU, “Pela Construção do Parque de Campismo
de Viseu”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------– Para conhecimento dos Membros da AM de Viseu foi remetido via correio eletrónico
cópia do teor da Moção “Pela Abolição das Portagens da A23 e A25” aprovada na Sessão
Ordinária da AM de Gouveia realizada no dia 28/09/2018, enviada a esta AM pelo Exmo.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Gouveia.------------------------------------------------– Foi remetido via postal ao Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de S. Pedro
de France ofício no qual se informa que atendendo aos motivos invocados a falta do Exmo.
Sr. Presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro de France à Sessão Ordinária da AM de
17-09-2018 foi considerada justificada.-----------------------------------------------------------------– Foi remetido via postal ao Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Ribafeita
ofício no qual se informa que atendendo aos motivos invocados a falta da Exma. Sra.
Presidente da Junta de Freguesia de Ribafeita à Sessão Ordinária da AM de 17-09-2018
foi considerada justificada.--------------------------------------------------------------------------------– Foi remetida via postal à Exma. D. Ana Maria Ferreira dos Santos Araújo cópia do
tributo prestado, no período do público, pelo Exmo. Sr. Dr. Fernando Paulo do Carmo
Baptista ao Sr. Eng. António José Coelho de Araújo.-----------------------------------------------– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email do
Grupo Parlamentar Ecologista “Os Verdes” referente ao assunto: Projeto de Resolução Necessidade de revisão do rácio de auxiliares de ação educativa na Escola Pública.----------– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico informações
da ANAM.-----------------------------------------------------------------------------------------------------– Para conhecimento do Exmo. Sr. Presidente da União de Freguesias Barreiros/Cepões
foi remetida informação do Exmo. Sr. João Costa referente ao percurso pedestre de
Barreiros/Cepões.--------------------------------------------------------------------------------------------
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– Foi enviado aos Exmos. Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, via postal e via correio
eletrónico, Convocatória e respetivo Edital para a sessão ordinária da AM de 16 de
novembro de 2018 e Credenciais (utilizador e palavra passe).-------------------------------------– Foi enviado aos Exmos. Srs. Deputados Municipais via postal e via correio eletrónico
Convocatória para a sessão ordinária da AM de 16 de novembro de 2018 e Credenciais
(utilizador e palavra passe).-------------------------------------------------------------------------------– Para conhecimento do Exmo. Sr. Presidente da CMV, e dos Exmos (as) Srs. (as)
Vereadores da CMV, foi enviada Convocatória para a sessão ordinária da AM de 16 de
novembro de 2018 e Credenciais (utilizador e palavra passe).-------------------------------------– Foi enviado via correio eletrónico ao Jornal Diário de Viseu Edital e Jornal da Beira
Edital para publicação da sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 16 de novembro
de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------– Foram enviadas via postal e via correio eletrónico as comunicações de substituição das
vagas ocorridas na sessão ordinária da AM de 16/11/2018 aos membros substitutos bem
como às respetivas forças políticas forças políticas.--------------------------------------------------– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico Informação
escrita acerca da atividade e situação financeira do Município.-----------------------------------– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email do
Grupo Parlamentar Ecologista “Os Verdes” referente ao assunto: Projeto Resolução N.º
1858/XIII/4ª - Abolição de portagens na A24.---------------------------------------------------------– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email do
Grupo Parlamentar Ecologista “Os Verdes” referente ao assunto: Projeto Resolução N.º
1857/XIII/4ª - Abolição de portagens na A25.---------------------------------------------------------– Foi remetido via postal ao Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de
Barreiros ofício referente à deliberação da Assembleia de freguesia relativa á
desagregação de freguesias.-------------------------------------------------------------------------------– Foi remetido via postal pedido de Parecer Jurídico à CCDR C.------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Bom dia a todos. Cumprimentava o
Senhor Presidente da Câmara, os Senhores Deputados, os Senhores Vereadores, os
Senhores Presidentes de Junta, Minhas Senhoras e Meus Senhores.-----------------------------Bem-vindos a esta nova casa, é transitoriamente enquanto decorrem os trabalhos no Solar
dos Peixotos, pedimos também a compreensão de todos. Este espaço, o Solar do Vinho do
Dão é o espaço que entendíamos que tinha as melhores condições para acolher as sessões
da Assembleia Municipal enquanto decorrem, como tínhamos dito, as obras de
requalificação do Solar dos Peixotos e que também mereceu a anuência de todos os
Grupos Municipais, por isso também pedíamos a compreensão de todos para estes
problemas que vão surgindo que apesar de terem sido já testados, poderão eventualmente
surgir alguns problemas.-----------------------------------------------------------------------------------Informamos a todos também que o Gabinete de Apoio foi transferido para o 1º andar do
Solar dos Peixotos e ali continuará a funcionar e o acesso ao Gabinete de Apoio passará a
ser feito pela porta lateral existente na Rua D. António Alves Martins ou seja pela Rua da
Polícia. Cumpre ainda recordar que aos trabalhos desta sessão se aplicam as normas
previstas no atual Regimento que foi aprovado em 30 de junho de 2014, o qual se mantém
em vigor até à deliberação sobre o projeto apresentado pela Comissão de Revisão que se
encontra agendada para hoje.----------------------------------------------------------------------------Informamos que em resposta à convocatória para esta sessão ordinária recebemos
diversas comunicações de indisponibilidade de presença nesta sessão e pedidos de
substituição.--------------------------------------------------------------------------------------------------Começaremos por um caso que gostaríamos de pôr à consideração do Plenário. Já tivemos
uma situação anterior, pensamos que no Regimento temos que resolver estas situações,
situação anterior que até obrigou a um pedido de parecer que veio numa situação e que
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tem a ver com o CDS. O Deputado Municipal José Hélder do Amaral do CDS pediu a sua
substituição porque estava ausente do período de 12 de novembro a 10 de dezembro, sendo
substituído pelo Deputado Municipal Francisco André Dinis Reis Mendes da Silva, que
pediu a sua substituição, sendo substituído pela Deputada Elsa Maria da Costa Lemos
Gomes, que pediu a sua substituição sendo substituída pelo Senhor Deputado Municipal
João Carlos Ferreira Valério, que pediu a sua substituição e hoje temos aqui o Senhor
Deputado que recebeu um telefonema para estar hoje aqui presente, e que informou que
lhe enviaram todos os dados, e que informou também que ontem, às 8 e meia da noite foi
enviado um pedido de substituição para os Serviços da Assembleia Municipal. Como é
óbvio não tivemos acesso a esse pedido, o Senhor Deputado já tem vindo à Assembleia
Municipal, já tem substituído, e por isso, do conhecimento pessoal e formal nós atestamos,
agora, entendemos que há aqui um processo, porque não pudemos em termos rigorosos
receber, no horário normal, o pedido de substituição, por outro lado também ele está aqui
presente e púnhamos à consideração. Da nossa parte, até com o parecer que temos hoje,
da nossa parte não há nenhum impedimento legal, há um aspeto formal em relação à
situação, por isso, se o Plenário, se nenhum Membro levantar alguma questão em relação
a esta situação, da nossa parte Mesa não vemos nenhum problema em relação ao Senhor
Deputado. Alguém levanta alguma questão em relação à substituição? Se o Plenário
concorda, também para a Mesa não há nenhum problema, e o Senhor Deputado substitui
então, nas sub, sub, sub, substituições, substitui o Deputado João Carlos Ferreira Valério,
e acreditamos, por amor Deus, não pomos em causa isso, que nos Serviços da Assembleia
esteja lá o tal pedido de substituição.--------------------------------------------------------------------A Deputada Municipal Ana Paula Figueiredo Simões Gomes Santana do PSD é
substituída, nesta sessão, pela Deputada Municipal Ana Paula dos Reis Madeira;-----------A Deputada Municipal Rosa Filomena Brás Monteiro Lopes do PS é substituída, nesta
sessão, por Manuel José Moleiro Mirandez;-----------------------------------------------------------A Deputada Municipal Sofia Daniela Pereira Mesquita do PSD é substituída, nesta sessão,
por Adolfo César Cardoso Seixas Lopes Pereira;----------------------------------------------------O Deputado Municipal da CDU Francisco Manuel de Almeida é substituído, nesta sessão,
por Maria Filomena de Matos Pires;--------------------------------------------------------------------O Deputado Municipal Raul Andrade Lopes Bordalo Junqueiro do PS é substituído, nesta
sessão, por Rui António da Cruz Martins;-------------------------------------------------------------A Deputada Municipal Cristina de Almeida Lourenço Varandas do PS é substituída, nesta
sessão, por Sara Natacha de Sousa Calhau;-----------------------------------------------------------A Deputada Municipal Filipa Manuela Carvalho de Almeida Mendes do PSD é
substituída, nesta sessão, por Florbela de Almeida Correia Soutinho;---------------------------Informamos também que recebemos uma comunicação da Assembleia da União das
Freguesias de Barreiros e Cepões a remeter cópia da Deliberação aprovada naquela
Assembleia no passado dia 28 de setembro relativa à pretensão da desagregação das
Freguesias de Barreiros e Cepões.-----------------------------------------------------------------------Vamos ler o que recebemos e informamos também que comunicámos ao Presidente da
Assembleia da União de Freguesias de Barreiros e Cepões de que iriamos transmitir o teor
daquela comunicação nesta sessão ordinária, tendo ainda sido questionado ao Senhor
Presidente da Assembleia da União das Freguesias que se cumprido este procedimento,
pretenderiam eventualmente outras diligências desta Assembleia Municipal.-----------------“ Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Viseu,----------------------------------------Dadas as circunstâncias em que foram anexadas várias freguesias, no concelho de Viseu,--Informo sua Exª que por deliberação, tomada em 28 de setembro de 2018, em Assembleia
ordinária, da União de Freguesias de Barreiros e Cepões, cabe-me informar, na qualidade
de Presidente da Assembleia, da proposta apresentada, que junto em anexo, que depois de
discutida, foi aprovada por sete votos a favor e uma abstenção.----------------------------------Queira sua Exª dar seguimento ao assunto, e prestar as informações que se acharem
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convenientes.-------------------------------------------------------------------------------------------------Assina o Presidente da Assembleia de Barreiros e Cepões,-----------------------------------------João Mesquita da Costa.-----------------------------------------------------------------------------------Eu vou ler rapidamente até porque acho que isto é um assunto que deve ser dado
conhecimento a todo o Plenário.--------------------------------------------------------------------------Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------- A agregação de freguesias determinada pela Lei nº 11-A/2013, de 28 de janeiro, foi uma
imposição do Governo, da época, com fins meramente políticos e económicos já que os
objetivos definidos na Lei nº 22/2012, de 30 de Maio só podiam ser concretizados com a
ajuda do próprio Governo que não criou as condições para tal;----------------------------------- A agregação de freguesias veio a revelar-se de pouca utilidade e tem sido fortemente
criticada;------------------------------------------------------------------------------------------------------- Logo no ano de 2015, um estudo elaborado pela Universidade do Minho reconhecia que a
agregação de freguesias não veio melhorar a gestão do território. Pelo contrário, cerca de
56% das freguesias consultadas nesse estudo admitiram que houve “perda de identidade
cultural e da herança”, tendo em conta que existem “diferentes vínculos de pertença às
comunidades locais, sobretudo ao nível de freguesia”;----------------------------------------------- O atual Governo reconheceu a precipitação e a inoportunidade da lei nº11-A/2013, de 28
de Janeiro e, atualmente, propõe-se revogar a legislação concedendo às populações
interessadas o direito de decidirem sobre a agregação/desagregação das suas freguesias;--- A Lei nº 11-A/2013, de 28 de Janeiro de 2013, determinou a agregação/desagregação das
suas freguesias;----------------------------------------------------------------------------------------------- A Lei nº 11-A/2013, de 28 de Janeiro de 2013, determinou a agregação das freguesias de
Cepões e Barreiros que passou a designar-se por União de Freguesias de Barreiros e
Cepões;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Desta agregação não resultaram quaisquer benefícios para as freguesias de Barreiros e
Cepões. Com efeito, não se verificou a proclamada coesão territorial, o índice de
desenvolvimento local não progrediu, também não melhorou a capacidade de intervenção
da Junta de Freguesia nem o alargamento das suas atribuições e competências, tão pouco
os correspondentes recursos sofreram qualquer alteração;----------------------------------------- As duas freguesias continuam a funcionar isoladamente como se fossem ambas
“independentes”, com atividades próprias, a mesma organização territorial, o que
acarreta até duplicação der atividades e agravamento de custos. A única coisa em comum
são os órgãos de administração;--------------------------------------------------------------------------- Embora as duas freguesias tenham sido prejudicadas com a união, a verdade é que
Cepões a que mais perdeu em termos de identidade e capacidade de se tornar mais
conhecida no exterior;--------------------------------------------------------------------------------------- A própria designação de “União de Freguesias de Barreiros e Cepões” ao indicar em
segundo lugar o nome de Cepões é altamente lesiva da sua identidade, da sua história e dos
interesses que urge defender e desenvolver;------------------------------------------------------------ Dada a extensão do nome “União de Freguesias de Barreiros e Cepões” quando há
necessidade de o tornar mais curto, o que é recorrente em função dos atuais meios
informáticos, é a designação “Cepões” que é sacrificada por estar em último lugar. Aliás,
esta situação já se verifica nos contactos com diversas repartições públicas,
designadamente, Finanças, Segurança Social, CTT e outras;--------------------------------------- Sendo a freguesia de Cepões a mais importante por ter maior área geográfica, mais
população, mais indústria e comércio e o local onde se situam os serviços públicos que
servem as duas freguesias, torna-se quase uma afronta que o seu nome seja preterido na
abreviatura da denominação da união das freguesias.----------------------------------------------Por tudo o exposto, propõe-se:----------------------------------------------------------------------------- Que a assembleia da União de Freguesias de Barreiros e Cepões aprove a desagregação
das freguesias de Barreiros e Cepões, remetendo-as para a situação existente
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anteriormente à publicação das leis nº12/2012, de 30 de Maio e nº 11-A/2013, de 28 de
Janeiro;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que a assembleia da união das referidas freguesias, após aprovação, tome todas as
providências necessárias para dar seguimento ao processo de desagregação das duas
freguesias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Esta foi a informação que recebemos e que, como é óbvio apresentámos aqui para
conhecimento de todos.-------------------------------------------------------------------------------------informamos também… ------------------------------------------------------------------------------------(surgiu uma anomalia com som) -------------------------------------------------------------------------Eu vou interromper, existe um problema com o som, não sabem se é das luzes ou se é dos
telemóveis, e nestas condições não dá para continuar, por isso íamos pedir 5 minutos de
suspensão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------(foi resolvido o problema com o som) ------------------------------------------------------------------Penso que estamos em condições de continuar, e por isso no seguimento em que demos
conhecimento da deliberação da assembleia da união de freguesias de Barreiros e Cepões,
informa-se também que está já em preparação a 14.ª sessão plenária da Assembleia Municipal
Infantil, que se realizará em fevereiro. Vão participar todos os Agrupamentos de Escolas do
Concelho e também os Colégios: Via Sacra, Imaculada Conceição e Jardim Escola João de
Deus. Temos assim, uma iniciativa que é dirigida a todos os alunos do 4.º ano do Ensino Básico,
quer do ensino público quer privado. O tema geral que foi consensual entre todos foi “Viseu
Inclusivo” integrando várias questões entra as quais os Direitos Humanos.---------------------------Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, cumpre informar, no que respeita às intervenções no
PAOD, que são feitas de acordo com o previsto no Regimento em vigor, e de acordo com o
alinhamento que os Grupos Municipais já entregaram à Mesa.-----------------------------------------Propomos e faríamos a proposta que para efeitos de execução imediata, as deliberações,
incluindo as do PAOD, sejam aprovadas em minuta, conforme o preceituado nos nºs 3 e 4 do
Artigo nº 57, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, consubstanciado pelo nº
4 do art.º 58º do Regimento em vigor desta Assembleia Municipal. Quem vota contra? Quem se
abstém? Por isso a proposta foi aprovada por unanimidade em termos de todas as deliberações,
incluindo as do PAOD que sejam aprovadas em minuta.--------------------------------------------------Iremos de seguida apreciar e votar a Ata da sessão anterior, e por isso, em relação à Ata
de 17/09/2018, algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra?--------------------------Não havendo nenhum pedido do uso da palavra colocava à votação. Quem vota contra? Quem
se abstém? Aprovada com duas (2) abstenções.----------------------------------------------------------------Vamos já iniciar o Período de Antes da Ordem do Dia.----------------------------------------------------Já temos aqui os vários pedidos de intervenção, eu queria e pedia que me deixassem apresentar
daqui se não levassem a mal, até por uma questão de eficiência dos trabalhos faria duas
propostas da Mesa, se ninguém levantar nenhuma questão.----------------------------------------------É uma proposta de Voto de Pesar que tem a ver com o falecimento de uma pessoa que, penso
que todos nós estimamos e que conhecem.---------------------------------------------------------------------No dia 9 de outubro de 2018 faleceu o Senhor Coronel de Infantaria Diamantino
Gertrudes da Silva.------------------------------------------------------------------------------------------Para todos nós era o Capitão de Abril Gertrudes da Silva, que teve um papel decisivo na
Revolução dos Cravos ao comandar a Companhia que saiu de Viseu e as forças militares
oriundas de Aveiro e da Figueira da Foz, e que tomaram o Forte de Peniche, na altura,
uma prisão onde estavam diversos presos políticos.--------------------------------------------------Foi um glorioso Militar de Abril que no comando das operações cumpriu a Missão – e a
missão que tinham era derrubar o Regime Anterior, contribuindo para conquistarmos a
Liberdade e a Democracia, tendo sido agraciado com a Grã-Cruz da Ordem da
Liberdade.----------------------------------------------------------------------------------------------------Mas, sempre entendeu que era preciso não esquecer Abril e, por isso, manteve sempre
uma intervenção cívica, principalmente junto das Escolas, de modo que os ideais de Abril
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continuassem vivos. Esta intervenção que teve nas escolas e a disponibilidade que teve foi
reconhecida por todos até inclusivamente na colaboração que teve connosco.-----------------Pela postura e conduta ao longo da vida, como militar e cidadão, pelo contributo dado à
Revolução de Abril, propõe-se que a Assembleia Municipal delibere:---------------------------1. Aprovar o presente “Voto de Pesar” pelo falecimento do Senhor Coronel Diamantino
Gertrudes da Silva, guardando um minuto de silêncio em sua memória.-----------------------2. Manifestar à sua família as mais sentidas condolências, transmitindo o teor deste “Voto
de Pesar”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Está em discussão esta proposta. Tem a palavra o Deputado Alberto Ascensão.------------------- UM – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA ASCENSÃO (PS):
Senhor Presidente da Mesa, Senhora Secretária, Senhor Secretário, Senhor Presidente da
Câmara, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Senhores Membros da Assembleia
Municipal incluindo os Senhores Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público em
geral.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tive o privilégio de, no cumprimento do meu serviço militar obrigatório, no dia 25 de
Abril de 1974 estar a prestar serviço no RI 14 de Viseu, onde o então Capitão Gertrudes
da Silva comandava uma das companhias, e nessa madrugada saiu comandando a coluna
que avançou para Lisboa para colaborar naquela que foi e que é hoje apelidada de
Revolução dos Cravos. Portanto, só quero deixar aqui o meu testemunho de um grande
militar, sem ser exageradamente militarista mas rigoroso no cumprimento da disciplina
militar, um humanista, e que soube criar bastante simpatia entre colegas dos quadros
militares, e também nos milicianos que era a grande parte, a grande fatia dos militares
que então existiam nas Forças Armadas. Portanto, reconhecendo e enaltecendo as suas
qualidades de militar e humanas, que tive oportunidade de conhecer e que posteriormente
ao serviço militar se vieram a fortalecer, até pela ligação que ele também teve não só
pessoalmente, mas também pela ligação que ele teve sempre a este órgão, comparecendo a
grande parte das cerimónias que em 25 de Abril esta Assembleia realiza, portanto, deixar
aqui o meu testemunho em nome da bancada do Partido Socialista que sei também o que
sente por ele, concordando e solidarizar-me com a proposta que aqui é feita pela Mesa da
Assembleia Municipal. Muito obrigado.--------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra o Deputado Manuel Teodósio.----------------------------------------------------------------------- DOIS – O SENHOR DEPUTADO MANUEL TEODÓSIO MARTINS HENRIQUES
(PPD/PSD): Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, restante Mesa, Senhor
Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Caros Colegas,
Senhores Presidentes de Junta. Apenas para dizer que o Grupo Municipal do Partido
Social Democrata associa-se a este Voto de Pesar e identifica-se perfeitamente com o teor
do texto aqui lido pelo Senhor Presidente da Mesa, e deixar aqui também bem vincado,
que para lá da postura que teve no dia 25 de Abril de 1974, dizer que sempre teve um
relacionamento correto e disponível com esta Assembleia Municipal e que importa
também registar neste momento. Muito obrigado.-------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra o Deputado Gonçalo Calheiros.--------------------------------------------------------------------- TRÊS – O SENHOR DEPUTADO GONÇALO FERREIRA BANDEIRA
CALHEIROS (CDS/PP): Senhor Presidente da Assembleia, Ilustre Mesa, Senhor
Presidente da Câmara, Vereação, Ilustríssima Assembleia. Cumpri também tal como o
colega Ascensão o serviço militar obrigatório no RI 14 precisamente na altura do 25 de
Abril. Nunca pensei muito como o Senhor Coronel Gertrudes da Silva, simplesmente
sempre nos respeitámos muito e tive sempre muita consideração por ele e ele por mim.
Nessa base, e julgando interpretar aqui também o Grupo Parlamentar do CDS
obviamente que vamos também apoiar totalmente este voto de Pesar. Era só isto que eu
queria dizer.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Tem a palavra a Deputada
Filomena Pires.---------------------------------------------------------------------------------------------------- QUATRO – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS PIRES
(CDU): Muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Excelentíssimo Senhor
Presidente da Mesa e Membros da mesma, Senhor Presidente da Câmara, Senhores
Vereadores, Senhores Deputados, Senhores Presidentes da Junta, Comunicação Social
aqui presente e restante Público. Não poderíamos de forma nenhuma deixar de apoiar esta
justíssima homenagem aqui prestada a um homem que nos deu um dos grandes
contributos que a nossa Democracia teve, para que, não apenas nascesse, mas para que se
consolidasse. Um homem sempre defensor dos valores que em Abril procurámos afirmar e
ainda hoje procuramos afirmar e concretizar, pelo legado que nos deixa, no qual nos
reveremos sempre como uma referência incontestável, não apenas como cidadão, pela
intervenção cívica que teve, mas simultaneamente pelas qualidades humanas que lhe
reconhecemos, é de facto com pesar que o vimos partir, e só podemos naturalmente
aprovar que esta homenagem aqui seja prestada.--------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada.
Então, vamos colocar à votação esta proposta de Voto de Pesar. Quem vota contra? Quem
se abstém? Aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------Íamos então guardar um minuto de silêncio.----------------------------------------------------------Apresentaria também um Voto de Congratulação.--------------------------------------------------No dia 27 de outubro o Senhor Padre Armando Esteves Domingues, Vigário-Geral da
Diocese de Viseu e Pároco da Paróquia do Viso, foi nomeado pelo Papa Francisco – Bispo
Titular de Centenaria e Auxiliar da Diocese do Porto.----------------------------------------------O Padre Armando, como é conhecido, tem tido um percurso de referência como Homem
da Igreja, demonstrando sempre um sentido de missão e de dedicação ao Bem-Comum.
Homem Bom, de diálogo e consensos, discreto, com bom senso, e é fundamentalmente uma
pessoa próxima, disponível e solidário.-----------------------------------------------------------------Como Líder Social tem realizado uma obra notável em todas as Paróquias onde tem
exercido as suas funções, numa boa articulação com os autarcas e as Instituições locais,
nos domínios cultural e social. ---------------------------------------------------------------------------Os jovens também têm merecido uma atenção muito especial em toda a sua ação, quer
como Professor, quer também como Assistente do Movimento escutista.------------------------O Padre Armando enquanto Vigário Geral da Diocese de Viseu acompanhou de perto e em
grande sintonia, o exercício do ministério de D. Ilídio Leandro, com o qual se identificava
totalmente, contribuindo também para a renovação profunda realizada a nível da Diocese
de Viseu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Mas, é também um viseense, como demonstra numa recente entrevista (…) Esta será
sempre a minha Terra, a minha Diocese. Da minha família, dos padres e dos Bispos que
aqui servi e com quem servi a Igreja, que nunca esquecerei (…) ---------------------------------A sua nomeação honra a Diocese de Viseu, mas também a Cidade e o Concelho de Viseu,
pelo que propomos que a Assembleia Municipal aprove um “Voto de Congratulação” pela
nomeação de um viseense ilustre D. Armando Esteves Domingues, para o exercício de altas
funções na hierarquia da Igreja Católica, como Bispo Titular de Centenaria e Auxiliar do
Porto.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------Está em discussão a proposta. Tem a palavra o Deputado Alberto Ascensão. ---------------------- CINCO – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA ASCENSÃO
(PS): Senhor Presidente da Mesa, Senhora Secretária, Senhor Secretário, Senhor
Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhores Membros da
Assembleia incluindo os Senhores Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público em
geral. Mais uma pessoa que tive o privilégio de conhecer pessoalmente e de muito perto. O
Padre Armando entrou na Diocese de Viseu exatamente pela Paróquia de Torredeita, já lá
vão bastantes anos. Foi uma pessoa que deixou as suas marcas na Paróquia de Torredeita
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sob vários aspetos: Primeiro pela empatia e pela ligação que teve para com os paroquianos
independentemente de serem mais ou menos praticantes da religião que ele professa.
Depois pelo desenvolvimento que criou ao nível social e até nalguns aspetos não sociais,
mesmo materiais, refiro-me por exemplo ao Centro Social da Paróquia onde incrementou
alguns cursos profissionais nomeadamente no âmbito da cozinha e da pastelaria, a
restauração da Casa Paroquial que estava em péssimas condições e que passou a servir de
residência para os párocos que serviam as paróquias ali à volta, incluindo Farminhão, Boa
Aldeia, Caparrosa ainda, foi feita no tempo dele também com a colaboração do agora
Cónego José Henriques que também, chegou lá quando ainda não era Padre mas que
colaborou em todas as ações com o Padre Armando Esteves Domingues, teve a sua quota
de participação na aquisição de um espaço público, o arvoredo de Torredeita, agora
chamado Rossio de Torredeita que de facto é uma sala de visitas para quem passa por
Torredeita, será de realçar também a ligação que ele mantém com as pessoas de
Torredeita, particularmente com os jovens que o procuram constantemente, a ligação que
ele também mantém comparecendo a cerimónias públicas que se realizam em Torredeita.
Estou certo que o Senhor Padre Armando será uma mais-valia enquanto Bispo no Porto,
quer para a Diocese, quer para as pessoas da Diocese do Porto. De alguma forma, é pena
que não fique por Viseu, mas se de facto a melhor forma de servir dentro dos princípios
que professa é esta, desejamos-lhe muitas felicidades. Também gostaria de acrescentar que
certamente estou aqui também a interpretar o sentimento do meu Presidente de Junta que
está aqui e que certamente não discordará daquilo que acabei de dizer. Portanto,
associamo-nos ao Voto de Congratulação que o Senhor Presidente apresentou e também
nos solidarizamos para com ele. Muito obrigado.--------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra o Deputado Gonçalo Calheiros.--------------------------------------------------------------------- SEIS – O SENHOR DEPUTADO GONÇALO FERREIRA BANDEIRA
CALHEIROS (CDS/PP): Senhor Presidente, Ilustre Mesa, Senhor Presidente da Câmara,
Vereação, Ilustres Deputados, Presidentes de Junta e Órgãos da Comunicação Social. Eu
estou aqui numa posição um bocadinho complicada, eu não sabia desta homenagem que
apoio total e completamente porque além de tudo mais sou amigo pessoal do Padre
Armando. O meu amigo Ascensão esteve aqui a falar sobre alguns aspetos da vida dele e
eu gostaria também de juntar qualquer coisa nomeadamente na parte religiosa. O Padre
Armando, conheci-o estava ele em Torredeita e estaria, através de uma coisa chamada os
Movimentos das Equipas de Nossa Senhora, foi um Movimento a que eu pertenci e o
primeiro assistente que nós tivemos foi o Senhor Dom Ilídio ao qual se seguiu o Padre
Armando que continua nessa equipa até hoje. Foi sempre também um grande apoiante
destes movimentos da igreja, para além dos escuteiros e outros do género, e eu queria
exprimir aqui com muita comoção o facto do Senhor Padre Armando ter sido honrado…
honrado… honrado já ele era, ter sido nomeado para Bispo Auxiliar do Porto.
Congratulo-me totalmente e obviamente que o Grupo do CDS também obviamente estará
nessa linha.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra o Deputado Manuel Teodósio.----------------------------------------------------------------------- SETE – O SENHOR DEPUTADO MANUEL TEODÓSIO MARTINS HENRIQUES
(PPD/PSD): Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, restante Mesa, Senhor
Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Caros Colegas
Membros da Assembleia Municipal, Senhores Presidentes de Junta. Dizer que é com gosto
muito grande que o Partido Social Democrata se associa a este Voto de Congratulação
para uma pessoa, e também deixem-me aqui dizer, em termos pessoais bastante próxima
que acompanhei desde sempre a sua atuação, lembro-me do trabalho profícuo que fez nos
escuteiros, não tendo eu nunca sido escuteiro, portanto, acho que tem uma importância
ainda mais relevante não sendo eu escuteiro perceber e saber bem o trabalho que
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desenvolveu nessa área, tive depois mais tarde a oportunidade enquanto Diretor do Centro
de Emprego de Viseu trabalhar e perceber a forma próxima como ele trabalhava com as
pessoas, com o meio em que se envolvia, onde implementava e dinamizava novas valências,
e efetivamente o trabalho por feito em Torredeita é exemplificativo de tudo aquilo que foi
dito, e depois mais recentemente quando entra digamos, na urbe urbana da Cidade de
Viseu mais concretamente aqui no Viso, efetivamente uma obra emblemática que fica, e
portanto, obviamente que nos sentimos bastante satisfeitos, quando o empenho, o trabalho
das pessoas é reconhecido e é portanto, promovido porque desta forma, e que efetivamente
esta merecida evolução que teve dentro da estrutura deve-nos orgulhar a todos nós porque
é um viseense e trabalhou sempre em Viseu e portanto, está intrinsecamente ligado aqui a
Viseu, e portanto, é com enorme gosto que nos associamos a este Voto de Congratulação.
Muito obrigado.--------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Não
havendo mais nenhum pedido de intervenção colocava à votação. Quem vota contra?
Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------Agradecia à Assembleia a compreensão de eu ter ficado aqui na Mesa na gestão destes dois
Votos. Tem a palavra o Deputado Bruno Videira.-------------------------------------------------------- OITO – O SENHOR DEPUTADO BRUNO VIDEIRA DE ALBUQUERQUE
FERNANDES (PPD/PSD): Bom dia. Gostaria de cumprimentar o Senhor Presidente da
Mesa da Assembleia, restante Mesa, Senhor Presidente da Câmara, restantes Vereadores,
Colegas Deputados desta Assembleia, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta,
Comunicação Social presente e também todo o Público presente.--------------------------------Como estreia aqui nestas lides, trago um tema do qual me congratulo pela sua importância
para a nossa Cidade de Viseu, que é a vinda da recém-criada Autoridade para a
Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, que tem como objetivo a prevenção e
fiscalização do cumprimento do regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à
xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, de forma a possibilitar a realização
com segurança dos mesmos, valores que considero fundamentais para uma prática
desportiva saudável, como o exemplo do nosso Município, com o apoio e incentivo à
atividade física a “miúdos e graúdos”.------------------------------------------------------------------A instalação deste organismo em Viseu é mais uma prova da posição de destaque que a
nossa Cidade está a ganhar a nível nacional, sendo importante não só a nível local, mas
também a nível do país.------------------------------------------------------------------------------------Por fim queria salientar a ação do Município de Viseu que se disponibilizou desde a
primeira hora para acolher esta Autoridade de Combate à Violência no Desporto, criando
todas as condições para que esta decisão governamental se concretizasse. Gostaria
também de dar uma palavra ao Governo de Portugal pela sua tomada de posição que é
sempre de saudar.-------------------------------------------------------------------------------------------Com tudo isto fica demonstrado que quando há cooperação entre o poder, e neste caso
administração local e central, quem fica a ganhar são as populações, espero que este
exemplo positivo e reafirmo, exemplo positivo, continue nomeadamente em matérias vitais
para o desenvolvimento do nosso Concelho.-----------------------------------------------------------Independentemente das nossas ideologias e partidos, temos que considerar e convergir que
as nossas principais ideologias terão que ser as populações, e o nosso principal partido terá
que ser Viseu.-------------------------------------------------------------------------------------------------Termino deixando um lema que quem me conhece sabe que defendo, e que o cumpro.
“Juntos somos e seremos Mais Fortes”!--------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra o Deputado Gonçalo Ginestal.----------------------------------------------------------------------- NOVE – O SENHOR DEPUTADO GONÇALO AMÂNDIO GINESTAL
MACHADO MONTEIRO ALBUQUERQUE (PS): Muito bom dia a todas e a todos.
Senhor Presidente da Mesa, Senhora Secretária, Senhor Secretário, Senhor Presidente da
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Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e
Senhores Presidentes de Junta, Público em geral, Comunicação Social.------------------------Nós não combinámos nada, nomeadamente com o Deputado que me antecedeu, eu tenho
aqui o texto preparado e vai quase na íntegra, vai ser quase uma cópia daquilo que ele
acabou de dizer.----------------------------------------------------------------------------------------------No passado mês de outubro entrou em vigor o Decreto Regulamentar nº10/2018, no qual
Governo Português cria a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no
Desporto. Esta Autoridade tem como objetivo fundamental a promoção da intervenção
sobre os fenómenos de violência associados aos espetáculos e, particularmente, às
atividades desportivas, com especial incidência na dissuasão das manifestações de racismo,
xenofobia e de intolerância, promovendo-se o comportamento cívico e a tranquilidade na
fruição dos espaços públicos. Para além disso e com a recente criação da Secretaria de
Estado da Valorização do Interior, o Governo trouxe um novo olhar para estas questões.
Vem dar peso político à preocupação dos portugueses.---------------------------------------------Nesta sequência é com enorme satisfação que damos nota da vinda para Viseu, nota
bastante positiva, deste serviço público criado de raiz - Autoridade para a Prevenção e o
Combate à Violência no Desporto. É com estas iniciativas que também valorizamos o
Interior. Viseu vai ter um serviço público de dimensão nacional e com cerca de 20
profissionais. Esteve bem o Governo, mas essa é também a sua obrigação. Não queria
também deixar de referir e congratular a Autarquia de Viseu por ter sabido assumir-se
como um parceiro fundamental nesta tomada de decisão. Esta é a prova provada de que
quando se trabalha em conjunto em prol do território, ficamos todos a ganhar,
principalmente a nossa Terra que é Viseu. Tenho dito.-------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra a Deputada Catarina Vieira.------------------------------------------------------------------------ DEZ – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA VIEIRA E CASTRO
RODRIGUES (BE): Senhor Presidente da Assembleia, restantes Membros da Mesa,
Senhor Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta, Público,
Comunicação Social presente e Funcionária e Funcionário em exercício.-----------------------Estamos a falar, e foram apresentadas aqui Moções contra a violência no desporto, eu
trago em nome do Bloco de Esquerda um Voto de Congratulação pela Marcha Pela
Eliminação de Todas as Formas de Violência Contra as Mulheres, a realizar no dia 25 de
Novembro de 2018, em Viseu.---------------------------------------------------------------------------A sua organização está a cargo do Movimento “Já Marchavas” que integra várias
organizações que se unem para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da
Violência contra as Mulheres.----------------------------------------------------------------------------Este evento vem na sequência da atividade realizada no ano passado, "Viseu quebra o
silêncio sobre a Violência contra as Mulheres" por algumas das Associações e Entidades
agora envolvidas.--------------------------------------------------------------------------------------------Em Abril de 2016, esta Assembleia aprovou por unanimidade uma Moção Contra a
Violência Doméstica com 8 pontos de medidas importantes, a nível local e a nível nacional,
para acabar com esta triste realidade. Não estão todas, ainda, aplicadas e não podem cair
no esquecimento.---------------------------------------------------------------------------------------------Para além disso, esta não é a única forma de violência que atinge as mulheres em todo o
mundo e Portugal, e Viseu, e a nossa rua, e o nosso local de trabalho, e às vezes, o nosso
círculo de amigos ou família não são exceção. Todas as formas de violência contra as
mulheres são condenáveis.---------------------------------------------------------------------------------Viseu demonstra, desta forma, que está atenta à realidade, procurando com esta iniciativa
promover o respeito pelos Direitos Humanos.---------------------------------------------------------Ainda de acordo com este tema da violência e do ódio, uma Recomendação à Câmara
Municipal de Viseu, pela condenação da cultura de ódio. Nós tivemos também a primeira
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marcha LGBTI em Viseu, e tem acontecido noutras cidades, e foram colocados mais de
1000 cartazes em cerca de 300 escolas de várias cidades do país, com mensagens associadas
ao ódio e fobia em relação à diversidade e ao direito das pessoas LGBTI, portanto, seria
uma Recomendação à Câmara para a condenação destes atos e este discurso de ódio e de
acordo com as Recomendações do Conselho da Europa, instar o Estado a desenhar e
implementar medidas nas escolas que promovam a Igualdade e a segurança, assim como
formação para a diversidade e contra a discriminação.---------------------------------------------E finalmente uma Recomendação, será outra forma de violência também, à Câmara
Municipal para não emitir licenças a espetáculos que incluam a exibição ou utilização
de animais. Portanto, a Assembleia da República já votou a lei que proíbe a
utilização de animais selvagens no circo, com um período de transição de seis anos, mas
não são os únicos e não são só os espetáculos circenses que envolvem o sofrimento forçado
de seres vivos. Portanto, deixo na Mesa. Disse.------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Está em discussão o Voto de
Congratulação pela realização da Marcha na Cidade de Viseu “Pela Eliminação de Todas
as Formas de Violência Contra as Mulheres”, marcha que vai realizar no dia 25 de
Novembro de 2018. Alguém quer intervir? Tem a palavra o Deputada Filomena Pires.--------- ONZE – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS PIRES
(CDU): Reiterar os cumprimentos a todos os presentes, e dizer relativamente a esta
proposta que o Bloco de Esquerda aqui nos traz, que a causa é absolutamente justa,
inquestionavelmente justa. Obviamente que no caso estamos a invocar o 25 de novembro,
que a ONU institui como Dia Pela Eliminação de Todas as Formas de Violência Exercidas
Sobre as Mulheres, e obviamente que não deixei de ouvir aquilo que os Senhores
Vereadores aqui diziam, a violência é exercida também sobre os homens, claro que é! Mas,
neste momento, porque de facto a violência atinge, e os números mostram bem isso, e a
descrição dos factos também, atinge maioritariamente e quase esmagadoramente as
mulheres, de facto a ONU teve, e muito bem entendemos nós, esta decisão de chamar à
atenção para aquilo que é um drama, e um drama que não é apenas português, mas um
drama pelo mundo fora. Portanto, naturalmente que, com a causa estamos
incondicionalmente, assim o prova a minha participação ao longo de quase uma década
em iniciativas que o Movimento Democrático de Mulheres, no Núcleo de Viseu tem
desenvolvido, não apenas no nosso concelho mas também no distrito, portanto, com a
causa eu não posso estar mais de coração, de ação, de intenção, de todas as formas
possíveis e imaginárias, não posso no entanto deixar de tecer aqui uma consideração. É
pedido por parte de um partido político que está na organização desta marcha, que os
partidos políticos aqui tomem posição, no entanto, e falo por mim, naturalmente que cada
um dos partidos poderá eventualmente viver outra situação, mas falo por mim, o meu
partido não foi convidado para integrar a organização desta marcha, o meu partido não
foi convidado para integrar de forma nenhuma a própria marcha. O outro partido que
aqui represento, o PEV e que tem tomado também posições a nível nacional, e muito tem
contribuído para eliminar este flagelo social também não tem nenhum convite formal para
participar nesta marcha, e enfim, não recebeu qualquer convite formal para integrar a
construção desta marcha. É verdade que inclusivamente esta Assembleia no mandato
anterior desenvolveu um conjunto de iniciativas em torno disto, e apesar disso, o Senhor
Presidente estará em condições de nos informar, mas também não recebeu nenhum
convite formal para participar da construção desta iniciativa, nem participar nesta
iniciativa, e isto eu não posso deixar de considerar que é estranho. Naturalmente que há
juízos que eu faço sobre esta matéria e vou aqui naturalmente isentar-me de os expressar
mas fica-me esta reserva relativamente a esta proposta que é apresentada. Em todo caso,
sendo que efetivamente a causa vale por si mesma, e por si mesma vale naturalmente que
eu esteja de acordo com ela, e apenas em nome disso eu votarei favoravelmente este
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----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a
palavra o Presidente da Junta do Campo Carlos Lima.-------------------------------------------------- DOZE – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DO CAMPO
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LIMA (PPD/PSD): Muito bom dia a todos.
Cumprimento muito naturalmente o Senhor Presidente da Assembleia, restante Mesa,
Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Caros Colegas e Colegas Presidentes
de Junta, Membros desta Assembleia, Comunicação Social, Público em geral. Não há
muito a dizer sobre esta questão, naturalmente que saudamos iniciativas como esta, e
saudamos todas as iniciativas que combatam qualquer tipo de violência, portanto, não há
muito a dizer é louvável obviamente este tipo de iniciativas, e dizer que a violência é
sempre condenável, portanto, a bancada do PSD vai naturalmente votar favoravelmente.
Obrigado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de
Junta. Iriamos então pôr à votação este Voto de Congratulação pela Marcha Pela
Eliminação de Todas as Formas de Violência Contra as Mulheres…----------------------------A Senhora Deputada Cristina Alexandra Vieira e Castro Rodrigues solicita a palavra para
fazer um esclarecimento. ----------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua intervenção dizendo:… A Senhora
Deputada queria a palavra? Eu não devia interromper a votação mas, a título excecional
tem a palavra.----------------------------------------------------------------------------------------------------- TREZE – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA VIEIRA E
CASTRO RODRIGUES (BE): Peço imensa desculpa, mas é importante. As reuniões
foram abertas e não foi feito nenhum… se calhar temos que aprender para a próxima,
mas não foi feito nenhum convite. O PS está, faz farte, participou nas reuniões porque são
reuniões abertas, portanto, digamos assim, toda a comunidade está convidada a
participar. Há empresas que mostram o seu apoio, jornais, precisamente por serem
reuniões abertas e por ser tão abrangente não foi feito nenhum convite. Se calhar às
instituições… pronto, é uma coisa que a plataforma tem que… fica a sugestão e
agradecemos por isso, mas não foi feito nenhum convite. Obrigada.---------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Então
iriamos colocar à votação o Voto de Congratulação pela Marcha Pela Eliminação de
Todas as Formas de Violência Contra as Mulheres, a realizar no dia 25 de Novembro de
2018, em Viseu. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.-----------Ia referir que na sequência desta situação, que, acho que o grupo de trabalho que existe
em termos da Assembleia neste âmbito, da Violência Doméstica, deve reunir e deve tomar
alguma posição. ---------------------------------------------------------------------------------------------Em relação às recomendações, só dizer à Senhora Deputada que nós iremos enviar as
recomendações, e ia só relembrar à Assembleia porque não ficou explícito, as
recomendações são:-----------------------------------------------------------------------------------------Recomendar à Câmara Municipal de Viseu que não emita licenças a espetáculos que
incluam a exibição ou a utilização de animais.--------------------------------------------------------E a Recomendação em que a condenação tem a ver com questões, tem a ver com a
condenação da cultura de ódio nas escolas.------------------------------------------------------------A condenação clara destes atos e este discurso de ódio;---------------------------------------------A retirada de imediato de cartazes que ainda se encontram nas escolas, ou que possam vir
a ser colocados;----------------------------------------------------------------------------------------------A participação à Procuraria-Geral da República da organização que colocou os cartazes
com mensagens;----------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com as recomendações do Conselho da Europa, instar o Estado a desenhar e
implementar medidas nas escolas que promovam a Igualdade e a segurança, assim como
formação para a diversidade e contra a discriminação.----------------------------------------------
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Era este o âmbito das Propostas de Recomendação.-------------------------------------------------Tem a palavra a Deputada Filomena Pires.----------------------------------------------------------------- CATORZE – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS PIRES
(CDU): Muito obrigada Senhor Presidente. Nem a propósito da proposta anterior, eu
trago uma Moção que gostaria de ver discutida e aprovada naturalmente, que também
alude à temática aqui trazida pela Deputada Catarina Vieira.------------------------------------Passo a ler a Moção pela erradicação de todas as formas de violência exercida sobre as
mulheres.------------------------------------------------------------------------------------------------------Por determinação da Organização das Nações Unidas, assinala-se a 25 de Novembro o Dia
Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.---------------------------------Vivida nas relações de intimidade mas também nos locais de trabalho, nos cenários de
guerra e nos campos de refugiados, cruelmente exercida na exploração sexual e no sórdido
negócio do tráfico de meninas e mulheres, a violência exercida sobre as mulheres constitui
um profundo desrespeito por direitos humanos tão fundamentais como o direito à vida e à
segurança. Um crime que não pode ser tolerado ou justificado pela cultura, tradição ou
relação de poder dentro da família, comunidade ou estado, que assume contornos de
drama social também no nosso concelho.---------------------------------------------------------------A sua erradicação, sendo responsabilidade de todos, exige antes de mais o reconhecimento
de todas as formas que assume, o aprofundamento de respostas políticas adequadas que
promovam a prevenção, o combate, a proteção e apoio das vítimas, bem como a
concretização efetiva de direitos na lei e na vida, a garantia de participação em igualdade
em todas as esferas da vida coletiva. Não basta evocar esta realidade uma vez por ano, sair
à rua para sinalizar a data, é preciso viver em igualdade.------------------------------------------Neste contexto e face ao papel incontornável desempenhado pelos municípios no
desenvolvimento social local, por considerar que a violência contra as mulheres constitui
um obstáculo à concretização dos objetivos de igualdade, desenvolvimento e paz, ao violar,
dificultar ou anular o gozo de direitos humanos e liberdades fundamentais, a Assembleia
Municipal de Viseu, reunida a 16 de novembro de 2018, delibera:-------------------------------1. Repudiar todo o tipo de violência exercida sobre as mulheres;---------------------------------2. Solicitar à Mesa desta Assembleia que seja dada continuidade ao trabalho já
desenvolvido em torno desta temática, assumindo o compromisso de contribuir para o
conhecimento e reflexão deste problema social no nosso concelho;-------------------------------3. Apelar aos órgãos autárquicos do concelho para que, de forma ativa, contribuam para a
eliminação de todas as formas de discriminação, promovendo a igualdade real,
independentemente do género.---------------------------------------------------------------------------4. Instar os órgãos de Soberania a tomarem todas as medidas necessárias para que os
direitos consagrados na Convenção de Istambul e na Constituição da República
Portuguesa possam ser sentidas de forma efetiva na vida das mulheres. Muito obrigada.------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Está
em discussão esta Moção. Algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Tem a
palavra o Deputado Manuel Teodósio.----------------------------------------------------------------------- QUINZE – O SENHOR DEPUTADO MANUEL TEODÓSIO MARTINS
HENRIQUES (PPD/PSD): Senhor Presidente da Mesa, restante Mesa, Senhor Presidente
da Câmara, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Caros Colegas Membros da
Assembleia Municipal, Senhores Presidentes de Junta. Pedia só se era possível ler
novamente o ponto dois porque não ficou bem preciso qual o verbo que foi utilizado em
termos da implicância com a Mesa, era só essa questão que gostávamos de ver esclarecida.
O Ponto Dois.------------------------------------------------------------------------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: É, solicitar à Mesa desta Assembleia
que seja dada continuidade ao trabalho já desenvolvido em torno desta temática,
assumindo o compromisso de contribuir para o conhecimento e reflexão deste problema
social no nosso concelho.------------------------------------------------------------------------------------
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Iriamos proceder à votação da Moção pela erradicação de todas as formas de violência
exercida sobre as mulheres. Iria só ler a parte final:-------------------------------------------------1. Repudiar todo o tipo de violência exercida sobre as mulheres;---------------------------------2. Solicitar à Mesa desta Assembleia que seja dada continuidade ao trabalho já
desenvolvido em torno desta temática, assumindo o compromisso de contribuir para o
conhecimento e reflexão deste problema social no nosso concelho;-------------------------------3. Apelar aos órgãos autárquicos do concelho para que, de forma ativa, contribuam para a
eliminação de todas as formas de discriminação, promovendo a igualdade real,
independentemente do género.---------------------------------------------------------------------------4. Instar os órgãos de Soberania a tomarem todas as medidas necessárias para que os
direitos consagrados na Convenção de Istambul e na Constituição da República
Portuguesa possam ser sentidas de forma efetiva na vida das mulheres.------------------------Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.--------------------------------Tem a palavra o Deputado Pedro Alves.-------------------------------------------------------------------- DEZASSEIS – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES
(PPD/PSD): Obrigado Senhor Presidente. Senhor Presidente da Mesa, restante Mesa,
Senhor Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores
Membros da Assembleia, Caras e Caros Presidentes de Junta.-----------------------------------Nos últimos tempos temos assistido a uma intensificação das visitas de membros do
governo um pouco por toda a parte no nosso distrito, não que isso signifique a
concretização de mais investimento do Governo Central em infraestruturas e
equipamentos. Não, na maioria das vezes, não são mais do que uma jornada de turismo
governamental, esta sim, será eventualmente a medida mais inovadora deste governo,
aquela que mais impacto tem na nossa região e em que consiste essa modalidade? Quem é
que pode ter acesso? Trata-se de um sistema simples de passeio, com poucos encargos,
acessível apenas a membros do governo, membros dos respetivos gabinetes de apoio,
preferencialmente militantes do Partido Socialista sem grande diferenciação técnico
política e algumas personalidades ocasionalmente convidadas. Através desta medida
procura-se viajar um pouco por todo o território nacional sem que tal acarrete muitos
encargos para o orçamento de estado. Limitar a despesa apenas aos custos de deslocação e
procurar que os encargos com alojamento e alimentação fiquem a cargo dos orçamentos
municipais. Depois, visitar locais de relevante interesse local, inaugurar algum
investimento privado ou municipal, ou fazer a abertura de algum certame regional,
aproveitar as iguarias e os vinhos da terra e concluir com um comício de propaganda aos
investimentos que serão lançados em 2020, 2021, 2022 e para lá, até 25 e 26. Há também
uma modalidade menos apelativa, mais limitada e com mais encargos, mas que não pode
ser realizada em ambiente de festa, são as viagens aos concelhos afetados por tragédias,
onde o governo anuncia gastos de milhões para colmatar as falhas do Estado ao nível da
segurança dos cidadãos. Infelizmente esta tem sido a marca mais relevante da atuação do
governo em 3 anos. São 3 anos de um governo que apenas se limitou a reverter um
conjunto de investimentos nesta região que estavam em curso, e que alguns já poderiam
estar concluídos. São 3 anos de um governo ideologicamente limitado e zero euros de
investimento em infraestruturas. Com o abandono do projeto da Via dos Duques
cancelaram a conclusão do IC12 entre Canas de Senhorim e Mangualde e inviabilizaram
com isso a construção do IC37 Nelas/Viseu, tudo isto com a conivência envergonhada dos
camaradas presidentes de câmara de Nelas, Mangualde e Carregal do Sal, e o silêncio
comprometedor do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP. No entanto, até
poderíamos estar aqui hoje a render-nos à evidência de que a alternativa encontrada era
melhor e que já tinha maturidade suficiente para avaliarmos o grau de compromisso e de
execução do investimento e a sua eficácia como solução. Não é assim! O que existe em
projeto é um sofisticado PowerPoint que o governo foi obrigado a apresentar mais cedo
porque os Deputados do PSD denunciaram a habilidade que pretendiam exibir apenas em
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2019. Como referi, não passa de uma habilidade. Não tem qualquer respaldo no
Orçamento de Estado de 2019 que autorize e comprometa uma despesa plurianual no
valor de 150 milhões de euros, valor esse que o Ministro das Infraestruturas não
comprometeu no orçamento de estado, o mesmo Ministro que se queixa do governo
anterior não deixar em orçamento o valor correspondente para a execução dos
investimentos de proximidade. Neste pequeno mas relevante pormenor se afere a
honestidade intelectual do governante. Quando se trata de justificar a ausência de
investimentos de proximidade acusa o governo anterior de não ter acautelado o
financiamento no orçamento da Infraestruturas de Portugal para esta legislatura, no
entanto, esquece-se é de dizer que a opção orçamental dos últimos anos é da exclusiva
responsabilidade do governo e de toda a esquerda parlamentar. Esquece-se é que as
opções políticas do acordo da geringonça obrigaram ao desvio de mais de 400 milhões de
euros das Infraestruturas de Portugal para outros fins, e os resultados estão à vista de
todos e falam por si, o investimento público é o mais baixo da democracia. O que sabemos
é que a única verba disponível em orçamento de estado para 2019 são 4,5 milhões de euros
para a realização de projetos cujo concurso será lançado lá para meados do ano que vem e
estarão concluídos lá para 2021, o mesmo é dizer que nunca antes de 2023 se iniciará
qualquer obra, e na melhor das hipóteses só em 2027 ou 2028 se concluirá a totalidade do
investimento anunciado. Para os mais desatentos, lembro apenas que se a opção da Via
dos Duques não tivesse sido revertida, em 2019 já estaríamos a usufruir de uma
autoestrada até Coimbra sem custo para o contribuinte, tudo o resto é narrativa. Mas,
com o PS a governar já todos vimos de tudo um pouco, nada nos surpreende, não nos
espantará portanto, que realizados os projetos para a duplicação do IP3 se conclua que o
investimento é elevado e que pela mesma razão da opção da Via dos Duques irão
concessionar o investimento e portajar o IP3, cometendo assim o mesmo erro do IP5 não
garantindo uma alternativa não portajada que ligue Viseu a Coimbra, e assim, será mais
uma fatura a ser entregue aos viseenses. O exemplo maior da habilidade do governo é
mesmo a EN 229 Viseu/Satão. O mesmo Ministro em audição parlamentar chegou a
acusar os autarcas de Viseu e do Satão pelo atraso na realização da obra por não terem
procedido às respetivas expropriações, esqueceu-se foi de dizer a parte que competia ao
governo, a elaboração do projeto para que se conhecesse o traçado e se pagasse aos
proprietários. Recentemente no debate do orçamento de estado confrontei o Senhor
Ministro sobre esta questão e uma vez mais surpreendeu, e na verdade não me posso
queixar da falta de criatividade, isso não, desta vez acusou os autarcas de não assinarem
um protocolo com o governo e que por essa razão a obra não avançava. Um protocolo?
Que estranho, pensei eu. Então já não tinha sido assinado um protocolo em 2015 com o
anterior governo? Intrigado, questionei o Senhor Presidente da Câmara sobre a natureza
do protocolo. Para meu espanto, o protocolo era para que as autarquias do Satão e de
Viseu assumissem a responsabilidade do pagamento das expropriações sem ainda se saber
ou conhecer o traçado, é mesmo preciso ter muita lata! Com estas habilidades passaram 3
anos e nada se fez nem se vai fazer em 4. Com sorte, no próximo ano iremos ter a
apresentação do projeto, assinatura do protocolo e lançamento do concurso. Investimento,
que era o mais importante, zero! E pergunto: Se nestes 4 anos numa conjuntura
económica favorável, com taxas de juros mais baixas, com maiores receitas de impostos,
com menos encargos sociais, e com maioria parlamentar aparentemente estável não houve
condições para executar 4 milhões de euros, como é que querem que se acredite que são
capazes de investir 150 milhões? Não vale a pena enganar mais ninguém, assuma-se, não
há dinheiro. Mas há mais. Quanto à Linha da Beira Alta, depois de sucessivos anúncios
falhados pelo Ministro das Infraestruturas ainda não se conhecem projetos e calendário
para a concretização da requalificação integral, o caricato chegou mesmo a acontecer
quando ainda nem foi lançado o concurso para a realização do projeto do novo traçado
Santa Comba Dão/Mangualde e já se assumia o investimento na sinalização inteligente e
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segurança para o antigo. Das duas uma: Ou não irão fazer a requalificação inicialmente
prevista e confirma-se o desvio de fundos da Ferrovia 2020 para a Linha de Cascais e
Metro de Lisboa, ou estão a desperdiçar fundos na linha que será desativada, e não
sabemos onde ficamos. Mas não ficamos por aqui. Voltei a questionar o Ministro na
passada 2ªfeira sobre o estado em que se encontrava o processo de requalificação da Linha
da Beira Alta, não nos podemos esquecer que são cerca 400 milhões de euros de fundos
comunitários que estão previstos, e, nem uma palavra ou um comentário obtive como
resposta do Senhor Ministro. Já no que respeita à nova ligação Aveiro/Viseu/Vilar
Formoso, a surpresa foi total. Diz o Senhor Ministro: Está no radar do governo! No
radar? O que é isto? Gostávamos nós que fosse mais um compromisso. Bom, bom, era que
viesse no orçamento, mas na verdade não está nem sequer uma linha no orçamento de
estado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia, para terminar o
modesto balanço destes 3 anos do governo, temos obrigatoriamente que revisitar a
narrativa das obras da urgência e do Centro Oncológico, aqui é bem mais fácil perceber o
cinismo político do governo, vejamos: Quanto à ampliação da urgência, o compromisso foi
assumido pelo governo anterior e ficou plasmado no pacto territorial celebrado com a
CIM Dão Lafões com fundos comunitários. Em 2016 realizou-se concurso e depois de
alguns episódios mais infelizes que não interessa recordar, ficámos a saber que desde
outubro de 2017, que o Conselho de Administração aguarda autorização das Finanças
para realizar a despesa plurianual correspondente à comparticipação nacional, e é pouco,
é pouco mais de 1 milhão, só depois de autorizado se enviará para Visto do Tribunal de
Contas, e até lá, onde é que fica? Fica onde está, na gaveta. Estamos no final de 2018 e nem
sequer há um indício de que a autorização do Ministro das Finanças chegue até ao final do
mês de dezembro. Assim, como a autorização só poderá ser efetuada após publicação do
decreto de execução orçamental que só será publicado lá para abril/maio de 2019,
provavelmente e certamente que por mera coincidência, a primeira pedra será lançada em
período de pré-campanha eleitoral.----------------------------------------------------------------------Caras e Caros Membros desta Assembleia, assim se percebe bem e claramente as
prioridades do governo. Quase dois anos a aguardar a autorização das Finanças para
melhorar cuidados de saúde e condições de trabalho dos profissionais. Dois anos é muito
tempo e é muito grave. Quanto ao Centro Oncológico, a novela é ainda mais ofensiva para
os viseenses. Desde anúncios feitos no parlamento pelo Ministro e pelo Secretário de
Estado, sessões públicas no auditório do Centro Hospitalar, com direito a outdoor e
anúncio de que em 2019 os doentes oncológicos já não teriam que se deslocar a Coimbra,
Porto ou Vila Real para receberem tratamentos de radioterapia, de tudo se fez um pouco.
Na semana passada ficámos a saber que afinal nada é para ser feito, a única certeza que
temos, e que espero que não seja revogada, é a decisão política do governo anterior de
instalar esta Unidade de Saúde em Viseu, mais grave ainda, o preconceito ideológico é que
fez com que não se avançasse com o modelo que funciona no Hospital de Évora, e com esta
suspensão, sabe-se agora que o estado tão depressa não terá condições financeiras para
realizar este investimento. Este comportamento é por tudo isto inadmissível e merece da
nossa parte um veemente repúdio. Não estamos aqui a falar de Ivas para touradas meus
senhores, estamos a falar fragilidade e da saúde das pessoas.--------------------------------------Caras e Caros membros desta Assembleia Municipal, infelizmente é assim, é este o
resultado do balanço de 3 anos do Governo, Partido Socialista, Bloco de Esquerda e
Partido Comunista, 3 anos com a maior sobrecarga de impostos nas famílias e nas
empresas, 3 anos com o menor investimento público de que há memória em democracia, 3
anos de serviços públicos no mínimo, esta é por isso uma legislatura perdida para Viseu,
que voltou a ser esquecido por um governo socialista, mas que agora conta também com a
cumplicidade bloquista e comunista.------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Eu ia
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dar uma justificação que era isto: A Mesa faz os seus equilíbrios e as suas tolerâncias. O
Senhor Deputado teve mais 2 minutos, mas o Deputado anterior tinha aqui o registo de 6
minutos e só utilizou 2, por isso, a Mesa fez este equilíbrio. Também por outro equilíbrio,
até porque a Senhora Deputada ainda tinha um minuto, e como estávamos agora a falar
do hospital, a Deputada Filomena Pires pediu a compreensão da Mesa para apresentar
uma Moção sobre o hospital, como ainda tinha um minuto, a Mesa tem esse registo, e
como era uma questão que agora até foi introduzida esta preocupação pelo hospital, a
Mesa a título excecional dava a palavra à Senhora Deputada para a apresentar. Tem um
minuto que ainda tinha para apresentar a Moção.-------------------------------------------------------- DEZASSETE – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS
PIRES (CDU): Muito obrigada Senhor Presidente. Muito rapidamente, a Moção que eu
trazia é justamente “Pela Rápida Construção do Serviço de Radioterapia no Hospital de S.
Teotónio (Centro Hospitalar Tondela Viseu) ”.-------------------------------------------------------Faz nos considerandos algumas referências que o Senhor Deputado Pedro Alves já aqui
fez, nomeadamente ao anúncio do concurso público, ao Presidente do Conselho de
Administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu ter afirmado que de facto teríamos,
enfim, este Centro Hospitalar já autorizado, e portanto, que aguardava apenas
autorização do Ministério das Finanças e que em 2019 efetivamente teríamos este serviço a
funcionar e na sequência disto obviamente que entendemos por bem trazer aqui um
conjunto de questões dirigidas ao Senhor Ministro da Saúde e que passo a ler se me
permitem:-----------------------------------------------------------------------------------------------------1 – Qual o ponto de situação do anunciado e prometido projeto de construção do Centro
Oncológico de Viseu, nomeadamente do Serviço de Radioterapia?-------------------------------2 – Que medidas vai o Governo tomar, para que este serviço seja construído com a
urgência que as necessidades dos milhares de utentes exigem?------------------------------------3 – Caso a resposta não seja urgente, quando estará o Senhor Ministro da Saúde
disponível para receber uma delegação do município de Viseu para de facto esclarecer
tudo isto?------------------------------------------------------------------------------------------------------- Um Senhor Deputado intervém do seu lugar não sendo percetível na gravação o que foi
dito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Deputada Maria Filomena de Matos Pires prossegue a sua intervenção dizendo:
Com toda a razão. Com toda a razão. Peço desculpa e farei a correção, isto é 1 minuto a
exercer pressão sobre mim, e de facto… bom, no essencial é isto, procurei cumprir o
minuto que me deram, com toda a tolerância, se houver algum esclarecimento que os
Senhores Deputados pretendam, naturalmente que eu ou a Mesa poderemos fazê-lo. Muito
obrigada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Está em discussão então esta
Moção. Alguém quer usar da palavra? Tem a palavra o Deputado Rafael Amaro.---------------- DEZOITO – O SENHOR DEPUTADO ANTÓNIO MANUEL ANTUNES RAFAEL
AMARO (PS): Senhor Presidente da Assembleia, Excelentíssima Mesa, Senhor Presidente
da Câmara, Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, Caros Colegas, Senhoras
Presidentes de Junta, Senhores Presidentes de Junta, Senhores Jornalistas. É muito
rápido, é só para dizer que concordamos com o teor desta Moção, e aproveito para dizer
até por uma razão, é que, é uma Moção que vai no sentido diferente do discurso que aqui
ouvimos do Deputado Pedro Alves, porque, é uma Moção que, questiona um processo que
está em andamento, porque eu ouvindo aqui o Deputado Pedro Alves a quem eu
cumprimento, e realmente beneficia, mas não tem culpa disso, de ser Deputado na
Assembleia da República e Deputado na Assembleia Municipal, e obviamente que através
disso ficamos a saber das perguntas que vai fazendo aos ministros, e ficamos a saber sobre
isso, e se é para bem de Viseu tudo muito bem, mas, como eu estava a dizer, o sentido desta
Moção é completamente diferente, porque, ouvindo-se o Deputado Pedro Alves, e eu
entendo é preciso puxar pelas tropas, estamos numa altura muito importante para isso, e
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temos que nos congratular com isso e perceber, mas, parece que nada se faz, nada se fez,
parece que estamos realmente num caos, e eu até fiquei aqui a pensar se o país não iria
entrar na banca rota e com o diabo aqui em cima de nós outra vez, e etc., e portanto, neste
aspeto eu congratulo-me com esta Moção porque é uma Moção que vai no sentido positivo
e não de uma terra queimada que parece que aqui não se vai fazendo nada por este
concelho. Era só isto que eu gostava dizer.------------------------------------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Tem a palavra o Deputado Pedro
Alves.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEZANOVE – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES
(PPD/PSD): Muito obrigado Senhor Presidente. Reitero novamente os cumprimentos.
Quero dizer à Senhora Deputada Filomena Pires que naturalmente nos vamos associar a
esta Moção até porque vem ao encontro de tantas outras de igual teor sobre o mesmo
objetivo. Acho que aqui não há qualquer tipo de divergência entre os partidos, porque isto
está para além de tudo o que é a natureza política ou ideológica, simplesmente há visões
diferentes do mesmo processo, o processo que está a decorrer durante esta legislatura, está
a decorrer de uma forma enganadora para os viseenses. Os viseenses já foram
confrontados diversas vezes, e basta consultar a comunicação social local, não é preciso ir
ao parlamento, basta consultar e perceber que para além dos anúncios houve
compromisso público com datas, falou-se de preços, eu já fui falar também com a ARS
porque não nos diziam a verdade toda no Conselho de Administração, e ficámos a saber o
que é que realmente estava a acontecer, que não ia acontecer nada, como agora se verifica,
como disse a Senhora Ministra, que vamos adiar isto. Então como é que podem ser as
mesmas pessoas que prometem que vão fazer, que se comprometem a fazer, a dizer a
agora que agora é que vai ser. A única certeza que nós temos efetivamente quanto ao
Centro Oncológico ou há Unidade de Radioterapia é que houve uma decisão política do
anterior governo para que se realizasse em Viseu, para que ficasse no Centro Hospitalar
Tondela Viseu, e se não houvesse preconceito ideológico, se o Partido Socialista que hoje
governa não tivesse amarrado a um conjunto de pressupostos de natureza ideológica, esta
obra tinha avançado com uma parceria como avançou a de Évora, e que funciona como
um serviço público de qualidade para os alentejanos. Se Viseu hoje não tem, deve-o a este
Governo, ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, não a outra razão, e não haveria
qualquer custo para o contribuinte e o contribuinte poderia ter um serviço de
proximidade. Por isso, não é caos que andamos aqui a anunciar, é a denunciar aquilo que
não foi feito, a denunciar as habilidades deste governo e destes partidos que o suportam, e
o PSD não se vai calar, nem vai ficar manso perante estas situações. Se alguém se acomoda
aqui, não somos nós, mas também não vimos aqui depois fazer um papel na Assembleia da
República em que apoiamos o governo e aprovamos os orçamentos de estado, e depois
chegamos aqui a cima e criticamos as decisões do governo que são suportadas por esse
orçamento de estado. Esta é a hipocrisia política que é feita nesta Assembleia, e nós não o
vamos admitir, aprovamos também, apoiamos, mas com esta denúncia: Hipocrisia, mais
uma encenação que está a ser feita nesta Assembleia por todos os partidos que apoiam o
governo em Lisboa.---------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra o Deputado Carlos Portugal.------------------------------------------------------------------------ VINTE – O SENHOR DEPUTADO CARLOS MARTINS DOS SANTOS
PORTUGAL (PS): Bom dia. Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhor
Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Assembleia em geral, Comunicação Social.
Eu venho aqui única e exclusivamente pedir autorização ao Senhor Presidente no sentido
de me aceitar a escusa de voto perante esta deliberação, tendo em conta que pertenço ao
Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu.------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Mais alguma intervenção neste
âmbito? Então colocávamos à votação a Moção “Pela Rápida Construção do Serviço de
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Radioterapia no Hospital de S. Teotónio (Centro Hospitalar Tondela Viseu). O título é este
mas eu ia referir uma situação que é importante que é o prometido projeto de construção
do Centro Oncológico de Viseu nomeadamente o Serviço de Radioterapia, ou seja, não
esgotar a situação no Serviço de Radioterapia, é no Centro Oncológico, certo? Por isso,
quem vota a favor da Moção? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------Tem a palavra o Senhor Presidente da Junta da União das Freguesias Boa Aldeia
Farminhão e Torredeita, Paulo Menezes.------------------------------------------------------------------- VINTE E UM – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DA UNIÃO DE
FREGUESIAS BOA ALDEIA, FARMINHÃO E TORREDEITA JOSÉ PAULO
MOREIRA CARDOSO DE MENEZES: Cumprimento o Senhor Presidente da
Assembleia, os restantes Membros da Mesa, o Senhor Presidente da Câmara e os Senhores
Vereadores, os Senhores Deputados Municipais, os meus Colegas Presidentes de Junta, o
Público aqui presente e a Comunicação Social.-------------------------------------------------------Desde 2012, ou mesmo antes, quando se começou a falar em reorganização de freguesias e
que culminou com a publicação e implementação da lei 11-A/2013, de 28 de Janeiro,
houve, e há, populações que nunca se conformaram com a extinção das suas freguesias e
integração delas em uniões de freguesias.--------------------------------------------------------------É o caso das gentes de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita, que hoje aqui represento.-----O programa eleitoral do Partido Socialista, agora no governo, comtempla a revisão da lei.
O Secretário de Estado das Autarquias Locais e o Ministro da Administração Interna
garantiram, nas cerimónias de abertura e encerramento do Congresso da ANAFRE, que
decorreu em Viseu em Janeiro deste ano, que a lei seria revista brevemente.------------------Esses e outros factos, todos baseados no descontentamento das populações das três
freguesias atrás referidas, levaram os seus legítimos representantes, os membros da
Assembleia de Freguesia de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita, a redigirem uma moção
que foi votada e aprovada por unanimidade em sessão extraordinária convocada para o
efeito e realizada a 26 de outubro passado e que me pediram que a lesse aqui, a título
informativo, nesta reunião da Assembleia Municipal de Viseu, o que passo a fazer:---------Reversão da Agregação das Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita – Moção.-A Reforma Administrativa do Território das Freguesias, implementada pela lei 11-A/2013,
de 28 de janeiro, veio a revelar-se como uma não reforma, isto porque não respeitou o
supremo interesse das freguesias abrangidas, elaborada e implementada à pressa, sem ter
em conta, nem respeito pelos valores locais intrínsecos das freguesias envolvidas e afetadas
diretamente nas suas mais diversas vertentes – históricas, culturais, tradicionais,
patrimoniais, económicas, geográficas e, muito em especial, pelas reais condições de vida
das pessoas que habitam os territórios implicados.--------------------------------------------------Às populações das freguesias envolvidas naquele processo não foi, como era devido, dada a
possibilidade de se poderem pronunciar sobre uma matéria de tão grande importância
para a sua vida e seus interesses em comunidade autárquica.-------------------------------------A propalada redução da despesa do estado com a reforma das freguesias não passou de
uma justificação retórica, sem nenhuma consequência concreta e mais não foi do que a
cega obediência, do bom aluno, às medidas impostas pelo memorando de entendimento
com a troika.--------------------------------------------------------------------------------------------------Na grande maioria das agregações, a sua concretização foi feita contra a vontade das
populações envolvidas impondo-se a reposição da verdade que vá ao encontro dos reais
interesses locais.----------------------------------------------------------------------------------------------Impunha-se uma consulta pública, suficientemente longa e bem estruturada, de modo a
que todas as pessoas, individuais e coletivas, incluindo-se aqui as IPSS e outras associações
representativas das gentes das freguesias envolvidas, tivessem sido devidamente
esclarecidas e consciencializadas do que estava em causa e, então sim, possuidoras desse
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conhecimento essencial e fundamental, dessem o seu contributo e a sua opinião acerca da
realidade local.-----------------------------------------------------------------------------------------------Se isso tivesse sido feito, não estaríamos agora preocupados com as incoerências de que a
Lei 11-A/2013 padece, nem a lamentar os malefícios que semeou com a sua entrada em
vigor e que, os cinco anos decorridos desde a sua aplicação, não só não apagaram ou
diminuíram como, na maioria dos casos, até agravaram.-------------------------------------------Há, então, que corrigir o que não foi bem feito e está mal.-----------------------------------------O Governo em exercício tem obrigação de não deixar que as coisas continuem como estão,
particularmente nas freguesias onde é notório o erro que então foi cometido, com as
populações a manifestarem o seu mal-estar, a sua discordância e a sua revolta pelo que
lhes aconteceu, trazendo inevitavelmente consequências nefastas para o seu processo
natural de desenvolvimento.------------------------------------------------------------------------------Não se pode deixar de atender à vontade das pessoas das freguesias envolvidas,
devidamente ponderada e aferida, transparente e sem margem para dúvidas, criando
mecanismos legais que permitam dar voz e concretização a essa mesma vontade.------------Não podem ser as Assembleias Municipais a decidir pelas freguesias o que a estas diz
respeito, devendo referir-se que, por algum motivo os órgãos autárquicos são
independentes e autónomos em relação a todos os demais patamares de poder autárquico e
são eleitos como tal.-----------------------------------------------------------------------------------------As populações e os órgãos autárquicos das freguesias onde as agregações sejam postas em
causa, devem ter a última palavra antes da tomada de decisão pelo Governo ou pela
Assembleia da República – é o seu destino e o dos seus territórios que estão em causa e não
outros cujo interesse vá para além disso.---------------------------------------------------------------O país não deve nem pode ter no seu seio freguesias agregadas que nunca desejaram sê-lo.
A identidade local coletiva, em muitos casos, particularmente nas comunidades mais
interiores, nas mais periféricas em relação ao município e nas mais pequenas, passa pela
freguesia, pelos seus órgãos autárquicos e pela proximidade que eles representam.----------Está também em causa a tão propalada coesão territorial, que se pretende para o interior
do país e que passa, nestes casos, pela revisão da reorganização territorial das freguesias
agregadas pela Lei 11-A/2013.----------------------------------------------------------------------------Face ao que antes fica afirmado e considerando que:------------------------------------------------1 - A União das Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita é um dos casos
incluídos no âmbito da Lei 11-A/2013 em que a agregação nunca foi aceite pelas
populações;---------------------------------------------------------------------------------------------------2 - A posição de discordância com a agregação das três freguesias foi assumida, desde o
primeiro momento, pelas formas e meios ao dispor das populações e dos seus órgãos
autárquicos, de forma veemente e reiterada;----------------------------------------------------------3 - A Assembleia Municipal de Viseu, em sessão extraordinária de 12 de Outubro de 2012,
contra a vontade das populações das três freguesias, em desrespeito e desconsideração
pelas posições assumidas pelos órgãos autárquicos respetivos (Assembleias e Juntas das
três freguesias) e não levando em conta as intervenções dos Presidentes das Juntas de
Freguesia, nessa mesma sessão, de oposição à agregação, deliberou, com valor vinculativo
para a que viria a ser a decisão final da Assembleia da República, mesmo assim, pela
criação da União das Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita;---------------------4 - A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita,
apesar de legalmente ter estabelecida a sua sede na antiga freguesia de Torredeita,
mantém em funcionamento, as sedes das três freguesias que foram agregadas, numa
irrefutável demonstração de manutenção da divisão e da independência funcional como se
de três realidades autárquicas se trate;-----------------------------------------------------------------5 - As dificuldades na gestão da freguesia nas circunstâncias referidas, denunciadas pela
ação e pela informação do executivo;-------------------------------------------------------------------6 - A Junta de Freguesia sempre se manifestou contrária a esta agregação;---------------------
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7 - A constatação real que, quer os membros da Assembleia de Freguesia, constituída por
membros eleitos em listas do PS, do PSD e do CDS, quer os membros da Junta de
Freguesia, eleitos pela lista do PS, têm vindo a fazer junto das populações no contacto que
com elas mantêm quotidianamente e que dá indicações claras do consenso popular em
favor da reversão às três freguesias que se encontram na União;---------------------------------8 - Cabe ao Governo, através do Ministério da Administração Interna, desencadear os
mecanismos legais que permitam fazer com que as três freguesias agregadas passem a ser,
novamente, três realidades administrativas e autárquicas – freguesia de Boa Aldeia,
freguesia de Farminhão e freguesia de Torredeita;--------------------------------------------------A Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e
Torredeita, reunida em sessão extraordinária, em 26 de Outubro de 2018, convocada com
o ponto único de Ordem de Trabalhos “Discussão e votação de moção de apoio à Reversão
da Agregação das Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita”, deliberou, por
unanimidade:-------------------------------------------------------------------------------------------------A - Exigir do Governo, através do Ministério da Administração Interna, que desencadeie
todos os mecanismos legais com vista à reposição das três Freguesias de Boa Aldeia, de
Farminhão e de Torredeita, extintas pela lei 11-A/2013 de 28 de janeiro e agregadas em
União, satisfazendo a vontade de todas as respetivas populações, bem como dos órgãos
autárquicos em funções àquela data e também, dos que atualmente se encontram em
exercício na União de Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita.---------------------B - Uma vez aprovada a presente moção, que ela seja remetida ao Sr. Ministro da
Administração Interna para execução, dela se fazendo também remessa, para
conhecimento, às seguintes Entidades:------------------------------------------------------------------Sua Excelência o Senhor Presidente da República;--------------------------------------------------Sua Excelência o Senhor Presidente da Assembleia da República;-------------------------------Presidência do Conselho de Ministros;-----------------------------------------------------------------Assembleia Municipal de Viseu;-------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Viseu;-----------------------------------------------------------------------------Todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República;-----------------------------------Associação Nacional de Municípios Portugueses;----------------------------------------------------Associação Nacional de Freguesias.----------------------------------------------------------------------A Moção vai ser enviada por os meios normais ao Senhor Presidente da Assembleia
Municipal, mas no entanto eu deixo-a ficar aqui. Muito obrigado.------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de
Junta. Só para dizer que a Mesa teve naturalmente tolerância em relação a este tema e a
esta exposição que é importantíssima para conhecimento de todos nós.-------------------------Tem a palavra o Deputado Alberto Ascensão.------------------------------------------------------------- VINTE E DOIS – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA
ASCENSÃO (PS): Cumprimento o Senhor Presidente e na sua pessoa todos os demais
participantes na Assembleia, por uma questão de economia de tempo.--------------------------Muito rapidamente queria agradecer primeiro ter-me concedido e poder usar da palavra
logo a seguir ao meu Presidente de Junta. O que eu queria dizer aqui muito rapidamente é
que, enquanto Torredeitense e essencialmente enquanto Deputado Municipal e também
interpretando a posição assumida desde 2012 pela Bancada do Partido Socialista, quer
publicamente quer neste órgão, Assembleia Municipal, quero concordar em absoluto com
aquilo quer foi aqui acabado de ler, a Moção que foi aprovada na Assembleia de Freguesia
da União de Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita, quero solidarizar-me com
ela, com os órgãos da Freguesia e essencialmente com as gentes das três freguesias que
sempre desejaram que essa união nunca existisse. Portanto, deixar aqui esta nota, e dizer
que esta é uma luta que nasceu em 2012, ainda antes da Lei 11-A/2013 ter sido aprovada,
portanto, é uma luta que continua e que esperamos que venha a ter bom sucesso. Era
essencialmente isto que eu queria dizer. Muito obrigado.-------------------------------------------
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----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Não
tínhamos dúvida, de qualquer maneira, pareceu-nos que a Moção era só para
conhecimento, não para discussão. O Senhor Deputado estava na linha de intervenção, por
isso aproveitou a intervenção. É só para dizer aos Senhores Deputados do Bloco de
esquerda e da CDU que não estava em discussão. A intervenção estava na linha do pedido
de inscrição do Partido Socialista e utilizou- para isso.----------------------------------------------Tem a palavra o Deputado Adolfo Pereira.----------------------------------------------------------------- VINTE E TRÊS – O SENHOR DEPUTADO ADOLFO CÉSAR CARDOSO SEIXAS
LOPES PEREIRA (PPD/PSD): Cumprimentar naturalmente em primeiro lugar a Mesa
na pessoa do Senhor Presidente, cumprimentar o nosso Presidente de Câmara e todo o
Executivo Camarário, os meus Colegas Deputados Municipais e Público em geral. O que
eu gostava de vir aqui falar era sobre o Ensino Superior. Temos conhecimento que existe
uma proposta de Lei para o Orçamento de Estado de 2019 que confirma a redução do teto
máximo das propinas, de 1068 para 856 euros, uma redução de cerca de 212 euros. É uma
proposta puramente eleitoralista, eu diria que talvez seja a proposta mais eleitoralista
deste Orçamento. É pouco mais do que uma boa notícia de jornal e talvez um bom título, e
eu vou explicar o porquê:----------------------------------------------------------------------------------Em primeiro lugar, quem realmente tem dificuldades financeiras não precisa desta
redução porque é bolseiro, tem bolsas da Ação Social para ajudar este tipo de situações,
aliás, alguns destes bolseiros terão mais dificuldades porque esse tal número das propinas
vai reduzir, ou seja os bolseiros que estejam ali no limiar poderão deixar de vir a receber
bolsa ou seja, pessoas que estão realmente ali no limiar das dificuldades financeiras
poderão é ter acrescidas essas mesmas dificuldades.-------------------------------------------------Em segundo, quem não tem dificuldades financeiras acaba por ser exatamente isso, apenas
gostar de ver o título no jornal porque na realidade não sentirá por aí além esta diferença.
Em que é que isto se traduz? Eu fiz as contas mais ou menos de cabeça e traduzia-se na
receita das Faculdades e dos Politécnicos até menos cerca de 45 milhões, entre 40 e 50
milhões de euros, e mal ouvi isto comecei a pôr as mãos na cabeça porque sei as
complicações de financiamento destas mesmas faculdades, e a partir daí comecei a
pesquisar mais um pouco e realmente o governo disse que não se agravará a situação, esta
perda será colmatada pela transferência de receitas gerais para isso mesmo, e a partir dai
pus as mãos na cabeça uma segunda vez, porquê? As consequências disto têm três formas
de ser assumidas:--------------------------------------------------------------------------------------------Em primeiro, aumento de outras taxas e outros impostos, já estamos habituados, neste
últimos 3 anos tem sido uma constante.-----------------------------------------------------------------Em segundo lugar, poderá ser uma redução da despesa noutra área, provavelmente mais
importante do que esta.------------------------------------------------------------------------------------Em terceiro lugar, talvez um aumento do défice, ou seja, da dívida pública, ou seja dos
impostos a pagar no futuro. Por isso, consequências negativas reais a longo prazo,
colmatadas por esta boa notícia de jornal no curto prazo. Todos nós concordamos, e se
perguntarmos a qualquer pessoa que esteja na Assembleia todos concordarão comigo,
primeiro deve estar Portugal, é verdade, só depois deverão estar os interesses partidários e
pessoais, todos concordam na teoria, na prática é que é mais complicado. Muito obrigado.----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra a Deputada Sara Calhau.----------------------------------------------------------------------------- VINTE E QUATRO – A SENHORA DEPUTADA SARA NATACHA DE SOUSA
CALHAU (PS): Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Secretários da
Mesa, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhores Deputados
Municipais, Senhores Presidentes de Junta, Comunicação Social, Público em geral,
apresento-vos os meus melhores cumprimentos. -----------------------------------------------------Através do programa “Eu gosto do meu bairro”, o executivo camarário avançou com um
conjunto de requalificações importantes (e já há muito necessárias) em vários bairros de
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Viseu.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Um programa útil, necessário e com um impacto considerável na vida dos seus moradores.
Que pretendia contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida e reforçar a
segurança, acessibilidade e atratividade desses bairros.--------------------------------------------Nesta intervenção quero referir-me, em particular, ao Bairro das Mesuras.-------------------O Bairro das Mesuras encontra-se em obras desde o dia 4 de Abril de 2017.------------------A sua requalificação era urgente e os moradores do Bairro desejavam há muito essa
intervenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------O início desta obra foi recebido, portanto, com grande entusiasmo. -----------------------------Houve vários atrasos, várias correções ao projeto, condições meteorológicas adversas e até
algumas pontuais ruturas de stock de alguns materiais. No entanto, as infraestruturas de
saneamento, águas e eletricidade e a renovação dos espaços pedonais e rodoviários estão
agora concluídos, num investimento de cerca de 400 mil euros.-----------------------------------O Bairro espera agora pela 2ª fase de intervenção, com colocação de mobiliário urbano,
espaços de lazer, via ciclável, etc., num investimento que rondará os 150 mil euros.---------Nesse sentido, há cerca de 2 semanas, decorreu a apresentação pública do projeto da 2ª
fase das Obras de Requalificação.-----------------------------------------------------------------------Nesse momento, houve:------------------------------------------------------------------------------------1 - Quem lamentasse o facto de o projeto não incluir a requalificação dos passeios que
ligam o bairro à cidade, tornando o bairro num gueto;---------------------------------------------2 - E quem salientasse o risco a que os moradores estão sujeitos, por serem obrigados a
circular ao longo da berma da estrada.-----------------------------------------------------------------Aparentemente, (e segundo informação que nos chegou) houve espaço e abertura para
aceitar a inclusão da requalificação dos ditos passeios e a sua iluminação no projeto, pelo
que gostaríamos que o Sr. Presidente nos confirmasse isso mesmo.------------------------------Podem os moradores contar com isso?------------------------------------------------------------------Essa seria certamente uma boa notícia que nos dava aqui hoje: pela harmonia do espaço
urbano que garantia, pela melhoria da qualidade de vida que possibilitava e pelo reforço
da segurança e acessibilidade tão premente nessa zona da nossa cidade. Muito obrigada.------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a
palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Viseu Diamantino Santos.--------------------------- VINTE E CINCO – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE
VISEU DIAMANTINO AMARAL DOS SANTOS (PPD/PSD): Muito bom dia a todos. Eu
peço desculpa, por esta voz, mas, são contingências do tempo.------------------------------------Saudava de uma forma particular o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, a
Senhora e Senhor Secretários, (e permitam-me aqui, o desejo das maiores felicidades ao
Secretário Paulo Pereira no início destas suas novas funções), cumprimento igualmente o
Presidente do Município de Viseu, a sua equipa, Senhoras e Senhores Vereadores,
cumprimento os Senhores Deputados, as Colegas e os Colegas Presidentes de Junta,
Público em geral e Comunicação Social.----------------------------------------------------------------A razão da minha presença aqui, e infelizmente vamos cada vez mais estar habituados a
este mau desígnio de morrer mais gente do que aquela que nasce no nosso concelho, mas,
eu queria transmitir aqui, e deixar aqui um Voto de Pesar pela falecimento do Senhor
Engenheiro Leopoldo Morais da Cunha Matos que foi também Presidente do Município,
exerceu um papel relevante na cidadania da nossa cidade e do nosso concelho e como tal
Senhor Presidente da Assembleia se me permite eu vou fazer a leitura deste Voto de Pesar,
naturalmente solicitava também que guardássemos um minuto de silêncio e
apresentássemos as condolências à Família do Senhor Eng.º Leopoldo da Cunha Matos,
curiosamente um nome que eu me habituei a dizer e a conhecer, fruto do léxico desportivo,
porque antes da atual designação do Campo 1º de Maio, aquele campo chamava-se Campo
Cunha Matos.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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“Com 95 anos de idade, faleceu muito recentemente, o Senhor Eng.º Leopoldo de Morais
da Cunha Matos.--------------------------------------------------------------------------------------------De Coimbra, onde nasceu em 1923, casou em Viseu e na nossa Cidade exerceu cargos
relevantes e de que destacamos:--------------------------------------------------------------------------Presidente da Câmara Municipal de Viseu assim como técnico nos Serviços
Municipalizados da nossa cidade. Na sua cidade natal, foi Engenheiro Chefe dos Serviços
de Eletricidade e Diretor Delegado dos Serviços Municipalizados, chegando a ser
Governador Civil de Coimbra.---------------------------------------------------------------------------Foi também um cidadão preocupado com as questões sociais, desempenhando vários
cargos em diversas Instituições do setor, participando igualmente na fundação da União
das Misericórdias Portuguesas.---------------------------------------------------------------------------Agraciado com a Grã-Cruz da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, por
D. Duarte Pio de Bragança, foi também feito Grande-Oficial da Ordem de Mérito.---------À memória do cidadão Leopoldo de Morais da Cunha Matos, o Grupo Parlamentar do
Partido Social democrata, propõe a esta Assembleia, um Voto de Pesar, pelo seu
desaparecimento, assim como um minuto de silêncio”. Muito obrigado.----------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Está
em discussão. Tem a palavra o Deputado Gonçalo Calheiros.------------------------------------------ VINTE E SEIS – O SENHOR DEPUTADO GONÇALO FERREIRA BANDEIRA
CALHEIROS (CDS/PP): Renovando os cumprimentos à Assembleia, é com toda a emoção
que eu apoio totalmente a proposta aqui feita. Conheci muito bem o Eng.º Cunha Matos.
O meu pai, provavelmente muitos ainda o conheceram, foi Engenheiro da Câmara
durante muitos anos, e ele foi Presidente da Câmara. O meu pai foi Engenheiro da
Câmara numa altura em que a Câmara Municipal de Viseu tinha dois Engenheiros, dois!
Era amigo pessoal do Eng.º Cunha Matos, sou amigo pessoal dos filhos do Eng.º Cunha
Matos, fui colega de turma do mais velho, de quem sou muito amigo, e era também
interessante que soubessem que é um Ilustre Gastroenterologista de Lisboa, e que foi o
Médico Assistente do Senhor Presidente da República Jorge Sampaio e do Senhor
Primeiro Ministro António Guterres, portanto, é uma pessoa também, para além dos
outros 3 irmãos que merecem todo o nosso carinho e todo o nosso respeito. Nesse sentido,
apoio totalmente aquilo que aqui foi dito e espero que esta Assembleia também o faça.---------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Há
mais alguma intervenção? Não havendo, colocava à votação este Voto de Pesar pelo
falecimento do Senhor Engenheiro Leopoldo Morais da Cunha Matos. Quem vota contra?
Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Íamos então guardar, até porque faz farte da
proposta um minuto de silêncio.--------------------------------------------------------------------------Tem a palavra o Deputado Cristofe Pedrinho.------------------------------------------------------------- VINTE E SETE – O SENHOR DEPUTADO CRISTOFE PEDRINHO (PS): Bom dia
a todas e todos. Cumprimento o Senhor Presidente da Mesa e restantes Membros, Senhor
Presidente da Câmara, Vereadores e Vereadoras, os Colegas Deputados e Deputadas, os
Senhores Presidentes de Junta Comunicação Social e Público em geral.------------------------Relativamente a abertura do processo concursal para a Operação e Manutenção de parte
da ETAR de Viseu Sul que foi aprovada com os votos contra dos vereadores do Partido
Socialista em reunião de câmara, tenho algumas considerações que me deixam
particularmente preocupado.-----------------------------------------------------------------------------Primeiro ponto - Com este novo contrato que terá a duração de 5 anos, a ETAR Viseu Sul
ficará parcialmente privatizada. Não se percebe que passados mais de 2 anos após a sua
entrada em funcionamento, uma parte da operação da manutenção seja entregue a uma
empresa externa, quando supostamente o barco (passo a expressão) encontra-se em modo
de cruzeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sabemos e conhecemos que a ETAR Viseu Sul é bastante automatizada, tem tecnologia de
ponta nos seus recursos laboratoriais e meios informáticos para de uma forma global
facilitar a sua operação e manutenção.-----------------------------------------------------------------Segundo ponto - Sobre a empresa que fez os estudos prévios para o serviço de Operação e
Manutenção da ETAR Viseu Sul, (Baccher, unipessoal Lda.), pouco ou nada se conhece no
que toca a prestações de serviços semelhantes, para além de que, nos cálculos apresentados
não demonstram verdadeiramente ganhos de eficiência, tanto ao nível técnico como ao
nível económico. Mas, se os há, a grande maioria deles, podem ser executados diretamente
pelo SMAS que tem funcionários competentes e formados para tal.-----------------------------Por fim, este serviço que o município pretende delegar/entregar a privados, ronda os 8
milhões de euros em 5 anos…!!! é mais um que podemos adicionar a lista desmedida de
outsourcing que o Senhor Presidente tem vindo crescentemente aplicar em várias áreas
onde são reconhecidas as competências dos serviços da Câmara Municipal de Viseu.------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra o Deputado José Alberto.----------------------------------------------------------------------------- VINTE E OITO – O SENHOR DEPUTADO JOSÉ ALBERTO DA COSTA
FERREIRA (PPD/PSD): Bom dia a todos. Senhor Presidente da Assembleia Municipal e
restante Mesa, Senhor Presidente da Câmara, Senhor Vice-Presidente, Senhoras
Vereadoras, Senhores Vereadores, Senhores Deputados Municipais, Senhores Presidentes
de Junta. O Assunto que me traz aqui hoje é algo que já não acontecia há quase duas
décadas, que é a vinda a Viseu de um dos clubes dos chamados três grandes do futebol
português, portanto, isto por via do Lusitano de Vildemoinhos que depois de ter eliminado
o Nacional da Madeira, clube da Primeira Liga, está na quarta eliminatória da taça de
Portugal. Portanto, no dia 24 de novembro próximo, portanto, de amanhã a oito dias,
teremos uma grande jornada desportiva em Viseu, portanto, no Fontelo, que projetará
desportivamente toda a região, não só desportivamente mas também como será um cartaz
extremamente importante para publicitar a cidade. Para além isso, haverá também todo o
aspeto relativamente ao desenvolvimento socioeconómico que trará muita gente que
consumirá nos nossos bares e nossos restaurantes, e portanto, que trará algum acréscimo
de produtividade. O Fontelo vai ser pequeno para albergar tanta gente, as solicitações de
bilhetes são enormes, a organização tem dado também algum trabalho, que o diga a
Senhora Vereadora do Desporto, que o diga o Senhor Presidente do Lusitano de
Vildemoinhos que é aqui nosso colega Deputado, a quem eu aproveitava para dar os
parabéns pelo excelente comportamento do Lusitano, que para além disso, convém
realçar, que é um clube que assenta toda a sua história, a sua longa história de quase 103
anos e que tem uma mão-de-obra que é praticamente local, portanto, a maior parte dos
jogadores são formados localmente, alguns dos quais na chamada “cantera do Lusitano”.
Portanto, eu queria-me congratular com isto porque o futebol atrai pessoas, a Taça de
Portugal é a festa para os pequenos mostrarem o seu valor, e aqui o Lusitano de
Vildemoinhos que é um clube grande em termos distritais, vai mostrar aqui também o seu
valor. Queria dar os parabéns ao Lusitano e congratular-me enquanto responsável pelo
futebol distrital por toda esta grande jornada de futebol que se vai realizar no dia 24 de
novembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado.
Terminámos assim as intervenções, e dava a palavra ao Senhor Presidente da Câmara
para informar e responder aos Senhores Deputados.----------------------------------------------------- VINTE E NOVE – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito bom dia a
todas e a todos. Saúdo o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, a Senhora
Secretária e o Senhor Secretário, saúdo o Senhor Vice-Presidente, as Senhoras
Vereadoras, os Senhores Vereadores, saúdo as Senhoras e os Senhores Deputados, as
Senhoras e os Senhores Presidentes de Junta, Comunicação Social, todos os presentes,
saúdo-os nesta sessão que tem aqui dois requisitos logo à partida: É ser a primeira vez que
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uma Sessão Ordinária da Assembleia Municipal se realiza aqui neste Solar Quinhentista
D. Miguel da Silva como eu gosto de lhe chamar, acho que isso é algo que fará parte da
história. Relembro também que foi nesta mesma sala que homenageamos o Engenheiro
Coelho de Araújo, exatamente após a sua morte, foi aqui que fizemos uma sessão
evocativa e não queria deixar de o relembrar com saudade, e também de uma ilustre
figura de Viseu, e foi talvez o primeiro pensamento que me ocorreu quando chegámos aqui
hoje de manhã.-----------------------------------------------------------------------------------------------Segunda nota, realçar que a nossa presença aqui se deve a obras que estão a ser feitas no
Solar dos Peixotos que vão permitir que esta Assembleia Municipal ganhe ainda mais
capacidade do ponto de vista do seu trabalho, mas também que a cidade ganhe mais uma
sala com outras condições para as diferentes atividades que ali se desenvolvem, e realçar
que isto também fez parte de um acordo celebrado com o Senhor Presidente da Junta de
Viseu, em que a Junta de Freguesia de Viseu passará também a ocupar aquele espaço,
aproveitando as sinergias e que vai por sua vez permitir que a atual localização no Centro
Histórico se transforme na Casa das Associações, aliás, ainda ontem deliberámos na
Reunião de Câmara toda a qualificação daquele Pátio de S. Lázaro exatamente para que
ele assuma ali também uma lógica de ser um espaço onde as associações possam
desenvolver atividades e possam ao mesmo tempo ter também um espaço de lazer porque
ele está a ser preparado para isso, portanto, gostava de assinalar estas duas vertentes.-----Por outro lado gostava também de cumprimentar dois estreantes hoje aqui nesta
Assembleia Municipal, o Senhor Deputado Bruno Videira, e também o Senhor Deputado
Adolfo Pereira, são os dois estreantes aqui nestas andanças e é de realçar, até porque são
dois jovens promissores desta nossa cidade, que me apraz verificar aqui.----------------------Em relação à questão das freguesias, deixar bem claro algo que já tinha dito. A vontade do
povo será sempre respeitada pelo Senhor Presidente da Câmara e pelo seu Executivo e
portanto, cabe ao povo decidir e à Assembleia da República, portanto, a posição de
princípio, quer em relação à leitura que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal
tinha aqui feito, e também a intervenção que nos trouxe o meu amigo Senhor Presidente
da Junta Paulo Menezes, é que, obviamente que respeitamos aquilo que são as
deliberações das Assembleias de Freguesia, aquilo que é a vontade do povo. Se dentro do
Concelho de Viseu houver alguma situação de reversão, respeitaremos. Eu trabalho tão
bem com os 25 Presidentes de Junta, como poderei trabalhar no futuro com mais uma ou
outra freguesia e, portanto, desse ponto de vista, deixar aqui bem clara esta posição.
Felicitar o Senhor Presidente da Assembleia Municipal por continuar a dinamizar a
Assembleia Municipal Infantil, é algo por que tenho um carinho muito grande e, portanto,
estarei seguramente disponível para participar nessa Assembleia. Referir estes dois Votos
de Pesar, quer do Capitão de Abril Diamantino Gertrudes da Silva, que de facto, quer
como pessoa, como militar, como cidadão, é alguém a quem devemos prestar esta
homenagem, aliás, quando tive a triste notícia do seu falecimento de imediato levei à
Reunião de Câmara também um Voto de Pesar que foi aprovado por unanimidade. Foi
alguém que enquanto Presidente da Assembleia Municipal tive o grato prazer de ter a
colaboração dele em vários momentos, designadamente quando fizemos uma digressão
pelas escolas com os Capitães de Abril para que os jovens no discurso direto pudessem
ouvir a história dos protagonistas e, foi de facto… aliás, tive o privilégio de estar com ele
na Grão Vasco sobre esta matéria. Em relação ao Voto apresentado pelo Senhor
Presidente da Junta de Viseu, o meu amigo Diamantino Santos, em relação ao Senhor
Engenheiro Cunha Matos, dizer que de facto, é uma figura que marcou também Viseu
durante um período, e gostava de referir aqui, foi algo que me esqueci de colocar quando
fizemos o Voto de Pesar aprovado também por unanimidade na Reunião de Câmara, é
que, se hoje temos o Centro de Deficientes Profundos de Santo Estevão, também o
devemos muito a esta pessoa que na altura foi um grande protagonista nesta vertente. Em
relação ao Padre Armando, tenho também que fazer aqui o registo de interesses porque
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sou um grande amigo do Padre Armando desde a minha adolescência e, obviamente que
no dia em que soube, liguei-lhe exatamente manifestando um sentimento de tristeza e
outro de alegria, tristeza porque perdemos um grande Pároco, que tem feito um trabalho
notável na freguesia onde está e portanto, isso é sempre pena, porque perdemos um dos
melhores que aqui está, mas também, um dos nossos acaba por assumir um lugar de
grande destaque indo para a Diocese do Porto como Bispo Auxiliar, e obviamente que
também já aprovámos na Reunião de Câmara, e me associo, e acho que a Assembleia
esteve muito bem ao aprovar hoje este voto.-----------------------------------------------------------Em relação à questão da Autoridade para o Combate à Violência no Desporto, eu gostava
de, por um lado, realçar aqui um aspeto, não custa muito puxarmos para o mesmo lado e
colocar de lado esta acrimónia que muitas vezes e designadamente o Partido Socialista usa
em relação ao Presidente da Câmara e ao seu Executivo. O Dr. João Paulo Rebelo,
Secretário de Estado da Juventude e Desporto deu aqui um exemplo de como o Partido
Socialista se deve comportar, porque durante mais de três meses falou comigo
periodicamente, e conseguimos tratar deste processo sem aparecer nas páginas dos jornais
e numa colaboração muito estreita entre o Presidente da Câmara e o Secretário de Estado,
e é assim que as coisas têm que ser tratadas. Quando é a nossa terra que está em causa
temos que estar todos do mesmo lado e deixar o combate político ou a chicana política
para segundo plano e, portanto, gostava de realçar aqui a cumplicidade existente com o
Secretário de Estado e o sigilo que foi mantido durante todo este período porque nunca
ninguém ouviu falar por antecipação de que isto estava previsto, e posso-vos dizer que isto
não caiu do céu, há vários meses que isto estava a ser tratado, por outro lado, há aqui uma
curiosidade, quase uma ironia, é que vamos incubar esta entidade na incubadora
VISSAIUM XXI, à partida até pareceria estranho, no espaço que estamos a qualificar na
Católica para a instalação de empresas, instalássemos lá provisoriamente o Tribunal, mas
a verdade é que tínhamos que encontrar uma solução imediata, e encontrámo-la ali, e
encontrámos também uma boa solução, que foi, um edifício que parece que é um edifício
de ninguém, mas que passa assim a ser dos cidadãos e qualificado, que eram as antigas
instalações da GNR ali na Prebenda, que é o edifício que está combinado que se faça a
reabilitação para a instalar, e portanto, é também mais um serviço que vem numa
perspetiva de descentralização, e é de realçar, são 20 pessoas que ali ficaram instaladas,
mas também é mais um serviço que instalamos no Centro Histórico, e portanto, desse
ponto de vista gostava também de me associar ao voto que aqui foi apresentado.------------Em relação à igualdade, à violência, são causas que me são muito caras, sou contra
qualquer tipo de violência, seja ela doméstica, contra as mulheres, contra os homens,
contra as crianças, acho que nos devemos posicionar e facilitaremos sempre, Viseu é uma
cidade democrática, inclusiva, que tem dado mostras disso nos diferentes momentos em
que a própria autarquia põe à disposição os meios para que a democracia possa fazer o
seu percurso e para que o civismo dos nossos cidadãos possa ser exercido, e portanto, desse
ponto de vista… agora, também seria bom, e perdoem-me fazer esta nota, é uma nota
pedagógica, é que os cidadãos e os partidos devolvam da mesma forma esse civismo aos
viseenses, porque o que é que eu reparo, é inadmissível, quer para um lado quer para o
outro que se colem cartazes nos sítios onde não se devem colar, designadamente centenas
de cartazes colados naquilo que são as caixas da eletricidade ou nas paredes,
indevidamente. Acho inadmissível numa cidade como a nossa os partidos sejam os
primeiros a dar o exemplo, e as organizações cívicas tenham esse tipo de comportamento,
também não posso deixar, seria hipocrisia da minha parte não realçar este aspeto. Registei
muito negativamente que um movimento tivesse andado a colar cartazes em sítios
indevidos, onde é proibido, não é preciso estar lá escrito é proibido afixar, porque é a Lei
Nacional que proíbe que se afixem cartazes nas paredes, e mais, já agora deixar aqui uma
outra nota, é pedir aos partidos, até colaborando com a câmara, que usem pelo menos
material de melhor qualidade e que não tapem a visibilidade nos cruzamentos. Eu não
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mando retirar nenhum cartaz por senão diriam logo que eu estava a atentar contra a
liberdade de imprensa, ou contra a liberdade de expressão dos partidos políticos, mas há
cartazes de partidos políticos localizados na cidade que provocam diariamente acidentes,
estão mal localizados, e portanto, já agora aproveito também, civismo também é isto, é
comportarmo-nos de acordo com os padrões da cidade, a cidade tem padrões elevados de
qualidade que não são compatíveis com determinado tipo de procedimentos, portanto,
também não quero deixar de publicamente fazer um apelo aos movimentos, aos partidos,
aos sindicatos, que tenham outro comportamento cívico, e antes até de afixarem se
articularem com a autarquia nós ajudaremos até a afixar nos sítios mais indicados, não é
tutela, é só mantermos a cidade como ela é, é uma cidade bonita, que toda a gente
reconhece e portanto, para que é que havemos de andar aqui a estragá-la.--------------------Em relação às questões trazidas aqui pelo Senhor Deputado Pedro Alves quero dizer o
seguinte: Dizia aqui o Partido Socialista que era preciso puxar pelas tropas, dizendo ao
Senhor Deputado que estaria neste momento a puxar pelo facto de termos eleições daqui a
onze meses. O que eu digo aos senhores dos partidos, ao Partido Socialista sobretudo, é
que é preciso puxar pelos interesses de Viseu, não é ter um discurso aqui e outro lá em
baixo, não é achar que as nossas obras estão sempre paradas e não dizer ao governo que as
deles é que nem saem do papel. Comecemos pela 229 ligação Viseu/Satão: O que o governo
queria era um cheque em branco, era que eu e o meu colega do Satão assinássemos um
protocolo a assumirmos o compromisso de pagar as expropriações sem sabermos onde é
que passava a estrada, e de quem eram os interesses, sem quantificar. No dia seguinte
estariam os Senhores Socialistas aqui a acusar-me de má gestão, a dizer, o Senhor
Presidente assumiu uma responsabilidade sem saber quanto é que ela custava. Isto não é
correto, e acho lamentável que o Senhor Ministro, aliás, o Senhor Ministro Pedro
Marques tem-se portado muito mal com Viseu. Ouvem-se aí uns rumores que ele poderá
estar a vir várias vezes a Viseu nos próximos dias, enfim, eventualmente resolver o
problema da ligação Viseu/Satão, parece que o projeto que deveria estar pronto à meio
ano, depois em setembro, agora parece que é no mês de dezembro, lá virá a ser cá
apresentado com pompa e circunstância. Espero também que não se esqueça do protocolo
que foi assinado para a qualificação do IP5 que neste momento já devia estar concluída, é
lastimável o estado em que está aquele piso, aliás, eu vou lá pôr uma placa a dizer: Esta
estrada é da responsabilidade do Governo Central, vou lá mandar aplicar uma placa,
porque não estamos para ficar com o ónus de uma coisa que não é da nossa
responsabilidade, e em relação ao IP3 concordo com o Senhor Deputado, isto dos governos
que vêm a seguir fazerem tábua rasa dos governos anteriores é muito mau para o país, e
tem sido muito prejudicial para Viseu, não é só com este, já foi com outros governos.
Também me causa alguma estranheza quando olho para o Orçamento de Estado e vejo a
verba que está prevista para o IP3 no próximo ano, e quando começo a olhar para os
timings verifico que efetivamente, quando é que iremos ter o IP3 concluído mesmo nesta
versão minimalista que foi desenvolvida, e o mesmo em relação à Linha da Beira Alta, eu
tenho sido sempre aqui o arauto da desgraça. Quantas vezes já me ouviram dizer que não
vai haver requalificação da Linha da Beira Alta neste quadro comunitário de apoio?
Infelizmente vou ter razão, infelizmente vou ter razão. É que nem vamos ter ligação
Cacia/Viseu/Vilar Formoso, nem vamos ter a melhoria da Linha da Beira Alta. Vamos
entrar nos dois últimos anos de execução dos fundos comunitários, dois últimos anos,
portanto, para o ano 2019, 2020, na regra n+2, poderão ser concluídas obras até 2022, e
ainda nem projeto há. Alguém acredita que nos próximos dois anos, porque tem que ser
lançado até ao fim, e mesmo o n+2 é execução, não é aprovação de projetos novos,
portanto, alguém acredita que este projeto estará concluído, estará concursado
internacionalmente com todas as vicissitudes que isto tem e executado nos próximos 4
anos? Eu acho que nenhum de nós em consciência acredita que isto é verdade, portanto, o
Senhor Ministro Pedro Marques que venha ser cabeça de lista de Viseu se for essa a
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intenção do Partido Socialista, nós cá estaremos para lhe pedir contas, do que ele não fez, e
da forma como discriminou negativamente este distrito e este concelho, e portanto, cá
estaremos exatamente para o fazer, e esperemos exatamente que os Senhores Deputados
do Partido Socialista assumam também as vossas responsabilidades nestes domínios.-------Em relação ao nosso hospital, ainda estive lá no passado sábado, nos 25 anos dos
voluntários do hospital, e de facto é confrangedor verificar duas coisas: Não fosse a
qualidade dos médicos, dos enfermeiros e do pessoal auxiliar, em que estado é que estaria
aquele hospital, que não tem tido investimento, e mesmo nas urgências, diga-se de
passagem, foi uma obra mapeada no âmbito da CIM, que fique bem claro, foram os
autarcas, os 14 autarcas da CIM que disseram ao governo, ponha lá o dinheiro que nós
tiramos daquilo que é o dinheiro previsto para a CIM Viseu Dão Lafões e é uma das obras
mapeadas, aliás, o Concelho de Viseu teve: A Unidade de Saúde Familiar, a Escola Grão
Vasco, a Escola Viriato, a Sé Catedral, as Urgências e as Janelas Manuelinas, foram estas
seis as obras mapeadas por intervenção do próprio… agora o que é lamentável é que se
faça o projeto, lance-se o concurso e a obra esteja parada, não sai do papel porque falta o
aval do Ministro Centeno, e sabemos bem o caos em que estão as nossas urgências.---------Em relação ao Centro Oncológico? Eu já tenho muitas dúvidas, eu acho que esta foi mais
uma daquelas placas que vai acabar por apodrecer e que não sai daquilo, porque não vejo
neste momento vontade de avançar com o Centro Oncológico com todos os prejuízos que
isso está a causar às pessoas, e portanto, era bom que nos uníssemos também em torno
destas causas para podermos fazer vingar a nossa vontade.---------------------------------------Em relação aos nossos bairros. De facto, nós tivemos a coragem de lançar o Programa Eu
Gosto do Meu Bairro, e não é só o Bairro das Mesuras que foi feito em contrato-programa
com a Junta de Freguesia, o Bairro das Mesuras sempre foi assumido que o iriamos fazer
em duas fases, e sempre foi assumido como o temos feito, em todas estas obras de bairros
há sempre previamente uma discussão pública em que vai o Senhor Vereador responsável
por esta área discutir com as populações, ouvir com as populações e a trazer as suas
sugestões, porque, obviamente que nós sabemos o que é muitas vezes necessário fazer,
designadamente na infraestrutura básica, mudar o saneamento, mudar as águas, enfim,
aquilo que é a infraestrutura básica, permitir que as próprias telecomunicações, o gás,
etc., possam atuar, mas depois há sempre espaço para ouvir as pessoas, e a diferença é que
nós o estamos a fazer Senhor Deputada, ao contrário de outros que parece que fazem e
não fazem, esta é muita a diferença entre a autarquia de Viseu e o governo, é que a
autarquia de Viseu está a fazer e o governo diz que faz mas depois acaba por não fazer e
portanto, seguramente que algumas das sugestões que foram feitas serão incluídas, e já
agora referir que não é só este bairro, já concluímos o Bairro da Misericórdia, a Quinta
D’el Rei, o Bairro da Barroca, o Bairro da Cumieira, todos estes bairros já foram sujeitos
a intervenções de melhoramento, as tais obras que o Partido Socialista não vê, mas que
estão aí, os cidadãos sentem-nas e isso é que é importante, e depois, por outro lado,
estamos a iniciar a segunda fase do Bairro das Mesuras, estamos a iniciar o Bairro de
Santa Rita, o Viso Sul, e na Quinta do Galo incompreensivelmente, eu volto a frisar,
incompreensivelmente estamos quase há um ano à espera que o Estado Central nos venda
uma pequena parcela de terreno. É lamentável. Eu pergunto se isto não será propositado?
Eu pergunto se não será propositado? Para já o preço é uma exorbitância, mas nós lá
aceitámos o preço, e está em causa também a construção ali de uma rotunda que vai
disciplinar digamos assim, o trânsito que dá depois o acesso ao Instituto Politécnico, quase
há um ano que temos esta obra adjudicada à espera de que o governo diga assim: Vamos
lá então assinar a escritura de compra e venda. Eu té já me apeteceu meter lá as
buldózeres e entrar pelo terreno dentro, mas, sou um legalista, enfim, até pela minha
formação não poderia fazer isso, agora eu pergunto mesmo se não haverá aqui uma
ondazinha de tentar prejudicar a Câmara de Viseu, e os cidadãos de Viseu, dizendo assim:
Vamos lá fazer aqui um compasso de espera para o Presente da Câmara ficar mal visto.
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Eu nem quero acreditar que isto esteja a acontecer, agora acho é inadmissível, portanto, a
Senhora Deputada fez muito bem em vir aqui falar nisso, também fazia bem se tivesse
falado nas outras situações, tinha estudado melhor a lição, e tinha dito assim: O governo
tem que de uma vez por todas fazer a escritura para nós começarmos a obra! Isto é uma
obra de meio milhão de euros de que estamos a falar, não por falta de concurso, não por
falta de projeto, não por falta de adjudicação, mas porque há um governo que acha que
deve torpedear a Câmara de Viseu. Já agora dou-vos um segundo exemplo. Há cerca de
um ano que também pedimos autorização ao INATEL para podermos fazer as obras de
fundo no Pavilhão do Inatel, e até este momento não recebemos resposta. Já fizemos várias
tentativas, esta semana finalmente porque entrámos em obra, adjudicámos, não fomos
para a versão mais lata, fomos para uma versão mais minimalista, e só depois de termos
lançado o concurso e adjudicado a obra, vem agora a correr o INATEL a dizer: Afinal nós
vamos autorizar, vamos mandar uma carta, têm é que lá pôr uma placa a dizer que aquilo
é propriedade do INATEL. Eu pergunto se isto não serão… e tenho mais histórias que
podia contar, mas não vale a pena também estar a maçar os Senhores Deputados com este
tipo de histórias, é que às vezes fazem-me crer se isto não é propositado não é, mas enfim.
O Deputado Cristofe Pedrinhas, que é assim que eu gosto de o tratar porque de facto o
senhor cada vez que vem aqui é para mandar umas pedras. Olhe, nós vamos privatizar
tanto a ETAR, Senhor Deputado, nós vamos privatizar tanto a ETAR como olhe… na sua
conceção de privatização, privatizámos as manilhas, é que fizemos concurso público de
fornecimento contínuo para as manilhas, olhe, privatizámos os cubinhos de granito,
privatizámos os buracos das estradas, privatizámos o betuminoso da estrada também,
privatizámos os engenheiros que trabalham para a câmara que nos fazem projetos, enfim,
de facto isto é que é a conceção de privatização do Senhor Deputado e do Partido
Socialista. Quer dizer, isto é boa gestão Senhor Deputado, isto é dizer o seguinte: Nós hoje
temos um custo de 8 milhões de euros na gestão da nossa ETAR durante este período,
durante 5 anos, e o que estamos a fazer é a perguntar ao mercado num concurso público
internacional dizendo assim: Há alguém que tenha know how, que tenha dimensão, porque
por exemplo, se nós tivéssemos 10 ETARs, há economia de escala que se pode aproveitar
dessas mesma 10 ETARs, o que nós estamos a perguntar ao mercado é se alguém que
tenha mais economia de escala e que possa gerir a nossa ETAR, obviamente sob a nossa
supervisão, obviamente que a propriedade contínua da câmara, quem é que está a falar
que isto vai ser privatizado, só os senhores é que falam, e se aparecer um concorrente que
nos diz que vamos poupar dinheiro, ok, vamos adjudicar. Onde é que está a privatização
disto? Isto é uma fake new os senhores passam a vida nisso, passam a vida a mandar para
o ar… eu vou-vos só fazer aqui o retrato: Recordam-se bem, estávamos em campanha
eleitoral e o Partido Socialista no Rossio ou lá não sei aonde, o Presidente da Câmara
prepara-se para privatizar as águas, era este o grande papão. O Presidente da Câmara
não estava nada a querer privatizar as águas. Depois, agora como correu mal esta questão
de não se construir a empresa intermunicipal, o Presidente da Câmara já tem aqui outra
vez a oportunidade de fazer aí uns negócios para que as águas sejam privatizadas, enfim,
como não colou porque não tinha substrato, agora o Presidente da Câmara quer
privatizar… bem, o Presidente da Câmara vai privatizar os cubinhos, as manilhas, os
buracos, vai privatizar essas coisas todas, na conceção que o senhor tem, que é uma
conceção absolutamente errada e completamente fora daquilo que devia ser.-----------------Por fim, realçar o nosso Lusitano, parabéns, porque efetivamente espero que ganhe ao
Sporting, não sei se aí estaremos todos de acordo, espero que ganhe ao Sporting porque
seria bom, era excelente, e mais do que isso, realçar que, como saberão, desde o primeiro
momento que deixámos a palavra para o Lusitano, ou fazer o jogo no campo do Lusitano
ou fazê-lo no nosso Estádio do Fontelo, que não é o Estádio do Académico, é o Estádio
Municipal do Fontelo e portanto, é um estádio que tem que ser usado nos grandes
momentos e que está disponível para todos os clubes, não é só para o Académico de Viseu,
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e obviamente que ele tinha que estar disponível para o Lusitano, e quero dizer aqui,
embora não esteja aqui nessa qualidade, que lá estarei para torcer pelo Lusitano como é
óbvio, mas também, enfim, esta costelazinha trambela que tenho não me deixaria fazer…
mesmo que fosse o meu Porto, eu iria torcer pelo Lusitano porque acho que o tombagigantes era uma coisa que eu gostava de ver em Viseu, e portanto, saudar também o
Senhor Deputado José Alberto por trazer aqui o tema, porque obviamente, advogado em
causa própria não seria a mesma coisa, mas eu acho que isto é também um bocadinho o
espelho, e eu olho com orgulho para os resultados que as nossas equipas vão fazendo nos
diferentes escalões, e está aqui bem o espelho da aposta que fizemos séria e continuada no
desporto, a estabilidade que demos aos clubes e às associações de Viseu, e os resultados
começam a aparecer, começam a aparecer nas diferentes modalidades, é rara a semana
em que não tenhamos mais uma alegria, e pronto Senhor Presidente, era isto que eu no
Período Antes da Ordem do Dia gostaria de dizer, não sei se ainda terei tempo de fazer a
minha intervenção das informações, o Senhor Presidente assim o dirá, mas já agora deixeme terminar com chave de ouro este Período de Antes da Ordem do Dia, convidando os
Senhores Deputados todos para às duas e um quarto juntamente comigo inaugurarem os
novos autocarros de Viseu que segunda-feira começarão a circular, e acho que esta é uma
boa novidade para os viseenses, obviamente que não está em causa… eles estarão ao
serviço das linhas que ainda estão neste momento em funcionamento, com base num
parecer que mandámos fazer e a qualquer momento iniciaremos o MUV a Mobilidade
Urbana de Viseu porque temos tudo a ser preparado para iniciarmos com uma
consciência, hoje é o primeiro passo de uma grande revolução na mobilidade na cidade e
no concelho, porque a entrada em funcionamento hoje destes novos autocarros com GPS,
com HIFI, com ar condicionado, com acessibilidades para pessoas com deficiência,
tivemos que retirar os suportes de bicicletas porque senão não tínhamos conseguido
licenciar, mas a seguir iremos colocá-los porque eles vinham com os autocarros, foi um
problema da Autoridade de Transportes não autorizar o licenciamento dos autocarros
assim, mas acho que é um grande momento para Viseu porque vamos dar aqui um grande
salto, e os outros se seguirão, isto é, logo que o recurso da empresa que perdeu, uma
empresa de nome Barraqueiro, que efetivamente tem feito aqui a vida negra ao Concelho
de Viseu, porque não ficou satisfeita por perder um concurso, e é legitimo, as pessoas
perdem concursos e não têm que ficar satisfeitas ou não satisfeitas, mas já recorreu para o
Tribunal Administrativo e Fiscal, perdeu, e depois recorreu para o Tribunal do Porto
Administrativo e Fiscal que é de nível superior e perdeu, recorreu para o Supremo
Tribunal Administrativo e Fiscal, perdeu, e agora recorreu para o Tribunal
Constitucional e estamos à espera de saber se o Tribunal Constitucional vai ou não aceitar
o recurso, por outro lado se vai ou não decretar o efeito suspensivo, porque o problema até
agora tem sido o efeito suspensivo que nos impede de colocar em vigor o contrato que
justamente em termos de um concurso internacional foi ganho, agora, a verdade é que
com todas estas contrariedades hoje é um dia histórico para Viseu, porque começam a
circular os nossos amarelinhos, e a partir de 2ª feira as carreiras passam a integrar estes
autocarros, e portanto, é uma prenda que eu dou hoje também às Senhoras e Senhores
Deputados e aos visienses que é aproveitar hoje, os autocarros estão aqui parados à porta
da nossa Assembleia Municipal, às duas e um quarto estão todos convidados para
apadrinharem o início do MUV, isto é, esta fase ainda nos STUV mas, já o início do MUV
porque estes autocarros são aqueles que serão utilizados no MUV, e portanto, acho que é
um momento que é capaz de deixar alguns insatisfeitos porque é mais uma concretização,
mas, eu acho que a população fica satisfeita, e como eu trabalho para a população, não é
para contentar aqueles que ficam satisfeitos quando algo corre mal, e portanto, desse
ponto de vista espero que numa atitude solidária com o povo de Viseu marquem presença
ali para ficarmos nas fotografias, mesmo aqueles que não fizeram nada para que isso
acontecesse podem hoje ficar na fotografia. Muito obrigado.---------------------------------------
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----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor. Então
terminámos assim o Período de Antes da Ordem do Dia, cumprimos também todas as
regras regimentais, e agradecemos a colaboração de todos.----------------------------------------Nós íamos ainda entrar no Período de Informações, penso que ainda dava para entrar no
Período da Ordem do Dia e antes de iniciarmos os trabalhos da Ordem do Dia, cumpre
informar os Membros da Assembleia da obrigação de cumprimento do disposto na
Resolução do Tribunal de Contas n.º 14/2011, que, no seu Artigo 15.º determina que:------Quando os processos devem ser instruídos com deliberações de órgãos colegiais, deve ser
remetida cópia da ata da reunião do órgão em que foi tomada, devendo o documento
conter a clara identificação dos membros presentes, bem como a menção da data da
reunião e o sentido da deliberação de cada participante e eventuais declarações de voto.---Assim, alertam-se também os Senhores Deputados para a importância da sua
permanência na sala durante os trabalhos especialmente no período de votações.------------Informa-se também que no período da tarde haverá um intervalo de cerca de 10 minutos.Antes de iniciarmos a apreciação dos pontos agendados recordamos também que já
aprovámos no início dos nossos trabalhos no período da manhã que:---------------------------Para efeitos de execução imediata, as deliberações são aprovadas em minuta, conforme o
preceituado nos nºs 3 e 4 do Artigo nº 57, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual
redação, consubstanciado pelo nº 4 do art.º 58º do Regimento em vigor desta Assembleia
Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, dava de imediato a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para tratar do Ponto
Um (1) da Ordem de Trabalhos, e informava também que independentemente do resumo
que tem sido hábito, feito por parte do Senhor Presidente da Câmara, a informação já foi
divulgada a todos os Membros e constará integralmente da Ata da Assembleia. Tem a
palavra o Senhor Presidente da Câmara para o Ponto Um (1) da Ordem de Trabalhos.--------- TRINTA – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado Senhor
Presidente, cumprimento de novo as Senhoras e os Senhores Deputados. Irei fazer como
habitualmente, não vou ler porque já têm na vossa posse, mas vou passar em revista
alguns dos pontos que selecionei para esta informação e obviamente com total abertura
para o que quiserem ver tratado.------------------------------------------------------------------------Não podia deixar de começar esta intervenção pela abertura do ano escolar, e realçar a
excelente relação existente entre o município e todos os intervenientes, desde as Escolas
aos Agrupamentos, às Associações de Pais e a forma estreita como trabalhámos em
conjunto para que mais uma vez começássemos um ano escolar com normalidade, com
tudo a correr bem, e com grandes saltos qualitativos que temos no nosso concelho
designadamente um crescimento de mais de 500 alunos na globalidade dos níveis de
ensino, não incluindo aqui o ensino superior.----------------------------------------------------------Falar também na aposta municipal do ponto de vista orçamental, estamos a falar de 6
milhões de euros de investimento da autarquia para esta ano letivo de 2018/2019, a que
somaremos aqui, obras que não sendo da nossa responsabilidade estão a ser feitas por nós,
designadamente a Grão Vasco, designadamente a Viriato, e até relembro aqui a D. Duarte
onde também fizemos obras que não seriam da nossa responsabilidade. Gostava de referir
também o reforço das refeições escolares, com 1,1 milhões de euros de investimento com os
lanches, com as frutas e a permanente monitorização da qualidade e da quantidade.
Gostava também de referir a forma como democraticamente abordamos as questões dos
manuais escolares e dos livros de exercícios, não descriminamos alunos do privado ou do
público é para todos e obviamente numa posição complementar aquilo que o governo tem
feito nesta área, e portanto, estamos a falar de chegar a todos os alunos do ensino préescolar e do ensino básico, e já agora dizer que foram entregues para cima de 4.000 kits
para o ensino básico, e para cima de 2.000 kits no pré-escolar. Referir também que
finalmente cobrimos o concelho todo do ponto de vista de transportes escolares, nos nossos
507 kms2 um investimento de 1 milhão de euros permitiu que este ano também
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conseguíssemos já incluir os nossos meninos de Côta e passarmos a ter uma cobertura
total do ponto de vista do transporte escolar. Referir também que tivemos, enfim,
infelizmente o concelho tem sido bastante assolado por seca, depois os incêndios, agora a
tempestade Leslie, mas gostava de em relação a isso, para além das ocorrências que aqui
estão referidas na informação, eu gostava sobretudo de realçar a forma como hoje está
organizada a nossa proteção civil que permite uma intervenção muito no terreno e a boa
articulação que hoje existe entre os Bombeiros Municipais e os próprios Bombeiros
Voluntários, gostava de realçar que um dos aspetos mais marcantes desta tempestade
Leslie para além das múltiplas quedas de árvores e outras que nos obrigaram
preventivamente a cortar mais algumas, acabou por ter o seu maior esplendor também na
Mata do Fontelo. A Mata do Fontelo que esteve fechada durantes alguns dias, mas que
também com o empenho de todos acabámos por a conseguir reabrir passado uma semana
e pouco. Gostava também de referir que neste período, no âmbito da nossa aposta
enquanto Viseu Cidade Vinhateira, teve também lugar a 5.ª edição da Festa das Vindimas
com uma grande inovação, o festival gastronómico de Viseu, o “Viseu Estrela à Mesa”,
com grande sucesso, com vários Chefs, Chefs locais e Chefs que vieram de fora, por este
quinto ano consecutivo, 11 quintas do Dão aderiram a este evento e abriram as suas porta,
e também um forte programa cultural que acompanhou esta realização.-----------------------Gostava de realçar também o trabalho que tem vindo a ser realizado no Museu do Linho,
é assim que agora o designamos, o Museu de Várzea de Calde, entendemos que, face à
especialização que tem, e ao trabalho fantástico que tem sido feito entendemos que
devíamos passar a designá-lo como o Museu do Linho e de realçar aqui também o
trabalho que a BINAURAL Nodar está a fazer, este Museu foi inaugurado em setembro de
2009, e portanto, um museu já com vários anos de funcionamento, e até ao momento o
Museu acolheu mais de 56 mil visitantes, portanto, cumprindo esta sua função também de
uma âncora rural extremamente importante, e hoje temos também todo o levantamento
sonoro, todo o levantamento audiovisual, de facto nós temos aqui uma preciosidade, o
linho de Calde, da Várzea de Calde, é claramente hoje um elemento identitário, não só da
região, eu direi do país, da europa e até do mundo, porque, existiram poucas, ou pelo
menos não conhecemos, muito poucas localidades onde se continue a fabricar o linho da
mesma maneira que se fabricava há mil anos atrás, e estamos a valorizar cada vez mais
esta questão.--------------------------------------------------------------------------------------------------Gostava também de me referir ao facto neste ano de 2018 Viseu ter sido escolhido como
Capital Jovem da Segurança Rodoviária. É um programa que incluiu a Academia Brisa
Student Drive Camp, que proporcionou a alguns jovens um conhecimento mais
aprofundado do “mundo” da condução, do automobilismo e da segurança rodoviária,
aliás, esta ação foi muito focalizada nos nossos jovens, teve o envolvimento de todos,
Bombeiros, GNR, PSP, enfim, com várias atividades, articuladamente com o ACP, com o
meu amigo Carlos Barbosa, que teve comigo inclusivamente no Rossio na pintura de
elementos indicativos de segurança rodoviária. Foram 22 os parceiros locais que se uniram
para apoiar o projeto, incluindo portanto aqui as forças de segurança, de proteção civil e
entidades escolares e hospitalares.-----------------------------------------------------------------------Gostava também de realçar a última visita do Senhor Presidente da Republica a Viseu,
desta vez com o pretexto, e um bom pretexto, que foi a exposição “Dever de Memória – da
Infâmia à Esperança” que está patente ao público na Quinta da Cruz, e que recomendo
vivamente a quem não viu que vá, porque tem por um lado a visão de dois fotojornalistas
Adriano Miranda e Nuno André Ferreira, têm a câmara como promotora, mas é a visão
da tragédia, e nós temos que a fixar bem na cabeça, eu nunca mais esquecerei, e muitos de
nós também não, mas ao mesmo tempo a visão da reconstrução também, é muito
interessante ver este paralelismo que ali está bem patente, bem, de tal maneira que o
Senhor Presidente da República nos lançou um desafio que aceitámos, embora só
estaremos em condições de o fazer no próximo ano, de levar esta exposição a Lisboa e
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Porto, e portanto, a exposição irá também estar patente em Lisboa e Porto, em datas a
combinar com o Alto Patrocínio do Senhor Presidente da República que aliás, já tinha
dado Alto Patrocínio a esta realização.-----------------------------------------------------------------Gostava também de realçar aqui algo que é histórico, que foi o facto do Tribunal da
Relação de Coimbra ter reunido em Viseu. Na história de Viseu é a primeira vez que um
Tribunal de Segunda Instância sai de portas e vem reunir a uma cidade, eles estão a fazer
itinerância mas a verdade é que escolheram Viseu como o local onde fizeram a sua
primeira reunião e gostava de o destacar.--------------------------------------------------------------Um outro aspeto também que acho que é muito relevante foi a admissão, já o tinham feito,
vieram de formação, recebi os 12 novos elementos dos nossos Bombeiros Municipais de
Viseu que contam agora com 44 efetivos e assinalei simbolicamente o dia em que vieram
da Companhia de Sapadores de Lisboa para se integrarem com os seus colegas aqui em
Viseu, estive presente a dar-lhes as boas vindas e agradecer também aos formadores, é um
reforço muito forte do ponto de vista da Proteção Civil de Viseu a que juntamos, enfim,
todo o trabalho conjunto que temos vindo a fazer com os Bombeiros Voluntários, e
também realço aqui os equipamentos de limpeza de florestas que contratualizámos com as
Juntas de Freguesia num investimento de 600 mil euros que dá aqui também às Juntas de
Freguesia mais capacidade de ação na limpeza de florestas e também na ação no terreno.
Gostava também de realçar o protocolo que assinei com o Senhor Ministro da Cultura e
das Industrias Criativas de Cabo Verde, que aliás, estará connosco no Festival Literário
Tinto no Branco vem cá no fundo fazer a sua visita de retribuição, e portanto, vamos estar
aqui com ele no Festival Literário de Viseu, e com este protocolo aproximámos os dois
povos através dos festivais literários, e isto também nos permitirá ter este ano cá em Viseu
o Prémio Camões 2018, Germano Almeida, além de que estando cá também Mia Couto
teremos dois Prémios Camões connosco durante este período, para além de muitos outros
que estarão connosco, e portanto, realçar a qualidade que o nosso festival tem vindo a
assumir, em 4 anos conseguimos hoje ter um Festival Literário de referência nacional e
internacional, e isso é extremamente importante.----------------------------------------------------Referir também no âmbito da cultura, que já abriu, aliás, atempadamente como tem sido
apanágio, abriu o Programa Viseu Cultura já para o próximo ano, mantendo o mesmo
júri, mantendo as mesmas verbas, onde realçamos as quatro linhas que estão lá patentes,
para já ainda não irá abrir a Linha Revitalizar e também dentro do Viseu Cultura,
disponibiliza também o valor que inclui o apoio ao Teatro Viriato, que apesar do governo
ter diminuído o apoio ao Teatro Viriato a câmara continua a honrar os seus compromissos
e a disponibilizar ao Teatro Viriato exatamente os valores que estavam combinados
aquando da assinatura do protocolo com o governo.------------------------------------------------Gostava também de assinalar, que sendo esta uma sessão onde obviamente se assinala um
ano deste mandato que os viseenses nos confiaram esta responsabilidade de governarmos
os destinos da cidade, e temo-lo feito com gosto, somando estes 12 meses a mais 48 meses
do mandato anterior e realçando o reforço de confiança que foi importante também para
nos incentivar, e não podia deixar de fazer aqui, embora em traços largos algum balanço
destes 5 anos muito ricos, de muito trabalho, de muita dedicação, de muita colaboração, e
sobretudo de um trabalho muito estreito com todas as pessoas, com os Senhores
Presidentes de Junta que eu não me canso de elogiar o trabalho que fazemos diário com os
25, sem discriminar nenhum, não me canso de o dizer, com as populações, com as
associações culturais, com as associações desportivas, com as associações sociais, com as
escolas, com todos aqueles que mexem, é assim que se faz o progresso de uma terra, é com
todos, não é discriminando ninguém e nós de facto não discriminamos ninguém, mas
gostava de realçar exatamente nas freguesias onde ultrapassámos o número de 1000 obras
nas 25 freguesias, num total de investimento de 40 milhões de euros.----------------------------Assinámos 438 contratos-programa, dos quais 327 foram já executados, aliás, à data de
hoje já há mais executados.---------------------------------------------------------------------------------
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Investimos também na qualidade de vida. Construímos por exemplo só neste período 36
parques infantis e de “Gerações Ativas”, neste conceito intergeracional virado para a
prática desportiva. Em quase todas as freguesias estamos quase a garantir a cobertura que
tínhamos prometido de um espaço por freguesia, e nalguns casos até ultrapassando mais
do que um espaço.-------------------------------------------------------------------------------------------Gostava também de realçar este trabalho no âmbito dos bairros. Á bocado já me referi,
não vou estar agora a voltar a referir.------------------------------------------------------------------Gostava também de enfatizar este esforço financeiro que temos feito, que fica enterrado
mas que se sente, designadamente os 38 milhões de euros de investimento na área das
águas e saneamento, e mais cerca de 8 milhões que estão neste momento a decorrer
sobretudo nas freguesias de baixa densidade, foi uma opção, tentar fechar, e chegámos
exatamente ao final deste ciclo de investimentos com números interessantes na casa dos
99% de cobertura no concelho.---------------------------------------------------------------------------Referir também aquele que foi um momento muito complicado que vivemos há 1 ano, e o
facto de finalmente a APA nos ter permitido acautelarmos este verão. Hoje com a nossa
Barragem de Fagilde com mais 1 milhão e meio de metros cúbicos de capacidade o que
permitiu num verão que felizmente não foi mau, mas mesmo assim estarmos mais
acautelados do ponto de vista do nosso fornecimento, e apesar de não termos até este
momento qualquer garantia da parte do governo, lançámos todas as obras que são
necessárias para o reforço do abastecimento de água, e pensando obviamente na nossa
condição de município, que não deixa de ter aqui um protocolo embora informal com o
Concelho de Nelas, com o Concelho de Mangualde e com o Concelho de Penalva do
Castelo, e portanto, temos aqui também esta responsabilidade de mesmo quando estes
concelhos não quiseram criar a empresa intermunicipal, de continuar a estar preocupado
com o abastecimento de água não só às nossas populações mas também às populações dos
concelhos vizinhos.------------------------------------------------------------------------------------------Estamos também a mudar o paradigma na energia no concelho. Neste momento é visível
que da circunvalação para dentro praticamente está toda a cidade já com luminárias, e
não é só luminárias, é os quadrantes que nos permitem hoje saber o consumo em cada um
dos sítios e no futuro até poder ter aqui uma lógica com densiómetros que vão modelando
a intensidade da luz ao longo do dia, e estamos já com uma poupança, já estamos nas 6.000
luminárias instaladas no concelho todo com uma poupança de 200 mil euros ano.----------A Mobilidade Urbana de Viseu hoje com a entrada em funcionamento destes novos
autocarros, e logo que o Tribunal Constitucional diga se vai ter efeito suspensivo ou não,
estamos hoje preparados para avançar para aquilo que eu já apelidei como uma revolução
na mobilidade, pensando na mobilidade dos próximos 20 anos, porque é a mobilidade
urbana, é a mobilidade elétrica para o Centro Histórico, é a substituição do Funicular pelo
Viriato, é o aumento do número de carreiras para os vários territórios, e é olhar para as
freguesias de baixa densidade com o “on demand” com o transporte a pedido que
permitirá que estas freguesias estejam em igualdades circunstâncias com as outras, e que
possam vir ao cinema, que possam vir à noite à cidade, que possam vir visitar um dos seus
familiares ao hospital, e portanto, logo que este assunto esteja resolvido temos as coisas
todas a avançar. Também no domínio do estacionamento estamos neste momento a assinar
o contrato e a remeter para o Tribunal de Contas o que permitirá logo após o seu visto o
arranque da construção dos 3 novos parques de estacionamento e deste novo sistema de
estacionamento de superfície que irá acontecer no próximo ano.---------------------------------Também no domínio do Aeródromo, é com orgulho que olhamos para o salto que este
Aeródromo deu. Salto de investimento, mas também um salto que se traduz nos mais de
1000 movimentos que temos hoje mensais no nosso Aeródromo e que o permitiu
posicionar do ponto de vista nacional, assim como na área das acessibilidades, o início da
ligação do troço da Avenida da Europa, o alargamento em frente à Casa de Saúde, são
duas das obras que já estão iniciadas das muitas que irão avançar também no domínio das
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acessibilidades, e dar aqui também nota que a reforma que temos vindo a fazer na
autarquia, sobretudo no urbanismo, permite que desde o passado dia 12 e é algo que digo
de uma forma muito orgulhosa, desde o passado dia 12 que todos os processos exceto
comunicações prévias e licenças de combustível, tramitam de forma desmaterializada
dentro do município, é um serviço que irá ser apresentado ao público a partir de janeiro,
mas já está neste momento a funcionar a desmaterialização que vai permitir acompanhar
os processos todos, democratizar o acesso a esses próprios processos e fazer com que cada
cidadão possa ser ele próprio um fiscalizador e um impulsionador da celeridade do
tratamento destes processos, portanto, é trabalho invisível mas extremamente positivo e
importante do ponto de vista, enfim, de toda a lógica de desmaterialização e também da
eficiência dos serviços.--------------------------------------------------------------------------------------Também no âmbito do ambiente e jardins estamos a desenvolver neste momento projetos,
aliás, já é visível, alguns já estão no terreno, designadamente substituição de algumas
espécies por espécies autóctones e também o objetivo de reduzirmos 80% a água tratada
que hoje é usada nos nossos jardins, para além do inventário arbóreo da cidade que
adotámos, um sistema de gestão destas 20 mil árvores, para além também de todo o
trabalho que ainda ontem numa reunião entre a Senhora Vereadora e o Planalto Beirão
acabávamos de estruturar, designadamente subirmos o número, mais que duplicarmos o
número de ilhas ecológicas, passando a ter de 775 ilhas ecológicas no concelho, e com este
investimento que está a ser feito em parceria com o Planalto Beirão, assim como no
domínio dos lixos.--------------------------------------------------------------------------------------------No Centro Histórico é bem visível o salto que demos do ponto de vista da Reabilitação do
Edificado, são quase já 300 as transações de edifícios no nosso Centro Histórico, com
muito obras aí já em curso, como a do Soar de Cima e a Rua da Bocas, ainda ontem,
adjudicámos também a Unidade de Saúde Familiar na Rua das Bocas, e adjudicámos
também a ampliação do Teatro Viriato, aliás, fazendo jus ao projeto e ao programa que
assumimos e ao desenvolvimento desse mesmo programa do ponto de vista do que estamos
a fazer no terreno.-------------------------------------------------------------------------------------------No domínio da Atividade Sénior também gostava de realçar a boa performance, este ano
com 2.415 pessoas das 25 freguesias envolvidas nesta atividade, no desporto, enfim, todo o
investimento que temos vindo a fazer, o apoio superior a 1 milhão de euros que fazemos
anualmente às diferentes modalidades, o incremento do género feminino no desporto em
Viseu, a inclusão no desporto, um salto muito grande que conseguimos dar nesta lógica de
trabalho conjunto com as várias instituições, para além de um grande salto que demos,
realço todos os trabalhos feitos no nosso Fontelo, é que se repararem está concluída
praticamente, aliás, está a decorrer ainda uma fase no Estádio do Fontelo, está a neste
momento a decorrer uma fase de obra, estamos a lançar agora a Pista de Tartan e a lançar
o arrelvamento e concluiremos, digamos assim também a qualificação do Estádio do
Fontelo, depois de o termos feito no futebol, no Campo 1º de Maio, no futebol de sete, no
futebol de cinco, na requalificação das piscinas, na requalificação do Pavilhão do Fontelo,
e enfim, todo este trabalho também que está a ser feito e já iniciado da requalificação da
Mata como um espaço de lazer mas também um espaço de fruição do ponto de vista
desportivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------Também no domínio da habitação o nosso Viseu Habita, já com 335 famílias
contempladas, um investimento superior a 2 milhões de euros, a integração profissional de
1.700 pessoas, o trabalho feito diariamente pela HABISOLVIS, mais uma fake new da
oposição, que diziam que só estávamos a investir 33 mil euros na nossa habitação social, de
facto 33 mil euros numa equipa nova que criámos para a manutenção e para o apoio
designadamente aos mais velhos, agora, há 300 mil euros de investimento feito todos os
anos através da HABISOLVIS na área da habitação social, o que dá uma média de 800
euros por habitação daquelas que temos, mais uma vez a oposição sempre a procurar criar
aqui diversões em torno de inverdades, ou mesmo de mentiras.-----------------------------------
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Também tivemos o Festival de Folclore, o EUROPEADE, reconciliámos o público com o
folclore e realizámos o melhor EUROPEADE de sempre.------------------------------------------Criámos também o polo do Museu de História da Cidade, cumprindo uma ambição com
mais de 40 anos.----------------------------------------------------------------------------------------------Estamos a salvaguardar o património, realçava aqui o que foi feito no Jardim de Santo
António, designadamente a recuperação dos seus azulejos, e também os azulejos do Rossio.
Mais de 24% de aumento de visitantes aos nossos museus designadamente com ações como
a criação do passaporte dos museus, isto foi o número deste ano.---------------------------------Também no turismo, começámos com cerca de 100 mil dormidas e este ano já
ultrapassaremos as 250 mil o que significa também que temos desenvolvido aqui um
trabalho com todos.-----------------------------------------------------------------------------------------Da Feira de São Mateus nem vale a pena falar, ela vive uma nova idade de ouro, e
felizmente que assim é, e reconciliámos públicos, inovámos na restauração, recuperámos
as tradições, e de facto a edição deste ano voltou a ser um enorme sucesso, criando
responsabilidades também para os próximos anos.--------------------------------------------------Também nestes cinco anos, colocámos Viseu na rota do investimento. Também aqui os
números desmentem as críticas que muitas vezes a oposição procura fazer.-------------------Atraímos 184 milhões de euros de investimento empresarial, que criaram 1663 postos de
trabalho. Tornámo-nos uma referência em áreas do futuro – novas tecnologias, na saúde,
na vertente das smart cities e na vertente ambiental. Só nestes últimos dois anos e meio
fixámos em Viseu 250 engenheiros, e ainda ontem lançámos este programa que é o Viseu
Tech Coopete exatamente com o objetivo de captar mais 200 engenheiros para os
próximos 2 anos, este é um trabalho de fundo que temos vindo a fazer também em
conjunto.------------------------------------------------------------------------------------------------------Estamos também a lançar a plataforma de incubação empresarial do futuro - a Vissaium
XXI, este nome tão bem apanhado que concilia os 2500 anos de história com a projeção no
futuro, e para além desta questão, continuamos a fazer isto tudo com muito boas contas,
ao contrário também das fake news da nossa oposição. Uma Câmara que paga a 17 dias,
uma Câmara que transitou com um saldo de gerência de 32 milhões de euros no ano
anterior, que este ano irá transitar com um saldo de gerência entre os 20 e os 22 milhões
de euros, uma Câmara que no orçamento deste ano transferirá 11 milhões de euros de
receita corrente para despesas de capital. Onde é que está a derrapagem financeira de
uma autarquia que efetivamente contínua a ter boa saúde financeira, e sobretudo a ter
também uma política fiscal amiga das famílias? Só no IMI, o valor que nós devolvemos às
famílias são mais de 8 milhões de euros, para já não falar do trabalho que temos vindo a
fazer de transferências para as freguesias, investimos 16 milhões de euros em
infraestruturas neste último ano, das quais grande parte delas vocacionadas para as
freguesias e continuaremos a fazer esta aposta muito forte na Educação, no Desporto e na
Cultura. Fomos selecionados e escolhidos, e no concurso nacional ganhámos 7 das 30
categorias da escolha do consumidor e ainda esta semana também iremos a Coimbra
receber pelo terceiro ano consecutivo o prémio de Município Familiarmente Responsável,
continuamos a ser o único município nesta região que exibe esta bandeira, e, enfim, por
fim realçar mais uma vez hoje o facto de passarmos a ter ao serviço das populações o
nossos novos autocarros, portanto, há muito que fazer, obviamente que há sempre muito
trabalho para fazer, e muito está em curso, mas temos orgulho neste trabalho diário, 7
dias por semana, 365 dias por ano, e sobretudo temos muito orgulho do trabalho com a
comunidade. Nós trabalhamos todos os dias e não discriminamos ninguém, nem nenhum
processo é colocado na prateleira, são tratados todos os cidadãos em igualdade de
circunstância, acho que esta é uma marca da nossa gestão, uma marca de trabalho, de
seriedade, de trabalho com todos, com resultados, e sobretudo, enquanto dizem, mas a
obra não andou tão depressa, enfim, nem todas as obras andam tão depressa como nós
queríamos, por exemplo estas duas adjudicações que fizemos ontem, seja a do Solar da
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Casa das Bocas para a Unidade de Saúde Familiar, seja a da ampliação da Viriato foram
obras que só foram bem-sucedidas ao terceiro concurso, nos dois primeiros concursos
ficaram desertos porque não houve concorrentes por aquele valor, tivemos que aumentar
o preço de base para efetivamente… por que a lei tem que ser cumprida não podemos
estar a fazer adjudicações que não cumpram a lei, por exemplo, ainda agora, estamos a
iniciar a obra da Rua das Bocas e felizmente apesar de ter transtorno aparece-nos a
muralha romana, obviamente que não vamos passar por cima dela, preservamos
demasiado o nosso património, e logo no dia o Senhor Vereador da Cultura com as
pessoas da Direção Geral do Património e com os nossos serviços reunimos às 3 da tarde
para definirmos uma estratégia, e abrimos exatamente mais 2 metros para cada lado para
podermos fazer a inventariação e para vermos que caminho vamos levar, agora,
obviamente que isto vai ter um transtorno, vai atrasar um bocadinho a obra, vai implicar
eventualmente uma alteração ao projeto das condutas porque nós obviamente que
aproveitamos sempre estas obras para pôr condutas novas de saneamento, condutas novas
de água, de eletricidade, de gás, etc., mas enfim, uma cidade como a nossa, sempre que
fazemos obras no Centro Histórico é mais que certo que vamos encontrar qualquer coisa,
nem que seja umas moeditas antigas seguramente que as encontramos, obviamente que, a
verdade é que se compararmos o balanço entre aquilo que temos vindo a fazer e aquilo
que ainda temos para fazer e que iremos concluir nos próximos anos, há uma coisa que
nos distingue muito do governo, é que nós assumimos um compromisso com os viseenses,
desenvolvemos os projetos, abrimos os concursos, estamos a adjudicar as obras e estamos
a fazê-las. O governo há 3 anos e tal que está em funções, e até agora, tirando, salve-se a
honra do convento, salve-se esta questão da vinda para cá do Tribunal do Desporto, e
salvaguarde-se também um tema que hoje viremos trazer aqui que é a criação do Fundo
Imoviriato que é claramente uma boa medida do governo de colocar o dinheiro da
Segurança Social que está parado ao serviço da reabilitação nos diferentes territórios, pelo
menos estas duas salvaguardas tenho que tirar, depois o resto, daquilo que é estruturante
continuamos a ver um governo que fala muito, atua pouco, e sobretudo preocupantemente
uma oposição que, até quando o governo beneficia Viseu está contra, vejam o caricato
disto, uma das poucas situações em que Viseu até assina o primeiro contrato para um
fundo imobiliário para reabilitação de 9 edifícios no Centro Histórico, o Partido Socialista
esteve contra, é um programa do governo mas o Partido Socialista esteve contra, porquê?
Porque beneficiava Viseu, porque vai permitir reabilitar 9 edifícios e isto causa azia, mas
enfim, acho que a Rennie ainda se usa não é? As pastilhas Rennie? Portanto, quando há
azia, umas pastilhas Rennie e tudo passa.--------------------------------------------------------------Muito obrigado pela vossa atenção, e muito obrigado Senhor Presidente também pela
tolerância.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Íamos
então suspender a Assembleia e retomávamos os trabalhos às duas e meia.--------------------(Anexo 1 – páginas 723 a 735). ------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Íamos então reiniciar os nossos
trabalhos, estamos no Ponto Um (1) Informação do Senhor Presidente da Câmara, já foi
dada a informação, por isso pedia aos Senhores Deputados que queiram intervir neste
ponto que usassem da palavra. Algum dos Senhores Deputados quer intervir neste ponto?
Tem desde já a palavra o Deputado Rui Martins.--------------------------------------------------------- TRINTA E UM – O SENHOR DEPUTADO RUI ANTÓNIO DA CRUZ MARTINS
(PS): Boa tarde a todas e a todos. Senhor Presidente da Mesa, restante Mesa, Senhor
Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhores Deputados Municipais, Senhoras
Deputadas, Senhores Presidentes de Junta, Senhoras Presidentes de Junta, Público em
geral e Comunicação Social. O que aqui me traz não é propriamente uma fake news mas
tem a ver com um projeto da Escola de Paradinha, e de facto vinha aqui apenas enaltecer
o trabalho feito pelos pais daqueles alunos que nasceu naquela escola. Os pais é que
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conseguiram reunir quer a escola, quer a câmara para poder levar este projeto por diante.
Esta escola corria sérios riscos de ser encerrada e portanto este projeto de, no fundo
Escola/Comunidade é um projeto que se deve única e exclusivamente aos pais e aquele
aluno Sebastião que estava na escola, portanto, pré-escolar que pediu para que isto fosse
levado por diante, portanto, era só vir aqui dizer isto e que não se trata de nenhuma fake
news. Muito obrigado.------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra o Deputado Carlos Portugal.------------------------------------------------------------------------ TRINTA E DOIS – O SENHOR DEPUTADO CARLOS MARTINS DOS SANTOS
PORTUGAL (PS): Muito obrigado Senhor Presidente. Excelentíssima Mesa, Senhor
Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Caros Membros da Assembleia e
Comunicação Social. O Senhor Presidente anteriormente na sua apresentação fez aqui um
conjunto de anúncios, e agora culminámos com uma inauguração, um momento que
pensamos que venha com certeza a ser muito importante para a mobilidade dos cidadãos
em Viseu, contudo Senhor Presidente, o Orçamento Participativo é um instrumento de
cidadania que congrega os munícipes em torno de assuntos de interesse comunitário
estimulando-os para questões concretas do seu quotidiano de onde resultam soluções para
problemas da mesma comunidade. Desde há muitos anos que o Partido Socialista tem
defendido o Orçamento Participativo nas mais variadas instâncias nomeadamente nesta
Assembleia. Em Viseu, e bem, o Senhor Presidente e o seu executivo levou à prática em
2014 e em 2015 o Orçamento Participativo, mas, em 2016 não foi possível ser executado,
tendo transitado para 2017, e, porém, chegados aqui e até à data em 2018 nada indica que
haja Orçamento Participativo, assim como, no Orçamento para 2019 não se observa
referência ao mesmo Orçamento Participativo. A questão que o Partido Socialista aqui
coloca ao Senhor Presidente é, se tem este executivo intenção de manter e desenvolver o
Orçamento Participativo ou não? Muito obrigado.------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra o Deputado Gonçalo Ginestal.----------------------------------------------------------------------- TRINTA E TRÊS – O SENHOR DEPUTADO GONÇALO AMÂNDIO GINESTAL
MACHADO MONTEIRO ALBUQUERQUE (PS): Muito boa tarde a todas e a todos.
Senhor Presidente, dispense-me dos cumprimentos e vou de imediato passar aquilo que
aqui me trouxe.----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara fez o balanço daquilo que foram os primeiros 5 anos à
frente do seu executivo municipal e que naturalmente haverá aspetos positivos (mal feito
fora) e alguns aspetos negativos. Aliás, o Senhor Presidente elaborou uma estratégia a 10
anos para Viseu, esqueceu-se que entretanto existem alguns atos eleitorais pelo meio.
Aliás, nem o Senhor Presidente da Câmara sabe ou saberá se será o candidato do seu
partido, mas isso é um problema que o senhor vai resolver com o seu partido. Uma coisa
eu lhe digo, o Partido Socialista assumirá sempre o seu papel responsável e proactivo quer
o senhor queira, quer não queira afirmaremos as nossas posições nesta Assembleia, na
Vereação e nas Freguesias.--------------------------------------------------------------------------------Como aspetos positivos mais relevantes dos últimos 5 anos, podemos referir alguns, como é
o facto da modernização da Feira de São Mateus, a Europeade realmente foi um sucesso, a
dinamização do cluster das novas tecnologias ou a aposta no Aeródromo de Viseu. Mas
nem tudo vai bem no reino da Dinamarca Senhor Presidente.------------------------------------Continua a apostar-se numa política imaterial exagerada e alicerçada em muita
propaganda; as festas e as cerimónias sucedem-se. (Custa ouvir eu sei que custa ouvir, mas
vão ter que ouvir, mas vão ter que ouvir) --------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Agradecia que não houvesse diálogo.------ O Senhor Deputado Gonçalo Amândio Ginestal Machado Monteiro Albuquerque prossegue
a sua intervenção dizendo: A saúde financeira da Câmara Municipal apresenta alguns

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018

673

indicadores muito preocupantes e já iremos falar deles no ponto seguinte Senhor
Presidente;----------------------------------------------------------------------------------------------------Depois de alguns sucessos na atração de empresas tecnológicas, na verdade, uma nova
dinâmica de atratividade e competitividade económica do Concelho está longe de ser
consolidada.---------------------------------------------------------------------------------------------------Mas há mais, é pública e notória (é pena não estar aqui o Senhor Vereador Sobrado) a
importância política e executiva cada vez mais acentuada do Vereador Sobrado.------------O comércio tradicional e o movimento de rua no Centro Histórico definham. O Centro
Histórico de Viseu continua por renascer.-------------------------------------------------------------Aliás, os Senhores Vereadores do Partido Socialista na Câmara apontaram 50 obras por si
anunciadas e permanentemente adiadas. Parece que agora é que é depois daquilo que o
Senhor Presidente aqui nos trouxe.----------------------------------------------------------------------As nossas freguesias rurais continuam a verificar uma acentuada depressão
socioeconómica e demográfica.---------------------------------------------------------------------------A recolha de resíduos é sistematicamente apontada como problemática no nosso concelho.
O Senhor Presidente não tem sabido de todo articular-se com os municípios vizinhos, o
que é nuclear para qualquer estratégia de desenvolvimento de Viseu, na questão da água
foi evidente… (não tem piada, isto são coisas muito sérias) ----------------------------------------Vamos então falar de emprego ou de desemprego Senhor Presidente. O Senhor Presidente
refere na sua informação que saíram do desemprego 3 mil viseenses, esqueceu-se “do
quase” 3 mil viseenses, foram 2795 viseenses. Mas, sabe para onde eles foram trabalhar
não sabe Senhor Presidente? Maioritariamente para os concelhos limítrofes de Viseu, esta
é que é a realidade. Aliás, o senhor continua a apostar numa cidade e num concelho de
serviços e de comércio, fechando os olhos para grandes investimentos empresariais que
estão a passar totalmente ao lado de Viseu. Mas voltando ao desemprego e em termos de
desemprego registado, Viseu não tem conseguido acompanhar a tendência regional, como
podem verificar a partir deste gráfico. Nós tempos Viseu a amarelo. Temos Portugal aqui
a vermelho, a tendência… sim, tem conseguido acompanhar a tendência nacional, mas a
tendência regional é bastante clara. Viseu está muito aquém da tendência regional, não
está a acompanhar aquilo que tem sido feito em termos de emprego ou desemprego.--------Vou apenas e só comparar com um concelho que se assemelha muito a Viseu, até porque é
capital de distrito e tinha mais ou menos há 5 anos, que foi isso que o senhor apontou na
sua informação, o mesmo número de inscritos nos Centros de Emprego. O Concelho de
Leiria. O Concelho de Leiria teve uma descida da taxa de desemprego, o número de
inscritos desceu quase 60%, em Viseu esse número não chega sequer aos 50%, portanto, só
por aí verificamos que em Viseu esta taxa de desemprego poderia ser bem mais baixa do
que aquilo que é. Acrescento, e tal como disseram de manhã e aqui o Senhor Deputado
Pedro Alves permitir-me-á referir que nem tudo foi mau nos últimos 3 anos em Portugal,
antes pelo contrário. Nunca houve em Portugal desde o 25 de Abril tanta criação de
emprego. Nos últimos 3 anos 340 mil novos postos de trabalho (custa ouvir isso, eu sei que
custa) 340 mil novos postos de trabalho. Sabe a que é que corresponde esta criação de
emprego? Corresponde a metade do valor do défice que nós conseguimos baixar.
Deixaram de se pagar os subsídios de desemprego e ao mesmo tempo as contribuições
para a segurança social aumentaram. Estes números são a realidade da economia
portuguesa neste momento. Aliás, gostaria de fazer uma proposta ao Senhor Presidente da
Câmara Municipal, gostaria de lhe propor um roteiro junto de todas as empresas que o
Senhor Presidente conseguiu atrair para o nosso concelho, quer seja a IBM, a Deloite, a
Outsistems, a Critical Software, etc.,…-----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara intervém não sendo percetível na gravação o que foi dito.---- O Senhor Deputado Gonçalo Amândio Ginestal Machado Monteiro Albuquerque prossegue
a sua intervenção dizendo: sei, sei, aliás, estive com eles. Olhe, na passada 4ªfeira referiram
Viseu e o Senhor Presidente não estava lá em Leiria, o Senhor Presidente não estava lá!
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Voltando à proposta, olhe, o que é que eu lhe queria propor: Um roteiro junto das
empresas para nós verificarmos in loco quantos engenheiros, quantos empregos é que
realmente conseguimos criar e trazer para Viseu, isso é o que eu lhe proponho. Aliás, até
já tenho um nome para esse roteiro, sabe qual é o nome? RIAH - Roteiro de Investimentos
de Almeida Henriques.-------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara pode contar com um Partido Socialista responsável,
atento e propositivo porque nós colocamos acima de tudo e à frente de tudo os interesses
de Viseu e dos Viseenses. Tenho dito.------------------------------------------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra a Deputada Filomena Pires.------------------------------------------------------------------------- TRINTA E QUATRO – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE
MATOS PIRES (CDU): Muito boa tarde. Reiterar os cumprimentos a todas as pessoas
aqui presentes. Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos dizer que, sendo que
vamos discutir no ponto seguinte as grandes opções políticas para o desenvolvimento do
concelho, reservo para esse momento as apreciações que considero pertinentes às
estratégias do executivo inscritas no Plano e Orçamento e nas GOPs.--------------------------Mas esta opção é também motivada pela desilusão com o documento que nos é
apresentado par discussão neste ponto. A natural expectativa de cada um de nós, é
depararmo-nos com um documento camarário que expresse opiniões, argumentação,
explicações políticas fundamentadas para as decisões em matéria gestionária que o
Executivo levou a cabo entre Assembleias. Em vez disso, ficamos com a sensação de estar a
ler o jornal Blitz ou a revista Evasões, com guião e comentários sobre os espetáculos, os
artistas, as performances, os chefs, respetivos nomes e ementas, num exaustivo roteiro de
festas e acontecimentos sociais, que deveriam ocupar, quando muito, um parágrafo, mas
enchem dezenas de páginas. Que interesse tem para nós, para o munícipe ou para o
concelho quem cozinhou, o que é que cozinhou, quem cantou, com quem cantou, quem
pintou o slogan na passadeira e se o presidente esteve aqui e ali?---------------------------------Passando a outros conteúdos. Como se essa não fosse uma obrigação do executivo
municipal, para a qual recebe dinheiro do Estado Central, refere o documento o
investimento nos Transportes Escolares. Não responder às necessidades dos alunos do
concelho é que seria não cumprir as responsabilidades assumidas. Não se podem querer
competências e executá-las só em parte. O respeito pelas necessidades e bem-estar das
nossas crianças passa também pela manutenção de salas de aulas nas zonas deprimidas e
não fechá-las como aconteceu a uma sala em Casal do Esporão, S. Pedro de France. É
nestas decisões que se afere da bondade em relação á coesão territorial?-----------------------Já em relação ao aumento do orçamento com as refeições escolares, não vejo onde está a
bondade do executivo. Como é que queria dar de comer a mais 500 alunos que diz ter nas
escolas, sem aumentar o orçamento para as refeições? A este propósito, lembrava de novo,
que não recebi até hoje o requerido caderno de encargos que devia acompanhar o contrato
de adjudicação das refeições escolares.-----------------------------------------------------------------Ficamos todos felizes por saber que o senhor presidente tem jeito para a pintura de frases
de prevenção rodoviária junto às passadeiras. Já houve tempo em que por pintar em locais
públicos mensagens políticas importantes, foram vários jovens levados a tribunal e ainda
recentemente o Executivo tentou restringir o direito à exposição de mensagens políticas
partidárias em espaços públicos. Mas como estas são patrocinadas pelo ACP, está tudo
bem.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quero saudar a cooperação com Cabo Verde e o protocolo cultural que o senhor,
pessoalmente, assinou na sua recente visita aquele arquipélago, na companhia do senhor
vereador da cultura, que vai ter como contrapartida a participação de uma delegação
cultural daquele país irmão que inclui escritores, no próximo Festival Tinto no Branco.
Atendendo a esta profícua e previsivelmente continuada parceria cultural, atrevo-me a
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propor a mudança do nome do Festival: que em vez de Tinto no Branco, que é um nome
um pouco equívoco, se passe a designar “Vinho e Cachupa”.--------------------------------------Duplicou-se o investimento nas freguesias em 2017. Todos sabemos porquê. A questão é
saber porque não se duplicou em 2018 e porque não se triplica em 2019.-----------------------Como farei noutra intervenção quero corroborar aqui a opinião positiva sobre o trabalho
desenvolvido pelos SMAS desde a sua criação, o que vem confirmar a inutilidade da
criação da Empresa Águas de Viseu. Já quanto ao investimento no reforço da captação,
deixo uma pergunta. O que impede a Câmara de investir prioritariamente 5 milhões de
euros na Barragem da Maeira, em vez de gastar essa verba na promoção turística? Ou
será que há dúvidas sobre a qualidade da água que chega a esse reservatório? Ainda se
lembra do requerimento que lhe dirigi do qual ainda não obtive resposta, sobre se podia
garantir a qualidade da água da Maeira, em face de fontes de poluição identificadas que
drenavam para o rio?---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o MUV, agora sinalizado também para quem aqui está presente, e a “revolução” no
estacionamento, veremos que atentados urbanísticos e ambientais vão ser cometidos para
a conseguir e que benefícios advirão daí para a população, uma vez que os lucros da
concessionária estão garantidos.-------------------------------------------------------------------------Talvez porque o denunciei na última reunião ou porque a comunicação social “agarrou”
no assunto, anuncia um investimento recorde na reciclagem e na criação de “ilhas de
recolha seletiva” de resíduos sólidos. Como referi na reunião anterior as carências desses
equipamentos são evidentes por toda a cidade tendo eu aqui trazido os exemplos da Rua
25 de Abril, do Bairro Viriato e do Centro Histórico. À parte o ceticismo próprio de quem
está farta de promessas não executadas, a questão que se coloca quanto à capacidade de
armazenamento dos resíduos recicláveis é eminentemente política. Tem a ver com a
entrega da recolha do lixo na cidade e em alguns circuitos que a Câmara fez ao Planalto
Beirão/Ferrovial. Não tenhamos dúvidas de que um eficiente serviço de recolha só é
possível se forem os serviços municipais a fazê-lo.----------------------------------------------------É sintomático que na informação se enfatize como mais relevante, o volume de negócios e
transações imobiliárias efetuadas no Centro Histórico. Mas o Centro Histórico não é só
negócio. Precisa de investimento estratégico municipal como a Biblioteca Pública o Centro
de Convívio intergeracional. Precisa da Casa do Hilário e precisa, essencialmente, de
respeito por quem lá vive. A este propósito pergunto se é com os mil euros inscritos no
Orçamento que pretende dinamizar o Museu da Cidade.------------------------------------------Sobre a salvaguarda do património, sempre lhe direi, sem qualquer pretensão, de que foi
necessário a CDU chamar a atenção nesta Assembleia para a importância dos azulejos do
Rossio, para que a Câmara falasse e investisse neles, e, parafraseando o que então
dissemos, os considere agora “um ícone da cidade”. Ainda bem que as Atas registam as
respostas.------------------------------------------------------------------------------------------------------Que “a Feira de S. Mateus vive uma nova idade de ouro”, já todos tínhamos percebido.
Pode até dizer-se com verdade que é uma idade de abundante ouro e riqueza. Basta para o
comprovar olhar para o lucro de cerca de 2 milhões de euros da Viseu Marca, constantes
dos documentos que nos foram distribuídos. A questão, como diria Marx, é quem
beneficia de tanta riqueza? Como são distribuídos esses lucros? Como se explica, neste
contexto, que a Câmara de Viseu, que se farta de pagar coisas à Viseu Marca, seja sócia
minoritária da Associação (detém 48%)?--------------------------------------------------------------Mais uma mistificação para incautos com esta história da cidade de Viseu ter merecido a
escolha do consumidor em 7 de 30 itens. Levando em linha de conta que a agremiação que
organizou o referido simulacro de estudo, já por diversas vezes foi denunciada por
instituições de ensino superior idóneas, pela falta de rigor e credibilidade dos seus
pretensos “inquéritos”, mesmo assim, tem algum merecimento ficar em primeiro lugar em
7 itens e noutros lugares em 23? Em linguagem futebolística, chamava-se a este resultado
uma “cabazada” de 23 a 7. Logo, uma humilhante derrota. É o retrato da propaganda do
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regime. Artificialmente entusiástica, febril, panegírica, mas nada credível. Muito
obrigada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a
palavra a Deputada Catarina Vieira.------------------------------------------------------------------------ TRINTA E CINCO – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA
VIEIRA E CASTRO RODRIGUES (BE): Boa tarde a todas e a todos.-------------------------Em relação às escolas, a posição do Bloco é sobejamente conhecida. A abolição das
empresas de catering é necessária (a comida é tão boa, Senhor Presidente, que as
associações de pais continuam a queixar-se ao ponto de, e temos de agradecer
publicamente à Senhora Vereadora da Educação que não está agora presente, irem reunir
a cada 2 ou 3 meses com a nutricionista da câmara e com a da empresa como último
recurso para ver se passa a haver realmente alguma qualidade). Mas não é só a nível da
comida: como é possível, funcionárias da empresa não exporem que, após terminada a
empreitada de obra numa copa, os trabalhadores fossem embora sem colocarem as pias
para se lavar a loiça onde as crianças comem (situação que se arrasta desde o início do ano
letivo e que só agora chegou ao conhecimento da associação de pais e, consequentemente, à
Senhora Vereadora, ou seja, não há fiscalização da parte da câmara). E continua a faltar
tratar dos recreios, dos espaços fechados... e há falta de formação das auxiliares que
trabalham nas escolas, mas pronto, há realmente pais e mães que não sabem estar
sossegadinhos...----------------------------------------------------------------------------------------------O Bloco de Esquerda agradece aos Bombeiros e demais forças envolvidas pelo serviço
prestado no nosso concelho sempre que é necessário, como aconteceu em mais um
outubro. Mostramo-nos, por isso, preocupados com a notícia da falta de equipamento
necessário e de dinheiro devido à dívida do governo aos Bombeiros Voluntários. Damos
também os parabéns pelo 9º aniversário do Museu do Linho de Várzea de Calde e, já
agora e permitam-me numa nota pessoal, ao serviço educativo que tem atividades para as
famílias e escolas em que dá sempre gosto participar, não só neste museu como em todos
os outros museus da rede.----------------------------------------------------------------------------------Este executivo que gosta tanto de colocar Viseu no mapa, agora foi “a Capital Jovem da
Segurança Rodoviária”, mas, lamentavelmente, não coloca Viseu no mapa dos municípios
que aboliram o uso do glifosato para segurança da saúde dos munícipes, conforme
proposta do Bloco nesta Assembleia e na Junta de Freguesia de Viseu na anterior
legislatura. Ainda no dia 6 de Novembro, o Jornal I publicava o mapa de Portugal com as
freguesias que aderiram à campanha da Quercus “Autarquias sem glifosato/herbicida” e
onde se podiam ver assinalados no nosso distrito os concelhos de S. Pedro do Sul, Vila
Nova de Paiva, e as freguesias de Cinfães, Oliveira do Douro e São Cristóvão de Nogueira.
E já agora, mais valia ter ido pintar a ciclovia que ficou incompleta (na Av. da Europa,
por exemplo) ou mal feita (obrigando os ciclistas a correr risco de vida) como já
denunciado aqui pelo Bloco.-------------------------------------------------------------------------------E falando de pintura, ou da falta dela, falamos também da falta de transparência. De
facto, Viseu tem beneficiado do incremento dos apoios da autarquia à atividade cultural, o
Tinto no Branco traz a Viseu este ano o Escritor Cabo-verdiano Germano Almeida
Prémio Camões 2018 e isso é fabuloso. Mas, sete artistas juntaram-se e apresentaram uma
candidatura. A Câmara aprovou essa candidatura, assinou protocolos e dá conhecimento
público. Outros artistas e promotores culturais, alguns sediados no Centro Histórico onde
desenvolvem atividades insurgem-se pela opacidade do processo, pela não abertura de
concurso público uma vez que também gostariam de não pagar renda e ter os apoios
logísticos e financeiros da incubadora. -----------------------------------------------------------------O Senhor Vereador da Cultura justificou-se pelo facto de só ter sido apresentado um
único projeto coletivo de incubação de atividades artísticas perfeitamente definido e com
uma programação documentalmente descrita e comprovada, isto citado do Jornal do
Centro. Mas, convenhamos, se a alteração do objetivo da incubadora tivesse sido
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devidamente publicada não seria difícil a outros agentes culturais terem apresentado a sua
candidatura. Não está em causa a qualidade dos artistas escolhidos, são todos bons,
começo-os a todos, sou amiga de alguns, como também tenho amigos que ficaram de fora e
são também excelentes artistas e promotores culturais, a questão de fundo é mesmo a falta
de transparência. A autarquia não era obrigada a um concurso público mas ter-lhe-ia
ficado bem. A falta de transparência suscita suspeições de clientelismo e amiguismo,
práticas que não se podem tolerar, e já que a Câmara Municipal de Viseu tem investido
tanto na propaganda e divulgação das suas atividades, não se percebe porque não teve a
sensibilidade e o bom senso de publicitar a abertura de candidaturas à incubadora.--------Os bairros. Voltamos a falar nos bairros, desta vez em exclusivo no Bairro Municipal.
Quem ganha o concurso é uma empresa de engenharia (que subcontratou uma empresa de
arquitetos de Gouveia), 60% mais baixo do que o preço base estipulado no regulamento do
concurso. Este, porém, tem uma alínea onde refere que, justificando, pode ser
anormalmente baixo. Questão 1: Qual é a justificação? Aliás, por isso é que tivemos
empresas a contestar o concurso pois um projeto de 46 mil euros (foi a proposta ganha) é
incrível que consiga incluir o projeto de arquitetura e de especialidades, fazer o
levantamento topográfico, o levantamento individual de cada casa, o levantamento
arquitetónico… ou seja, quem é que passou estes dados à empresa? Quem apresenta o
projeto é a Habissolvis, mas a SRU está a ser paga com 150 mil euros para lançar o
concurso num bairro de interesse municipal em que o único critério é o valor,
desvalorizando os aspetos culturais e históricos. Há uma avaliação do currículo da equipa?
Tem provas dadas na requalificação de espaços históricos, técnicos de património,
historiador, sociólogo, antropólogo, ou seja, uma equipa multidisciplinar onde também
deveriam estar os moradores?----------------------------------------------------------------------------A SRU não tem técnicos capazes de avaliar.-----------------------------------------------------------Por que razão o espaço público tem maior valor no orçamento do que as habitações? Os
moradores querem condições de habitabilidade; a falta de tato em relação aos m2 para as
cozinhas prova isso mesmo.-------------------------------------------------------------------------------Por que razão não dão as plantas aos moradores, mesmo quando são requeridas
formalmente?-------------------------------------------------------------------------------------------------Por que razão estão a transformar os logradouros em verdadeiras prisões com muros
altíssimos que retiram a alma ao bairro? Do mesmo modo, o estacionamento tem uma
solução desequilibrada, não preservando a identidade cultural dessa rua, porque este é um
bairro de rua e não de estrada. É de quem não conhece a dinâmica do bairro, uma vez que
retira a possibilidade de o circundar, ficando um beco sem saída e que ocupa o espaço
nobre arborizado do bairro.-------------------------------------------------------------------------------Os arcos que ficam na entrada das casas fazem parte da identidade das mesmas. Para quê
destruí-los? As cozinhas ficam sem área de refeição (que faz parte da cultura dos
habitantes).---------------------------------------------------------------------------------------------------Há vários habitantes que não assinaram e a quem não são apresentadas alternativas. As
situações de conflito têm de ser resolvidas. Não podem ameaçar os habitantes com “ou isto
ou nada”. Apresentam na hora (se o morador insistir ou se mostrar com dúvidas, até
deixam que a resposta seja dada 2 ou 3 dias depois), mas sem acesso à planta nem a
nenhum documento.----------------------------------------------------------------------------------------Há incapacidade de alguns moradores em perceber ou visualizar as propostas, por isso,
deveria ser dado tempo para refletirem, para pedir aconselhamento, para mostrarem no
local como serão as obras.---------------------------------------------------------------------------------E já que o estudo prévio correu tão mal, têm de apresentar o novo estudo prévio com as
retificações.---------------------------------------------------------------------------------------------------Como está a decorrer o processo de auscultamento? Aliás, o facto de o Movimento dos
Moradores não estar a ser envolvido é vergonhoso.---------------------------------------------------
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Esta falta de transparência (cá está ela outra vez) está até nas pequenas coisas: devem
informar que uma família constituída por avó, mãe, 2 filhas e um filho deve ter o seu T3
transformado em T4. Não vale dividir para reinar. Houve, ao longo do tempo, tanta coisa
má que a desconfiança e o medo imperam.------------------------------------------------------------Temos uma questão moral: a Câmara acha bem e necessário que moradores sejam
retirados das suas casas?-----------------------------------------------------------------------------------Para preservar o património, não chega reabilitar, é preciso saber fazer.----------------------Por que razão, apesar de ter o pelouro do património e “gerir sítios classificados
municipais”, Jorge Sobrado tem estado afastado?---------------------------------------------------As casas não habitadas são rendas apoiadas e as dos moradores atuais são rendas de
habitação social, ou seja, a habitação social vai diminuir, apesar da identidade do bairro
estar ligada à renda social.--------------------------------------------------------------------------------A Casa do Bairro tem de ser mantida.------------------------------------------------------------------Gostaríamos também de saber em que pé está a limpeza do curso de água poluído que
entra no concelho na Freguesia de Barreiros e Cepões?--------------------------------------------Finalmente, toda a polémica que envolve a Viseu Marca - Associação de Cultura, Eventos
e Promoção - constituída em 2016 e detida pelo Município de Viseu (48%), pela Associação
Empresarial da Região de Viseu (AIRV) e pela Confederação Empresarial da Região de
Viseu (CERV) é, mais uma vez, consequência da falta de transparência. Apesar de, após
insistência dos Vereadores do PS e inclusivamente da sociedade viseense, a Câmara ter
publicado no site da associação as suas contas, essa resposta não satisfaz, porque as
mesmas não estão discriminadas (ou seja, continuamos sem saber quanto foi pago e a
quem). Para além disso, a Viseu Marca continua a não publicar um único contrato no
portal dos contratos públicos BASE, apesar de o mesmo a isso obrigar, porque a Viseu
Marca é considerada uma "entidade adjudicante" (e portanto sujeita às normas - de
transparência do Código dos Contratos Públicos CCP). Também não está discriminado,
nos estatutos da associação, o valor do património inicial a cargo do município e da AIRV.
Disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a
palavra o Deputado João Caiado.----------------------------------------------------------------------------- TRINTA E SEIS – O SENHOR DEPUTADO JOÃO ALBERTO CHAVES CAIADO
RODRIGUES (PPD/PSD): Cumprimento a Mesa na pessoa do Senhor Presidente,
cumprimento a Câmara na pessoa do Senhor Presidente do Executivo, Senhores
Deputados, Senhores Presidentes de Junta, Comunicação Social, Minhas Senhoras e Meus
Senhores. O Professor Rui Martins falou aqui num projeto da Escola de Paradinha, e eu
queria, enfim, prestar alguns esclarecimentos e dizer que o projeto não é da Escola de
Paradinha, é do Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique cuja Escola de Paradinha
faz parte desse agrupamento. O projeto avançou porque houve aqui a conjugação de
várias entidades, começou pelos miúdos, está corretíssimo, queriam ficar em Paradinha, a
Associação de Pais consultou o agrupamento. O que é que nós achávamos. Nós achamos de
braços abertos e tudo o que estiver ao nosso alcance podem contar com a nossa ajuda. Só
que, aquilo que os pais queriam, o agrupamento não tinha hipótese de lhes dar. Parte
dependia do município, outra parte dependia do Ministério de Educação. Fizemos várias
reuniões, passado um dia ou dois houve o Conselho Municipal de Educação, quem estava
no Conselho Municipal de Educação sabe que o projeto foi lá apresentado e só teria
hipótese se a Câmara apoiasse o projeto porque eram precisas muitas obras para que ele
tivesse enfim, o seu início. Também só teria hipótese se o Ministério desse os recursos que
os pais queriam. Portanto, é tão bonito, de manhã falámos aqui naquele Centro em que
estivemos juntos, a Autarquia, o Ministério, e aqui aconteceu exatamente a mesma coisa,
Ministério e Autarquia juntaram-se, e temos ali um projeto muito bonito, e quando há
sucesso, não é só de uma pessoa. Eu vou só ler aquilo que coloquei no facebook e portanto,
penso que ficamos todos esclarecidos. Poderia enfim, ir buscar outras manifestações quer

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018

679

de um lado quer do outro, e eu vou ler exatamente isso e penso que ficamos todos
esclarecidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------Um projeto do Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, Repeses Viseu, que conta
com a participação exemplar da Associação de Pais da Escola Básica de Paradinha e que
envolve toda a comunidade educativa, e eu aqui não queria deixar ninguém de fora,
efetivamente é muita gente envolvida nisto, a Direção Geral de Educação, o Alto
Comissariado para as Migrações, a Rede Bibliotecas Escolares, a Câmara Municipal de
Viseu, a Escola Superior de Educação de Viseu, a Cáritas Diocesana de Viseu, o Centro
Comunitário de Paradinha, a Rede Europeia Anti Pobreza, o Instituto de Segurança
Social Centro Distrital de Viseu e outros que ainda se vão associar. Todos juntos
conseguimos efetivamente fazer grandes projetos, e eu queria exatamente que não se
esquecessem todos os parceiros deste projeto, e que até agora, enfim, ultrapassou as nossas
expectativas, portanto, estamos todos de parabéns e o Senhor Professor Rui Martins
quando aqui vier apresentar os projetos convém não esquecer ninguém. Sem o Ministério
e sem a Câmara o projeto não avançava e isso que fique bem claro. Muito obrigado.------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Há
mais alguma intervenção neste ponto da Ordem de Trabalhos? Não havendo dava a
palavra ao Senhor Presidente da Câmara.------------------------------------------------------------------ TRINTA E SETE – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado
Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados. Antes de mais registar que não houve
um Senhor Deputado da oposição que que tivesse enfim… era normal que depois do
lançamento do MUV alguém o tivesse referido. Eu sei que incomodam os autocarros
novos, uma breve referência, enfim, eu também percebo que tudo aquilo que é bem feito
vos incomoda muito, aliás, isso foi bem notório na intervenção do Senhor Deputado Rui
Martins. Como incomoda tanto ver uma coisa boa a acontecer! Como incomoda que o
Sebastião fosse uma criança encantadora que não quis largar os seus amigos
independentemente da etnia! Que bom que isso foi. Que bom também que existisse uma
Mara, a Mara Maravilha, uma mãe que resolveu liderar o processo, e que bom que foi que
ela o tivesse feito, e que bom que é, que aquela escola já lá tivesse uma professora chamada
São Neto no pré-escolar, que conseguia reter os meninos no pré-escolar, mas depois já não
conseguia retê-los no ensino básico. Olhe, e que bom que foi que de facto o Agrupamento
nos tivesse trazido esta ideia ao Conselho Municipal de Educação que felizmente funciona,
não é como certas coisas do governo, funciona. É um sítio onde se debatem as coisas, aliás,
o senhor também participa e sabe que é verdade, é pena que não seja isento quando vai ali
ao parlatório, porque as ideias são acolhidas e são absorvidas e o Viseu Educa hoje,
grande parte dele são projetos que estão no terreno porque houve instituições que os
apresentaram e quiseram desenvolver. Isto não custa reconhecer. Quer dizer, não custa
reconhecer que hoje felizmente Viseu é um concelho modelo do ponto de vista educativo,
em que temos escolas tão boas em Côta, como temos na cidade. Que temos hoje crianças a
aprenderem de uma forma felizes em todas as freguesias do concelho, e que temos agora
claramente um projeto que é emblemático, este é um projeto emblemático do ponto de
vista da integração, mas foi preciso várias vontades para que isto acontecesse. Não é
desvalorizando o trabalho da câmara que se valoriza o outro. Olhe, eu valorizo muito o
trabalho da Associação de Pais, quando são os pais, por isso é que eu falo diretamente com
os pais, não falo com os intermediários dos pais nem pretensos intermediários dos pais. Eu
quando tenho um problema para resolver chamo os pais e falo com eles, ou a Senhora
Vereadora, e já Senhor Vice-Presidente quando tinha o pelouro de educação, não
queremos cá filtros, assim como não acreditamos naqueles que estão é a defender o seu
papel de mãe, é que às vezes, vêm-se fazer aqui criticas eventualmente a confundir aquele
papel associação de mães, de pais, ou o papel de mãe? O meu filho também não gosta de
sopa, mas eu obrigo-o a comer a sopa. Agora já não, já cresceram, já podem comer ou não
comer a sopa que eu já não tenho grande autoridade sobre eles, é pena que às vezes
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confundam os papéis, agora, quero-lhe dizer que este projeto é um projeto bonito em que
desde as janelas da escola que foram mudadas, passaram a ter um vidro amplo para a sala
de aula ter mais luz, passando pela corticite que pusemos à volta de toda a escola para se
poderem afixar os trabalhos dos meninos, a separação das turmas, que permitiu com estes
professores que o Ministério de Educação nos disponibilizou a mais podermos ter duas
turmas com um número menor do que aquele que tínhamos anteriormente, e depois, ainda
o Presidente da Câmara lhes ofereceu no dia que lá passou uma mesa de ping-pong que
eles também pediram e que era importante para o projeto, são estes pequenos miminhos
que efetivamente ajudam, mas o Presidente da Câmara anda todos os dias no terreno,
aliás, os miúdos até me tratam por o nome, por alguma razão será, e mais bonito ainda é
ver como estamos aqui a inaugurar a escola do futuro, com mesinhas, onde os meninos já
não estão sentados na sala de aula tradicional, e como estamos a promover uma boa
integração. Eu gostei tanto de ouvir na visita que fiz na semana passada, até porque, tenho
um compromisso com eles de ir lá de 3 em 3 meses para ver como é que está a evoluir o
projeto, gostei tanto de ouvir, como um menino de etnia cigana com 12 anos que ainda não
tinha aprendido a ler, e agora aprendeu em 2 meses, porque foi motivado, e ver também
como o Viseu Educa está a mudar a vida destas pessoas porque, têm a música, têm a
dança, têm as artes performativas têm vários projetos que estão a ser enquadrados
naquela escola para motivarem. Eu não me importo nada de distribuir os louros, porque,
sabe quais são os meus louros? É saber que aquelas crianças estão mais integradas e estão
felizes, isso é que faz o Presidente da Câmara feliz, agora, também sei que os senhores vêm
a este parlatório para tentar desvalorizar sempre tudo o que a câmara fez, e foi o que o
Senhor Deputado hoje também fez.---------------------------------------------------------------------Deputado Carlos Portugal, se alguém lançou o Orçamento Participativo não foram os
senhores! Não foram os senhores que lançaram o Orçamento Participativo, fomos nós, e
está no meu programa, esteja descansado que dentro de poucos dias… olhe, há uma coisa
que de que eu me orgulho, é que é lançado o 4º Orçamento Participativo, os dois primeiros
têm as obras todas executadas, e mais de metade do terceiro também já está em curso, isto
é que me orgulha, porque é preciso também dar credibilidade aos programas. Eu conheço
alguns municípios, se calhar alguns até do seu partido que lançaram Orçamentos
Participativos e agora, para a grande queixa das populações é que as obras não foram
feitas, é que o povo votou mas as obras não apareceram, e este Presidente da Câmaras não
embarca nisso, esteja descansado que dentro de poucos dias, dentro de poucos dias, esteja
descansado, aliás, os senhores estão sempre a dizer que não se faz, mas as coisas vão
acontecendo com muita naturalidade e com muita tranquilidade.--------------------------------Postos de trabalho. Ó Senhor Deputado Gonçalo Ginestal, o senhor não criou nenhum,
Senhor Diretor do Centro de Emprego, desculpe lá, Deputado Municipal, o senhor não
criou nenhum nem ajudou a criar nenhum, isso lhe garanto, a sua colega já não, a Dra.
Marta tem sido exemplar connosco. Olhe, tem estado sempre ao nosso lado em todos os
momentos, nos recrutamentos, e com um orgulho imenso do trabalho que estamos a fazer.
Causa tanta confusão Senhor Deputado olhar para este gráfico, este sim é que é o
verdadeiro, este é que prova como o desemprego foi baixando no concelho. Olhe, e para
além do desemprego ter vindo a baixar no concelho, é saber que tipo de emprego é que se
tem criado, é que repare, é muito importante, e eu sei que vos causa algum transtorno ter
uma CUF hoje em Viseu, é uma espinha espetada na vossa garganta, ter uma Bizdirect
com uma academia a funcionar na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, ter uma IBM,
ter uma AIGA, ter uma Altice Labs, ter uma COMPTA, ter uma CRITICAL, ter uma
TULA, uma DELOITTE, algum dia nós sonhámos há 5 anos que passaríamos a ter este
cacho de empresas em Viseu que fixaram 250 engenheiros? É isso que vos causa dor de
cotovelo, mas não devia, eu acho que até ficava melhor à oposição, sinceramente, eu até
admiro o Senhor Deputado Gonçalo Ginestal com a responsabilidade que tem no emprego
faça papeis destes, admira-me, palavra, porque o senhor é o Diretor do Centro de
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Emprego de Tondela portanto, nunca criou nenhum emprego em Viseu, antes pelo
contrário, até saiu da Escola Profissional para ir para Tondela e sabe bem que tipo de
emprego é que está a ser criado, salário mínimo nacional. Olhe, nós em Viseu não! Os
empregos que estão a ser criados são todos muito superiores, eu conheço melhor que o
senhor até o tecido económico porque já há muitos anos que ando nisto, e a verdade é que
a politiquice, esta atitude, os senhores continuem por este caminho, que eu gosto, o Partido
Socialista pode continuar por esta deriva, eu só agradeço enquanto Presidente da Câmara.
Gostava mais que tivéssemos mais situações destas de colaborarmos, como aconteceu com
o Senhor Secretário de Estado João Paulo Rebelo, ou como aconteceu com o Senhor
Secretário de Estado da Educação que foi uma pessoa excecional neste trabalho que
fizemos na Escola de Paradinha, isoladamente membros do governo, felizmente temos tido
alguns que até sabem dialogar e trabalhar connosco, assim como os Presidentes de
Câmara à volta, esteja descansado que não é por acaso que hoje estamos ainda mais juntos
no Planalto Beirão. Não é por acaso que aprovámos uma candidatura em Bruxelas de 14
milhões de euros de investimento, em conjunto com os municípios do Planalto Beirão. Não
é por acaso que vamos ter 3 carros a gás natural a fazer a recolha do lixo em Viseu, e que
vamos ter 14 viaturas em todo o espaço do Planalto Beirão para fazer a recolha seletiva,
ou que vamos passar a ter um rácio de uma ilha ecológica para 111 pessoas, que é um
rácio, para aí metade do melhor rácio da União Europeia, agora, eu também percebo que
algumas coisas não têm corrido tão bem nesta fase. Queixam-se que tiveram os vistos do
Tribunal de Contas, designadamente para as viaturas, parece que finalmente chegou,
queixam-se também que o concurso que lançaram para os contentores teve que ser
anulado e fazerem um novo concurso, queixam-se e eu até aceito que o incêndio destruiu o
aterro, uma parte do aterro, e que têm estado a fazer obras no aterro para o melhorarem,
a verdade é que as populações sentem na pele que o serviço não está a ser feito com a
eficiência que havia de ser feita, agora, não é por isso que a Câmara de Viseu vai andar
por aí a dizer mal do Planalto Beirão, não, vamos é em conjunto resolver os assuntos e
tratar no dia-a-dia, ainda ontem a Senhora Vereadora do Ambiente esteve a tarde toda no
Planalto Beirão a tratar de questões que têm a ver com a recolha do lixo, e estamos
perfeitamente convictos que com todo o investimento que está previsto, e que dentro de
alguns dias iremos apresentar ao pormenor tudo, para além da vertente tecnológica,
porque nós estamos a ser dentro do Planalto Beirão e no País, também com a COMPTA,
uma das que está cá, mais a IBM, outra das que está cá, aliás, até tive aí na 2ªfeira
quarenta e tal empresários dos países de expressão oficial portuguesa, sabe quais foram as
visitas que eles me pediram para fazer? Irem ver a ETAR Viseu Sul, irem ver o nosso
projeto do MUV, a aplicação que está a ser desenvolvida, e a nossa aplicação do Viseu
Recicla, quiseram ver porque já lhes tinham falado que eram aplicações do ponto de vista
do sistema do mais evoluído. Os senhores obviamente que não se apercebem mas neste
momento já estão grande parte dos contentores em Viseu com sensores, o que quando
tivermos o projeto todo a funcionar nos vai permitir em cada momento saber quer lixo é
que temos dentro dos contentores, também vai chegar o momento em que teremos tampas
com acesso através de cartão para as pessoas serem beneficiadas por fazerem a recolha
seletiva, agora, quem nos acusa de não trabalharmos em conjunto é só ver a quantidade de
projetos que nós temos com os municípios todos, olhe, temos projetos com os municípios
todos. Por exemplo a Linha do Vouga, a futura Ecopista do Vouga, não se me consta que
seja só feita por Viseu. Uma que vamos assinar dentro de dias com outro município
vizinho e que guardo para o dia em termos de falar sobre isso. A área das águas,
independentemente de haver ou não empresa de águas, estamos a trabalhar todos os dias
em conjunto, estamos a fazer as expropriações já para a ampliação da barragem por
exemplo, o que significa que estamos a pensar no futuro independentemente do governo
ainda não se ter chegado à frente, portanto, nós estamos a trabalhar e trabalhamos todos
os dias, aliás, o Senhor Vice-Presidente acompanha diariamente toda a atividade da CIM,
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mas eu sei que os senhores querem pôr assim às vezes uns adesivos, mas os adesivos
comigo não dão muito resultado estejam descansados. Para mim o importante sabem o
que é? É todos os dias acordar com a minha consciência tranquila, eu e toda a minha
equipa. Todos os meus Vereadores são preciosos, todos, todos, todos eles estão a fazer um
brilhante trabalho em cada um dos seus setores, e se tivesse que voltar a escolhê-los, eram
estes que eu escolhia, portanto, estejam descansados que estou muito satisfeito com a
equipa que tenho e portanto, olhe Senhor Deputado Gonçalo Ginestal, olhe, vá lá falar
sobre Tondela e sobre outros sítios que de Viseu o senhor percebe muito pouco.-------------Em relação à Senhora Deputada Filomena fica já convidada para a cachupa, fica já
convidada para a cachupa, porque por acaso o Ministro da Cultura vai trazer uma
cozinheira e vamos cozinhar a cachupa aqui, e portanto, tenho muito gosto em convidá-la
está bem? É minha convidada para vir provavelmente ouvir um poema do Ministro da
Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo-Verde, ou ouvir o Germano, ou mesmo o meu
conterrâneo que também cá estará, portanto, vamos ter mesmo literatura com cachupa,
vinho do Dão com cachupa, é fantástico, eu já provei várias vezes, portanto, acredite que é
muito bom. Já agora agradeço-lhe o elogio. A Senhora Deputada… é enternecedor ver em
que todas as Assembleias nos elogia pela gestão exemplar que temos feito nas Águas de
Viseu, nos SMAS. Eu fico enternecido, a sério, porque de facto, olhe, estão aqui os 3
Administradores dos primeiros 4 anos do mandato, e neste segundo ano de mandato como
passámos a ter uma Vereadora da Área do Ambiente exclusivamente dedicada, foi a
pessoa que integrou também a equipa, portanto, obrigadíssimo pelo elogio ao excelente
trabalho que estamos a fazer nas Águas de Viseu, porque fico feliz com isso, e de facto ter
99,7% de qualidade da água em todo o sistema, em todo o sistema, duvido daqueles que
dizem que têm 100% de qualidade, não acredito muito que em milhares de análises ao
longo do ano se consiga chegar aos 100%, agora, lhe garanto que os 99,7% que nós temos
de qualidade da água no Concelho de Viseu são reais, todos os dias são medidas as
qualidades da água e aconselho vivamente as pessoas a beberem água da torneira, esta
água é a única, mesmo na pedagogia que fazemos com os consumidores dizemos: Não
bebem água do furo porque hoje pode estar boa e amanhã pode não estar. A água da
torneira é uma garantia de que está em bom estado, e portanto, é um conselho que damos.
Já agora, pelos vistos Lisboa e Viseu tiveram aqui uma negociação difícil para comprar o
resultado final lá da Associação de Defesa do Consumidor não é, foi uma tarefa difícil
porque se Lisboa ganhou 8 categorias e Viseu 7 é porque Lisboa pagou mais do que Viseu
não é? Na teoria da Senhora Deputada enfim, para a próxima temos que ver melhor isto.
Acho lamentável sinceramente que havendo uma entidade isenta… é que o engraçado
disto é: Em matéria de transparência que a Senhora Deputada também gosta muito de
falar, a Senhora Deputada gosta muito de falar em transparência, quando nós subimos
imenso no índice de transparência ficaram caladinhos, no ano seguinte com os
ajustamentos que estamos a fazer no sistema informático baixámos uns quantos lugares…
“ei a Câmara de Viseu está sem transparência” na sessão seguinte subimos acho que 60 ou
70 lugares calaram-se outra vez que nem uns ratos, portanto, a estatística, estes
barómetros que valem o que valem, também não ligo muito a isso, mas utilizo-os porque é
importante para a cidade. Diga-me lá se não é importante para uma cidade como Viseu
aparecer num barómetro nacional em 3º lugar a seguir a Lisboa e Porto? Diga-me lá que
não é importante que esse barómetro nacional tenha dito que esta era a melhor cidade
para viver, a melhor cidade para se ser feliz? Olhe, eu sou muito feliz cá, e sei que a
Senhora Deputada também é. A cidade onde se envelhece com mais qualidade de vida, a
cidade mais segura. Diga-me lá se esses indicativos todos desse estudo feito por uma
entidade isenta que não são importantes para a cidade? Se dissessem mal já era isenta, eu
sei Senhora Deputada, eu sei que assim é.--------------------------------------------------------------Falar sobre a incubadora do Centro Histórico. A Incubadora do Centro Histórico está
aberta à quase 3 anos com candidaturas permanentemente abertas. Há um momento em
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que chegámos à conclusão que o número de candidaturas não correspondia porque os
lugares sempre lá estiveram. Porque é que agora que enchemos a incubadora é que alguns
ficaram incomodados? Tivessem concorrido antes. Nós tivemos 3 anos abertas, aliás, as
candidaturas da Incubadora do Centro Histórico estarão sempre abertas. E o que é que
fizemos? Refocalizámo-las para a Área da Cultura e das Indústrias Criativas. Esses que
agora vêm dizer que não houve transparência tiveram 3 anos para concorrer. Porque é
que não apresentaram projeto? É isso que eu acho incrível, e também acho incrível como é
que às vezes vocês também dão eco a estas questões.------------------------------------------------Olhe, em relação ao Bairro da Cadeia. Sabe uma coisa, concursos públicos são concursos
públicos, adjudica-se a quem ganha os concursos. Pelos vistos se fosse o Bloco de Esquerda
que estivesse à frente da Câmara seria pelos olhos dos arquitetos que provavelmente os
senhores adjudicariam mas nós não fazemos isso, a SRU fez um concurso, teve vários
concorrentes e entregou a quem tinha que entregar e estamos a acompanhar e a exigir que
façam os projetos, lhe garanto o seguinte, neste momento já só falta chegar acordo com 5
moradores, por isso, está a ver que as coisas até estão a correr muito bem. Posso-lhe dizer
que o projeto está praticamente concluído, dentro de dias vou reunir mas não é com
intermediários, é diretamente com os moradores que conheço desde pequenino, eu
também sou um filho do Bairro, há pessoas que falam do Bairro mas nunca o viveram, eu
vivo-o com emoção porque de facto olhe, fui eu que quando cheguei à Câmara travei a
demolição do Bairro, certo ou é mentira? É certo ou é mentira? Fui eu quando cheguei à
câmara, quando apresentei o PEDU o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
podia ter feito outras opções, mas fiz a opção de colocar mais de 5 milhões de euros do
projeto dentro do PEDU para poder reabilitar o Bairro da Cadeia, e lhe garanto que
quando chegarmos ao final vamos ficar satisfeitos e os moradores também, agora,
obviamente se há uma pessoa que vive numa casa pré-fabricada que não quer mudar para
uma casa nova, eu não posso deixar lá a casa pré-fabricada, é evidente, obviamente que
teremos lá residências artísticas, teremos lá o espaço da memória. As várias sugestões que
foram dadas ao longo dos tempos estão a ser acolhidas e lá ficarão. Eu estou certo que se
quiser ver com isenção, quando fizermos agora a apresentação pública e o lançamento do
concurso da obra que vai gostar daquilo que vai ver até porque eu gosto muito daquilo
que ali está, e portanto, estou seguro que gostando do Bairro como gosta também o irá
fazer.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Já agora, eu sei que enquanto mãe isto também lhe diz muito, até mais como mãe, as
bancadas de lava loiças de Vildemoinhos já foram colocadas ontem, eu sei que fica
satisfeita por saber isso, e aliás, está aqui a Senhora Vereadora a dizer que acabou de
chegar lá e só falta substituir a máquina da loiça por uma nova, portanto, eu sei que era
na qualidade de mãe que estava preocupada e é legítimo atenção, porque eu também sou
pai e sei bem o que me calha, e pronto, Senhoras e Senhores Deputados foram estas as
questões que me colocaram e são estas as respostas. Muito obrigado pelas questões que
colocaram.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Íamos
então passar ao PONTO DOIS (2) da Ordem de Trabalhos APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO
DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO E MAPA DE
PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU E DOS SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA, SANEAMENTO E PISCINAS DE VISEU PARA O
ANO de 2019. Tem a palavra o Senhor Presidente da Câmara.---------------------------------------- TRINTA E OITO – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados. Já agora uma questão que me esqueci de referir há
bocado. Não se pode olhar para o Orçamento que eu vou agora apresentar sem ver o
introito. Este Orçamento vai incorporar depois o Saldo de Gerência que eu estimo que seja
um Saldo de Gerência entre 20 a 22 milhões de euros, portanto, é natural que eu não possa
neste momento colocar neste orçamento algumas opções que só depois de estarem
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disponíveis os 20 a 22 milhões de euros é que eu as poderei contabilizar lá, mas eu acho
que esquecem-se logo de ler as primeiras páginas desta matéria. Agora, eu gostava de
salientar que, obviamente que o orçamento é feito de acordo com todos os princípios e
regras contabilísticas e aconselho que, aliás, quando fizerem algumas criticas, leiam a Lei
das Finanças Públicas. Ainda ontem o Senhor Vereador José Pedro me colocava questões.
O Senhor diz que está a aumentar a Derrama e afinal de contas olhamos para o orçamento
e está é a diminuir. Enfim, eu fiquei um bocadinho a pensar, como é que… vou dar aqui
uma aula de Finanças Públicas? Não, não vou. Eu sou Presidente da Câmara, não tenho
que dar uma aula de Finanças Públicas, mas era importante que as pessoas antes de
fazerem criticas pensassem no que estão a fazer, é que para já devia olhar para a execução
e verificar que a Derrama está a subir de uma forma exponencial e que é o resultado do
dinamismo económico, esqueceu-se o Senhor Vereador foi de ler a Lei das Finanças Locais
que diz que nós em sede orçamental só podemos colocar como objetivo de cobrança, como
expectativa, a média dos últimos 3 anos num caso e noutros casos de 2 anos, e portanto, é
com base nessa média, mas enfim, o Senhor Vereador achou que era logo o momento bom
para atacar o Presidente da Câmara, enfim, saiu-lhe o tiro pela culatra.-----------------------É de salientar que, no início de 2019, este Orçamento que é construído em POCAL será
objeto de um ajustamento como já vos disse em sede de execução para os modelos de
relato previstos no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações
Públicas (SNC-AP), que é um salto que está agora a ser dado.------------------------------------A elaboração do Orçamento e das Grandes Opções do Plano (GOP) para 2019 encontra-se
alinhada com a execução de um quadro estratégico centrado nas prioridades que
obviamente que têm que ser as prioridades do Viseu Primeiro, não é do vosso programa, o
programa que nós prometemos aos viseenses é o Programa 2017/2021 e é sobre ele que nós
iremos responder, onde o Ordenamento do território, o Ambiente e a Mobilidade estão
presentes, onde Desenvolvimento económico (aposta na captação de investimentos, na
criação de emprego e no fomento da economia local) estão presentes em lugar de destaque,
onde a tal imaterialidade que os senhores criticam e que no passado criticavam ao
contrário, agora como por opção investimos na cultura, investimos na educação,
investimos no desporto, há excesso de imaterialidade nas políticas da câmara, quando
estamos a investir naquilo que é importante para as pessoas. Eu pergunto se a educação
não é importante? Querem cortar na Educação? O Desporto é importante. Querem cortar
no Desporto? A Área Social é importante. Querem cortar na área Social? Enfim, é caso
para perguntar se querem cortar naquelas áreas que consideramos mais importantes do
ponto de vista na qualidade de vida das pessoas, e portanto, a Educação, a Cultura, o
Desporto e a Ação Social obviamente que têm aqui um relevo muito grande neste
orçamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------Para o ano de 2019, a proposta de Orçamento do Município de Viseu e dos Serviços
Municipalizados atinge um montante de 89,1 milhões de euros.----------------------------------Este orçamento, a Lei assim nos obriga, será reforçado com o Saldo de Gerência que eu
estimo que seja entre 20 a 22 milhões de euros que será integrado num orçamento
retificativo aprovar no próximo ano porque a Lei a isso nos obriga, no ano passado não o
fizemos porquê? Porque havia os 90 dias após a eleição e pudemos conjugar e aprovar um
só orçamento, este ano voltamos outra vez, aliás, a Associação Nacional de Municípios
ainda agora em sede de Orçamento de Estado voltou outra vez a apresentar, altere-se a
Lei para nos permitir até apurar o Saldo de Gerência e fazer logo a incorporação no ano
para evitar estar a fazer depois um orçamento retificativo.----------------------------------------À semelhança dos anos anteriores, este orçamento será reforçado por este montante, no
que estamos agora a apresentar há um ligeiro decréscimo de 0,9% que encontra
explicação à semelhança dos anos anteriores, encontra explicação sobretudo nesta questão
do Saldo de Gerência. À semelhança dos anos anterior a receita corrente total da Câmara
e dos SMASV é superior à despesa corrente, aqui está um indicador de gestão, há 11,3
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milhões de euros, pelo que esta poupança corrente será direcionada para a execução de
investimentos essenciais à prossecução da missão de ambas as entidades.----------------------Em termos globais, as receitas municipais ostentam um total de 72,3 milhões de euros,
registando um ligeiro acréscimo de 0,2% face ao orçamento do ano anterior.-----------------Relativamente à receita corrente, ao atingir um total de 52,1 milhões de euros, regista um
aumento de aproximadamente 1 milhão de euros face ao previsto para o ano de 2018. Esta
variação é explicada pelo acréscimo sentido nas rubricas com maior peso, nomeadamente
nos impostos diretos (+2,2%), nas transferências correntes e na venda de bens e serviços
correntes (+8,9%). No seu conjunto, estes três agrupamentos traduzem cerca de 84% da
receita corrente orçada.------------------------------------------------------------------------------------A receita de capital proposta, ao alcançar os 20,2 milhões de euros, regista um decréscimo
de cerca de 4% em relação ao ano transato, derivado da queda observada nas
transferências de capital, que ainda assim atingem os 9,7 milhões de euros, nos passivos
financeiros e na venda de bens de investimento.------------------------------------------------------A previsão da despesa corrente ascende aos 41,1 milhões de euros, onde se destaca a
subida de 20,5% das transferências correntes.--------------------------------------------------------O aumento desta última rubrica é motivado não só pelo crescente apoio às famílias e
instituições sem fins lucrativos, no âmbito da solidariedade e da inclusão social, como
também pelo reforço das transferências para as freguesias, para uma maior coesão
territorial e revitalização dos espaços.------------------------------------------------------------------Por outro lado, a despesa de capital proposta, representa um montante de 31,2 milhões de
euros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------De entre as despesas de capital é de destacar aqui a aquisição de bens de capital, que ao
alcançar um valor de 20,1 milhões de euros, regista um crescimento na ordem dos 37,1%,
tornando-se a única rubrica de capital com uma variação positiva face ao previsto para o
ano de 2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------Em resultado de uma elaboração realista e racional do Orçamento para 2019, estima-se
que receita corrente seja superior à despesa corrente, verificando-se assim um excedente
no valor de 11 milhões de euros, o que culmina num reforço dos ativos patrimoniais e
também da solidez financeira do Município de Viseu.-----------------------------------------------Focado no cumprimento das obrigações de estabilidade orçamental, o Município de Viseu
construiu um orçamento direcionado para cumprir e até mesmo melhorar os níveis de
endividamento decretados pela lei em vigor, sem restringir a execução de investimentos
considerados estratégicos em domínios-chave que permitam fomentar o desenvolvimento
do concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------------O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e as Atividades Mais Relevantes (AMR)
compõem o mapa das Grandes Opções do Plano (GOP).-------------------------------------------As Grandes Opções do Plano (GOP) para 2019 reiteram, uma vez mais, os desígnios que
foram assumidos no programa de desenvolvimento local Viseu Primeiro 2017/2021.--------Ao atingirem um valor global de, aproximadamente, 53,2 milhões euros, refletem as
apostas em setores estratégicos cujo objetivo principal é o de criar um concelho cada vez
mais evoluído e mais moderno, direcionado para o progresso económico, social, cultural e
ambiental.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O valor proposto para as GOP reparte-se, essencialmente, pelas funções sociais e pelas
funções económicas, que no seu conjunto absorvem mais de 81% do montante previsto
para 2019, ou seja, sensivelmente 43,4 milhões de euros.-------------------------------------------Nas funções sociais, evidencia-se desde logo a forte aposta na educação e na qualificação
do potencial humano, pelo que, no sentido de materializar o programa Viseu Educa, serão
investidos cerca de 5,1 milhões de euros em intervenções estruturais nas infraestruturas
educativas e em encargos necessários ao bom funcionamento do parque escolar. Este valor
não inclui os gastos com pessoal afeto à Educação.----------------------------------------------------
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No âmbito da ação social, o Município de Viseu, através do programa Viseu Social, volta a
dar prioridade à integração dos mais desfavorecidos, canalizando cerca de 2,2 milhões de
euros para o desenvolvimento de condições materiais que permitam alcançar a realização
individual, os níveis condignos de vivência e a plena integração social, intervindo, por isso,
em áreas como a saúde e a habitação.-------------------------------------------------------------------Ainda nas funções sociais, destaco o programa Viseu Local, visto que o ordenamento do
território, ao crescer 47,7%, é uma das rubricas onde a aposta mais se intensificou em
relação ao ano anterior.------------------------------------------------------------------------------------O montante total de 5,9 milhões de euros, destina-se a importantes investimentos na
coesão territorial, na reabilitação do espaço urbano e rural e na execução do Plano Diretor
Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------No que respeita ao meio ambiente, à sua conservação e à sua preservação, a vontade
firmada de manter e valorizar a “Cidade-Jardim” implica um investimento superior a 5,7
milhões de euros, reservando-se 3,5 milhões de euros à Proteção do Meio Ambiente e
Conservação da Natureza, mais 42,5% do que o proposto para 2018, e 2,2 milhões de
euros às funções de recolha e seleção de resíduos sólidos, como eu à bocado explicava.-----Para além do explanado, Viseu pretende-se afirmar de forma crescente como uma
referência em termos culturais e desportivos, o que leva a que em 2019 sejam aplicados 3,1
milhões de euros no programa “Viseu Cultura” e quase 4 milhões de euros no domínio do
Desporto, Juventude, Recreio e Lazer. No seu conjunto estas duas funções Desporto e
Cultura representam 13,3% das GOP.-----------------------------------------------------------------No cômputo das funções económicas, o investimento ultrapassa os 16,9 milhões de euros,
assinalando um incremento de 8,9% em relação ao ano anterior. Este reforço, que se
espelha num peso de 32% no total das GOP, figura a vontade de continuar a trilhar um
caminho de fortalecimento do crescimento económico aliado a uma forte política de
atração e diversificação de novos projetos.-------------------------------------------------------------O capítulo da Mobilidade posiciona-se novamente no primeiro lugar do ranking das GOP,
até pelas razões que há bocado expliquei de uma forma muito pormenorizada no
lançamento dos novos autocarros, exibindo um peso financeiro de 15,9%, o que se reflete
num investimento superior a 8,4 milhões de euros.--------------------------------------------------Este total orçado, ao registar um acréscimo de 10,8%, divide-se sobretudo na construção,
requalificação e conservação da rede viária do concelho (4,3 milhões de euros) e na
execução do programa MUV, que visa a implementação de uma mobilidade sustentável e
eficiente para toda a população (com um investimento de 3,7 milhões de euros).-------------Quanto ao Desenvolvimento Económico e Energia, a aposta de 6,7 milhões de euros
espelha-se num peso financeiro de 12,7% das GOP. Aqui destaca-se o investimento de 1,7
milhões de euros no Centro Histórico de Viseu, e ainda a aposta no programa Viseu
Investe onde se materializa a disponibilização de infraestruturas essenciais à captação de
investimento, à dinamização da economia e à criação de emprego.-------------------------------Passando agora ao Orçamento dos SMAS de Viseu proposto para 2019 exibe um valor
superior a 16,8 milhões de euros, registando um decréscimo de 5,4% comparativamente ao
ano anterior. Esta redução é justificada pela variação negativa da componente de capital
tanto na receita como na despesa e ainda pela queda de 3,7% da receita corrente,
proveniente da integração das Piscinas Municipais de Viseu na Divisão de Desporto e
Juventude da Câmara Municipal deliberação tomada ontem na Reunião de Câmara.------Da receita total, prevê-se que 10,3 milhões de euros tenham origem em receitas correntes e
6,5 milhões de euros na componente de capital, representando 61,2% e 38,8%,
respetivamente.----------------------------------------------------------------------------------------------As receitas correntes apresentam um decréscimo de 3,7% relativamente ao estimado para
2018, mantendo-se a sua estrutura praticamente inalterada. Isto tem muito a ver com o
não aumento do preço da água e por outro lado o combate aos ilegais, que durante 3 anos
o combate aos ilegais existiu.-------------------------------------------------------------------------------
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O destaque reside uma vez mais na receita proveniente da venda de bens e serviços
correntes que ao representar 98% da receita corrente e 59,9% da receita global, ostenta
um montante de 10,1 milhões de euros.-----------------------------------------------------------------As receitas de capital, com um total de 6,5 milhões de euros, decrescem 8% face ao ano
transato, em resultado da expectativa de diminuição das transferências de capital no
âmbito da comparticipação comunitária em projetos cofinanciados.----------------------------As despesas correntes, ao totalizarem 10,1 milhões de euros, mantêm uma estrutura
idêntica à prevista para 2018, salientando-se as despesas com o pessoal, que crescem 7,7%,
e a aquisição de bens e serviços, que em sentido contrário caem em 2,6%, visto que no seu
conjunto representam 95,9% do total das mesmas.--------------------------------------------------No que respeita às despesas de capital, estas ascendem a 6,8 milhões de euros e
representam 40,2% do orçamento da despesa, apresentando um decréscimo de 12,8% em
relação ao valor previsto para 2018, em consequência da diminuição do capítulo da
aquisição de bens de capital, que ainda assim atingem os 5,7 milhões de euros.---------------As GOP dos SMASV para o ano de 2019 atingem os 13,1 milhões de euros. Com base na
missão que lhes é incumbida, este organismo continua a privilegiar os investimentos nas
funções sociais, designadamente, no setor da água e do saneamento. No seu conjunto, a
aposta em ambos os objetivos ultrapassa os 5,3 milhões de euros, destinados, em grande
parte, à execução de empreitadas em curso e ainda à realização de novas obras.-------------Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 46.º do regime financeiro das autarquias locais e
das entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro), são parte integrante da
proposta de Orçamento Municipal o orçamento de órgãos ou serviços do Município com
autonomia financeira e ainda os orçamentos de outras entidades participadas em relação
às quais se verifica o controlo pelo Município de Viseu.---------------------------------------------Face ao exposto, para além do Orçamento e GOP dos SMAS de Viseu que já apresentei,
importa, também, fazer referência aos documentos previsionais apresentados pela Viseu
Novo SRU e pela Habisolvis.------------------------------------------------------------------------------No que concerne à Viseu Novo SRU, é de salientar a sua ação na resposta a necessidades
de reabilitação urbana e ainda na revitalização física, social e económica do Centro
Histórico de Viseu, através da elaboração de projetos de reabilitação ou reconversão do
edificado.------------------------------------------------------------------------------------------------------No que respeita à Habisolvis, empresa responsável pela gestão social, financeira e
patrimonial dos empreendimentos e fogos de habitação social do Município de Viseu, o
orçamento espelha também a aposta no seu objeto social, e sobretudo a total alocação da
receita à despesa designadamente à manutenção do nosso parque de habitação social.------Ambas as empresas municipais apresentam documentos previsionais equilibrados e
rigorosos, prevendo resultados positivos.---------------------------------------------------------------Portanto, são estes os documentos que sujeito à apreciação das Senhoras e dos Senhores
Deputados exatamente para que possamos hoje aprovar aqui o nosso Orçamento e as
Grandes Opções do Plano quer das Águas quer da Câmara e com uma promessa, é que no
início do ano, lá para o final do primeiro trimestre não deixaremos de voltar aqui com
inclusão do Saldo de Gerência e fazendo o tal orçamento retificativo pré anunciado, mas
enfim, a legislação a isto nos obriga a termos estes dois trabalhos quando podíamos com
um só, achava muito mais correto que nós neste momento já pudéssemos certificar o Saldo
de Gerência deste ano, previsional, e depois podíamos corrigir ou não, isso sim, fazia-se
depois uma alteração orçamental no início do ano se houvesse alguma correção a fazer e
fazermos uma apresentação não parcelar mas, vejam que num orçamento de 110 milhões
de euros que é disso que estamos a falar globalmente, nós estamos hoje a apresentar um de
cerca de 90 e anunciando já que vamos fazer uma revisão orçamental de cerca de 20
milhões, portanto, quase 20% do orçamento será depois na revisão orçamental mas, eu
espero que este ano o bom senso nas negociações que têm existido na Associação Nacional
de Municípios e o Governo, e que em sede parlamentar haja o bom senso de se alterar a
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Lei, em várias matérias, e esta é uma delas, outra é a matéria do aumento dos custos com o
pessoal porque é impossível pedir às autarquias que façam a integração dos precários,
façam a progressão nas carreiras e que depois não tenham acréscimos de salários como é
normal e portanto, neste momento todas as autarquias no país estão com um problema, é
que vão ver incrementar os seus custos correntes designadamente com a questão do
pessoal, mas do ponto de vista daquilo que são as normas orçamentais a serem aprovadas
para o próximo ano isto não está devidamente contemplado, portanto, eu espero que haja
aqui um bom senso, o documento da Associação Nacional de Municípios é conhecido de
todos com várias questões que gostaríamos de ver contidas, sabemos também que várias
propostas em sede de Assembleia da República foram apresentadas designadamente pelo
Partido Comunista e pelo PSD, foram os dois partidos que efetivamente apresentaram
propostas que vão ao encontro daquilo que são as propostas apresentadas pela Associação
Nacional de Municípios e portanto, esperemos que em sede de Orçamento de Estado se
possam melhorar aqui algumas questões, já agora deixar também a minha posição de
princípio contra a Taxa de Proteção Civil. Sou absolutamente contra a Taxa de Proteção
Civil. Acho que essa é uma função que já é cometida aos municípios e à administração
central, o que é preciso é que não aconteça o que aconteceu este ano, que é, em 3 milhões
de investimento e despesa que nós tivemos na área da Proteção Civil o Estado contribui
com quê? Com zero não foi Senhor Vice-Presidente? A única contribuição do Estado
Central é estar a comparticipar metade da EIP dos Bombeiros Voluntários em que só
tiveram porque o Secretário de Estado me ligou a dizer assim: Se a Câmara pegar metade
nós pagamos metade, e obviamente que eu não ia deixar de ajudar os Bombeiros
Voluntários a criarem a Equipa de Intervenção Permanente, é a única ajuda num ano
como este depois do ano fatídico que tivemos no ano passado é a única ajuda que o Estado
Central entendeu que devia dar à Câmara de Viseu, é os 50% que paga da ajuda da EIP,
só isto, e portanto, eu acho que esta é daquelas matérias em que devíamos ter uma reflexão
aprofundada. O Estado Central tem que assumir mais responsabilidades, também nestas
matérias não pode estar a empurrar constantemente todas as responsabilidades para cima
das autarquias, Viseu foram 3 milhões de euros, ou quando chegarmos ao final desta ano
estamos a falar de 3 milhões de euros de investimento na vertente da Proteção Civil sem
um cêntimo de apoio do Estado Central e portanto, continuo contra, eu acho que taxas e
taxinhas estamos fartos, e além disso tenho dúvidas que uma taxa de Proteção Civil seja
uma taxa na verdadeira aceção da palavra. Que novo serviço é que vai ser prestado aos
cidadãos para lhe cobrar a taxa? Então já não é das competências das Autarquias Locais e
do Estado Central prestar o serviço de Proteção Civil? Então, uma taxa sobre um serviço
que já é prestado? O que é que vamos dar a mais ao cidadão? Uma taxa na definição
implica um correspetivo do ponto de vista do trabalho que é prestado, e portanto, deixarvos também bem claro que não é a posição da Associação Nacional de Municípios que foi
um bocadinho dúbia porque há uns Presidentes de Câmara que concordam e não outros,
mas o Presidente da Câmara Municipal de Viseu está frontalmente contra, e mesmo que
ela venha a ser aprovada não a irei aplicar no Concelho de Viseu. Muito obrigado.-------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Íamos
então entrar na discussão. Já tenho uma inscrição. Deputado Rafael Amaro, Deputado
José Alberto… então tem a palavra o Deputado Rafael Amaro.--------------------------------------- TRINTA E NOVE – O SENHOR DEPUTADO ANTÓNIO MANUEL ANTUNES
RAFAEL AMARO (PS): Senhor Presidente, Excelentíssima Mesa, Senhor Presidente da
Câmara, Senhor Vice-Presidente, Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, Caros
Colegas Deputados, Senhoras Presidentes da Junta, Senhores Presidentes de Junta,
Senhores Jornalistas. Senhor Presidente, eu pedia alguma benevolência para não entrar
diretamente no Orçamento, só para de algum modo fazer aqui um pequeno comentário
aquilo que o Senhor Presidente da Câmara disse á pouco, e nesse sentido, não porque não
venho a pedido mas porque já tinha intenção de o fazer. Dizer aqui que os Deputados e
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Vereadores do Partido Socialista estiveram com muita satisfação na apresentação dos
novos autocarros, e não só estivemos com satisfação como, apesar de termos almoçado ali
perto e fomos logo para lá, sentimo-nos todos muito bem, não precisamos de tomar nada, e
portanto, estávamos agradados, por uma razão muito simples, e eu gostava que o Senhor
Presidente, não é que eu queira evitar que o Senhor Presidente diga isso, mas que ficasse
aqui bem clarificado uma coisa. Nós podemos discordar, e discordamos muitas vezes, até
nos podemos enganar, mas há uma coisa que nós não nunca vamos deixar que essa
mensagem passe, que é, que o Partido Socialista alguma vez não ficaria satisfeito com
aquilo que é bom para a Cidade de Viseu, para a Região e para os Viseenses, isso é algo
que eu nunca vou deixar de contestar quando isso se colocar, mas há uma coisa que
também dizemos porque em política é muito importante, nós não confundimos o Executivo
de Viseu com Viseu. Viseu é mais do que o Executivo de Viseu, e portanto, Viseu é muito
importante para nós para confundirmos com o Executivo, e portanto, quando criticamos
não é Viseu, criticamos o Executivo porque não concordamos, e elogiamos aquilo que
temos que elogiar. De outra forma, com a mesma sinceridade Senhor Presidente lhe digo
que não gostámos de ter sido convidados para uma sessão com o pressuposto já de que
estávamos lá já com alguma azia, isso é um convite que eu chamaria um convite
envenenado porque se eu levasse isso à letra, diria que eu estava lá mas com má
consciência, à espera talvez que o autocarro não arrancasse à primeira ou que estivesse
mal pintado. Ora, não foi nada disso, estivemos lá com toda a satisfação, e se não estive
com mais agrado foi porque, eu não costumo convidar assim as pessoas para minha casa,
porque era a mesma coisa que eu convidasse uma pessoa para minha casa e lhe dissesse, tu
vais lá almoças, mas quando vires o meu micro-ondas, quando vires a minha televisão vais
ficar com uma azia enorme. Queres ir ou não ir? Portanto Senhor Presidente, eu sei que
isto é política, faz parte muitas vezes do discurso mas, é bom que isso fique claro, que
estive lá com muita satisfação embora tenha que dizer uma coisa, quando aquilo que o
Senhor Presidente lá disse, quando o MUV for concluído, isto é um início, considero e
estou de acordo que é uma revolução para a cidade e se isso for assim como o Senhor
Presidente diz, na altura estaremos cá para mais elogios, mas para já os elogios são
merecidos aos autocarros que me parecem topo de gama. Eu não costumo andar muito de
transportes públicos, não é que tenha alguma coisa contra isso mas provavelmente se
calhar até com uns autocarros destes vou passar a andar.------------------------------------------Agradeço a condescendência do Senhor Presidente mas era só porque vinha a propósito e
era um comentário.-----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2019 que hoje aqui discutimos
é assumidamente um orçamento de continuidade, eu diria praticamente uma cópia fiel do
anterior orçamento, sem um pingo de imaginação estratégica, cansado e sem chama,
assente numa autossatisfação pela obra realizada, e neste sentido muito difícil de entender
nesta altura do mandato.-----------------------------------------------------------------------------------Esta continuidade estratégica e a falta de ousadia poderia até ser entendida como realismo
e coerência, não fora a incapacidade que este orçamento dá provas para responder aos
grandes desafios que se colocam ao município de Viseu cada vez mais evidentes: sobretudo
ao nível da dinamização económica (este orçamento está longe se ser amigo do
investimento) e não se vislumbra também no documento, e friso, uma única medida nova
que possamos considerar como amiga das famílias e das empresas.------------------------------Estamos, portanto, perante um Orçamento surpreendentemente repetitivo, cansado,
esgotado nas estratégias e nos incentivos. E isto é tanto mais surpreendente e digno de um
estudo de caso, quando este executivo ainda nem sequer vai a meio do segundo mandato.-Estamos perante um Orçamento incapaz de acertar o passo com as dinâmicas de
crescimento económico do país, em claro e evidente contraciclo com os indicadores micro e
macroeconómicos nacionais: quando se esperava que as despesas previstas em capital
(investimento, portanto) crescessem neste orçamento, deparamo-nos com uma diminuição,
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relativamente a 2018 e mesmo a 2017. Quando se esperavam medidas dinamizadoras da
atividade económica e do emprego (diplomacia económica, incentivos fiscais ou outros),
deparamo-nos com a autossatisfação da continuidade da fiscalidade.---------------------------Senhor Presidente, no relatório que acompanhava o orçamento para 2018, anunciava-se a
renovação do regulamento Viseu Investe (admitir que precisava de renovação era já em si
uma boa notícia), mas até ao momento não sabemos onde para o renovado regulamento.--Quanto à Derrama Senhor Presidente, eu ouvi e tomei aqui uma pequena nota, não sendo
também necessário ser especialista em finanças, eu diria que, aquilo que o Senhor
Presidente disse é a meu ver, na minha opinião, meia explicação. É verdade que está
obrigado à média dos últimos 3 anos, mas o facto de ser aquele o valor é em si um
indicador da atividade económica, e portanto, concordo com o argumento, não é o valor
que lá está, mas aquele valor é o resultado de uma média dos anos em que o Senhor
Presidente é Presidente, portanto, não se pode dizer que é de outro mandato, e penso que
isso me parece inteligível, pelo menos é assim que eu entendo essa questão.--------------------Este orçamento é também bastante mais tímido no investimento do que na despesa
corrente. O orçamento municipal prevê uma despesa corrente para 2019 superior a 41
milhões de euros, valores superiores em 1,5 milhões de euros relativamente a 2018, e cerca
de 8 milhões euros mais, quando comparamos com a despesa corrente no início do seu
mandato.------------------------------------------------------------------------------------------------------O presente orçamento é também um orçamento confessadamente viciado em retificativos,
já disse que é derivado à Lei, mas eu diria, pelo menos é a minha interpretação, já a tive
no orçamento anterior, aqui a Lei parece que vem mesmo a propósito porque aquilo que
eu vejo é que, sendo um orçamento tão dependente do Portugal 2020 vem mesmo a calhar
que, à medida que o Portugal 2020 vai deitando alguma coisa vamos obviamente fazendo
retificativos nesse sentido, cá ficamos à espera de novos retificativos para 2019.--------------É um orçamento orgulhoso e satisfeito pelas receitas correntes (impostos diretos e
indiretos, taxas e multas, transferências correntes, etc.) portanto, muito satisfeito por
superarem em 11 milhões as despesas correntes, ainda assim menos do que o previsto para
2018. Estes resultados evidenciam de facto saúde financeira, não há como negá-lo, e
sempre aqui o dissemos e isso é verdadeiro, aliás, consideramos sempre aqui que é um
fantasma que está sempre aí presente com este problema, digamos que, do superavit.-------Mas este orgulho e autossatisfação não são compatíveis de alguma maneira com outras
mensagens laudatórias que vêm no relatório e ainda agora ouvimos do Senhor Presidente,
como o de estarmos na presença de um orçamento amigo das famílias e das empresas.
Todos temos consciência que este saldo positivo não se verifica pela contenção da despesa
corrente, que tem crescido, como sabemos, todos os anos. O saldo positivo explica-se em
grande parte pelo crescimento das receitas correntes, em cerca 14 milhões de euros nos
últimos 7 anos. Só através do IMI, estão previstos para este orçamento cerca de 1 milhão
de euros mais, relativamente ao previsto para o orçamento de 2015 por exemplo.------------Consideramos por isso que este orçamento é mais uma oportunidade perdida, pois no
nosso entender não responde a uma questão estratégica e fundamental, no entender do
Partido Socialista….----------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Senhor Deputado, já vão 10 minutos.------ O Senhor Deputado António Manuel Antunes Rafael Amaro prossegue a sua intervenção
dizendo: Vão acelerar, estou quase a acabar. Vou terminar. Diria eu que não responde a
uma questão estratégica e fundamental para o Partido Socialista: colocar o município de
Viseu nos próximos anos num patamar de competitividade alta (na captação de
investimento, no emprego, na coesão social e territorial, no rendimento per capita dos
nossos munícipes), a nível nacional e mesmo no contexto dos municípios capital de distrito
da região centro.--------------------------------------------------------------------------------------------Portanto, como também tenho o direito de ser repetitivo, reitero aqui algumas das
sugestões feitas aquando da discussão do orçamento de 2018.--------------------------------------

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018

691

O executivo decidiu não alterar nada no que respeita à devolução do IRS às famílias. Está
no seu direito, mas a decisão é assumidamente política e não financeira. A saúde
financeira do município acomodava bem uma mudança mais favorável aos munícipes,
como outros concelhos pelo país fora fizeram, com o argumento e só por isso é que seria
importante, que isso induzia o consumo local.---------------------------------------------------------Manteve-se em sede de IMI a bonificação às famílias numerosas. Continuamos a pensar
que não vemos nenhuma razão para que esse estímulo não comece logo no primeiro
filho…----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Senhor Deputado, já vão 12 minutos.---- O Senhor Deputado António Manuel Antunes Rafael Amaro termina a sua intervenção
dizendo: Ok. Eu vou então terminar. Por estas e outras razões que eu vou deixar aqui
porque gastei realmente um bocadinho de tempo, eu não quero abusar da paciência da
Mesa, por estas e outras razões gostaríamos de dizer que não concordamos com a
estratégia plasmada neste orçamento e por isso o Grupo Parlamentar do PS tal como já
aconteceu com os orçamentos anteriores votará contra, não porque gostemos ou tenhamos
algum prazer de ser do contra mas porque em consciência não concordamos no essencial
com o presente orçamento como pensamos ter deixado claro na nossa intervenção. Muito
obrigado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra o Deputado José Alberto.----------------------------------------------------------------------------- QUARENTA – O SENHOR DEPUTADO JOSÉ ALBERTO DA COSTA FERREIRA
(PPD/PSD): Senhor Presidente da Mesa, Senhora Secretária e Senhor Secretário, Senhor
Presidente da Câmara, Senhor Vice-Presidente, Senhoras Vereadoras, Senhores
Vereadores, Caros Colegas, Senhores Presidentes de Junta, Comunicação Social. Bom,
para evitar alguma reprimenda do Senhor Presidente da Mesa vou tentar aqui ser o mais
sucinto possível. Eu trazia aqui uma informação escrita, vou-me poupar aqui a repetir
números, aliás, já estão plasmados em vários documentos, e vou apenas dizer que o
Orçamento tem o enquadramento legal que tem de ser respeitado, tem um determinado
tipo de regras, tem um determinado tipo de normas, este aqui é feito segundo as regras do
POCAL. Em janeiro, portanto, com a entrada em vigor do SNC-AP vai ser obrigado aqui
a algumas restruturações mas aquilo que eu queria dizer fundamentalmente é que isto é
um documento orientador, é um documento que tem de ser flexível, o planeamento é
dinâmico e como tal ele tem de estar atento ao desenrolar da envolvente, aquilo que vai
surgindo, vai ter que haver retificações porque isto não pode ser um colete-de-forças, uma
amarra a que nós estejamos sujeitos, portanto, parece-me que concordamos todos com
isto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poderemos afirmar sem qualquer receio de errar, que todo o processo de planeamento é,
decidir mas também escolher. É, pois: - prospectivar o futuro (possível, provável e
desejável); - conceber um futuro desejável; - conceber os meios para lá chegar. Por se
tratar de um processo de decisão e de escolha, a especificidade desta atividade reside na
determinação consciente de ações combinadas e concretizadas para atingir objetivos, que
resultam neste caso concreto dos compromissos estratégicos que foram assumidos na
candidatura desta Câmara Municipal para o período 2017-2021 – VISEU PRIMEIRO,
que os viseenses sufragaram, maioritariamente, há pouco mais de um ano.--------------------O Orçamento da Câmara Municipal de Viseu que vamos apreciar e votar, traduzem a
expressão monetária do Plano de Atividades e das Grandes Opções do Plano, São 89
milhões de euros, portanto, poderá vir a ser retificado com a provável Conta de Gerência
a atingir valores de 20 milhões de euros e portanto, isso é uma questão factual é uma
questão que decorre da própria legislação atualmente em vigor, portanto, o Orçamento da
Câmara serão cerca de 73,2 milhões de euros, dos Serviços Municipalizados 16,2 e aqui
também tem de entrar no perímetro da consolidação as duas empresas, a Habisolvis e a
Viseu Novo SRU.---------------------------------------------------------------------------------------------
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O outro documento relevante que aqui temo de realçar são as GOP’s as Grandes Opções
do Plano, e as Grandes Opções do Plano e o, Plano Plurianual de Investimentos estima que
até 2022, portanto, são os 4 anos que decorrem, que se atinja um investimento de 107
milhões de euros, 31,4 milhões estão já plasmados no atual ano de 2019 sendo que desses
31 milhões, 20 milhões têm já financiamento assegurado e como tal, portanto, são obras a
concretizar, os outros provavelmente ainda estão a aguardar que, enfim, o Portugal 2020,
que formas de financiamento venham e por isso, é necessário criar aqui alguma
elasticidade no sentido de flexibilizar tudo isto.-------------------------------------------------------Os documentos em análise, quer o orçamento, quer as GOP’s, são documentos
orientadores e consequentemente previsionais, orientadores de todas as actividades de
gestão e consubstanciadas das estratégias definidas. Assim, muito mais do que a
apreciação que ora iremos fazemos, interessa verificar, posteriormente, o nível de
execução, o que faremos daqui a mais de um ano – no que ao orçamento refere, apenas em
abril de 2020 quando aprovarmos as contas de 2019. Nessa altura falaremos dos desvios e
avaliaremos o nível de execução orçamental, apesar de não pretendermos que os mesmos
aconteçam, já que, um plano e um orçamento, como acima já foi referido, são documentos
previsionais e nunca deverão ser um “colete-de-forças”, mas antes um documento
orientador e adaptável em função da sua envolvente ao longo do período em que vai ser
executado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Os pressupostos legais estão salvaguardados e há de facto alguma contenção orçamental,
mas há transparência e há rigor contabilístico aqui impostos.-------------------------------------Não vou aqui indicar os números, tinha aqui alguns números dará dizer mas vou aligeirar
isto, só dizer que as Receitas Correntes são superiores às Despesas Correntes em cerca de
11 milhões de euros, o que permite aqui capitalizar alguma daquilo que é a Receita
Corrente. Aliado a esta capacidade ainda teremos hipótese de em 2018 o tal montante dos
20 milhões de euros permitir investimentos estratégicos e estruturantes na atividade da
governação municipal como a Educação, a Ação Social que são prioridades, a captação de
investimento, o Desporto, a Cultura, que permitirão manter aquilo que são 4 pilares
fundamentais, portanto, que são: Qualidade de Vida, a Sustentabilidade, a Inclusão Social
e a Coesão territorial.---------------------------------------------------------------------------------------Portanto, não vou aqui referir os números mas dizer apenas que:-------------------------------Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhor Presidente da Câmara Senhores
Vereadores, Senhoras Vereadoras, Minhas Senhoras e Meus Senhores,------------------------Permitam-me apenas que evoque aqui uma frase de um senhor chamado Ralph Larsen exPresidente do Conselho e CEO da Johnson & Johnson, diz ele o seguinte: “Os planos muito
bem elaborados não valem o papel no qual foram escritos se não conseguirmos realizar nada
do que deles consta”. Portanto, eu peso que isto é fundamental. É fundamental que os
orçamentos sejam realistas e apareçam consubstanciados em obra efetiva. Portanto, um
Plano de Atividades e um Orçamento são como já referimos documentos previsionais
alicerçados num conjunto vasto de opções políticas e estratégias que se baseiam no
conhecimento do passado e do presente e na forma como se pretende projetar o futuro.
Estes deverão ser documentos orientadores para a realização de metas que nos propomos
alcançar, terão que ter a dinâmica e a capacidade de adequação à realidade. Todo este
processo resulta de um acompanhamento sistemático, aquilo a que vulgarmente
chamamos o Controlo de Gestão, e no passado recente os níveis de execução têm sido
significativos, este facto revela que o controlo orçamental é uma preocupação importante o
que é sinónimo de rigor em termos de gestão e nos dá garantia e confiança sobretudo dá
garantia aos viseenses.--------------------------------------------------------------------------------------Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Colegas
Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores,-----------------------------------------------------Pela importância dos documentos em discussão para os Viseenses e para a Autarquia,
ligados ao rigor e à clareza dos mesmos, queremos deixar expressa a nossa vontade de
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votar favoravelmente esta proposta em apreço. Eu passei aqui alguns números mas acho
que isto, toda a gente os sabe ler portanto, é uma questão de consultarem os respetivos
mapas e penso que desta forma não ultrapassei aquilo que era o tempo que me estava
destinado. Muito obrigado.------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra a Deputada Catarina Vieira.------------------------------------------------------------------------ QUARENTA E UM – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA
VIEIRA E CASTRO RODRIGUES (BE): O orçamento do município de Viseu + SMASV
2019 está orçado em 81Milhões de euros.--------------------------------------------------------------Incorpora reforço adicional de €20.000.000,00 (vinte milhões) do saldo de gerência, logo
temos um orçamento de €101.000.000,00 (cento e um milhões).----------------------------------Em 2018 incorporou 21 Milhões.-------------------------------------------------------------------------Prevê-se que o saldo final da gerência de 2018, que resulta da diferença entre as
importâncias arrecadadas (recebimentos + saldo inicial) e os pagamentos ocorridos no
decurso de 2018 (exercício económico), seja de 20 Milhões.----------------------------------------Se aprovado, o respetivo montante pode ser utilizado para ocorrer ao aumento global da
despesa orçada para 2019.---------------------------------------------------------------------------------De ano para ano cria-se despesa comprometida, que não é paga…-------------------------------Porém comprometem-se a atribuir 50% do orçamento a funções sociais.-----------------------Por exemplo, poderão explicar:--------------------------------------------------------------------------O Viseu Social, com 2 Milhões; o Viseu Local, com 11 milhões 770 mil, e para a
Mobilidade 7 milhões e 800 mil depreendo agora pelo Programa MUV.------------------------Mas… Viseu investe diminui de 860 mil em 2018 para 690 mil em 2019.-----------------------Temos excedentes de 11 Milhões.------------------------------------------------------------------------Nas Despesas correntes (valor gasto com bens e serviços no ano para garantir necessidades
sociais e coletivas: pessoal, consumo intermédio, prestações sociais, subsídios, juros, …)
são inferiores às receitas correntes:----------------------------------------------------------------------De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 40.º do Regime Financeiro das Autarquias
Locais e Entidades Intermunicipais “os orçamentos das entidades do setor local preveem
as receitas necessárias para cobrir todas as despesas”. Acresce que nos termos do n.º 2
(…), a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente
acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos.”----------------Teremos então uma política amiga das Famílias?----------------------------------------------------Porque não diminuem receitas correntes? Aliás, iremos falar disso nos pontos seguintes.--Qual o Valor da Dívida atual da Autarquia?----------------------------------------------------------Tendo em conta o total de dívidas a terceiros no final de 2017 (certificação legal de contas)
no valor de quase 26 Milhões, o Executivo espera acabar o ano corrente com uma dívida
de cerca de quase 14 milhões euros?---------------------------------------------------------------------Podem explicar se estes números conferem?----------------------------------------------------------Como é que este orçamento vai contribuir para uma cidade mais moderna, com uma
atividade económica pujante, criadora de emprego se…?------------------------------------------Reforça receitas correntes em 1 Milhão e há um decréscimo no investimento (despesas de
capital) em 848.604,00 euros.------------------------------------------------------------------------------Quanto ao SMAS, estamos preocupados com o decréscimo das receitas e com a despesa em
963 mil euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------Tínhamos a dúvida e íamos pedir explicações:--------------------------------------------------------Quanto ao aumento da despesa com Pessoal no valor de 2 Milhões e que o Senhor
Presidente já referiu, mas temos ainda a dúvida em relação à diminuição da despesa com
Freguesias no valor de mais de 386 mil euros. Disse.----------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a
palavra a Deputada Filomena Pires.---------------------------------------------------------------------
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----- QUARENTA E DOIS – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE
MATOS PIRES (CDU): Muito obrigada Senhor Presidente.--------------------------------------Quem ler a introdução ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara de Viseu
para 2019, é levado a pensar que chegou o momento do Executivo concretizar todas as
obras anunciadas vezes sem conta e nunca concretizadas nos últimos cinco anos. Puro
engano. Basta analisar o documento das Grandes Opções do Plano, mesmo sem grande
pormenor, para se perceber que este é mais um Plano e Orçamento de serviços mínimos
no que toca a obras estruturantes.-----------------------------------------------------------------------A redução em 4,2% nas despesas de capital, menos 1 milhão e quatrocentos mil de euros
são disso prova.----------------------------------------------------------------------------------------------Por outro lado, há verbas nestas GOPs que merecem ser destacadas, nomeadamente a
consignada ao turismo, nas suas diferentes rubricas, que globalmente ascende a quase 5
milhões de euros. Só para animação e promoção turística a verba chega aos 500 mil euros.
Mas nem um cêntimo para um Parque de Campismo ou a valorização e aproveitamento
turístico e lúdico/desportivo da Mata de Vale de Cavalos, esse sim um investimento
decisivo de coesão territorial e dinamização económica das zonas de baixa densidade do
concelho. Para os turistas que nos visitam interessante também seria poderem percorrer o
Roteiro dos Escritores ligados à cidade ou observarem as bonitas e históricas fontes da
cidade sobre as quais fiz uma proposta na última Assembleia, recuperadas e jorrantes de
água.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nessa imensidão de milhões, nem um cêntimo para um espaço cultural com
contextualização histórica de época evocativo da importância de Hilário como ícone do
fado de Coimbra e referência cultural da cidade, instalando no Centro Histórico um
verdadeiro equipamento “âncora” para o turismo. Nem um vislumbre de intenção para a
construção da Biblioteca Municipal no Centro Histórico, equipamento verdadeiramente
necessário, útil e valorizador daquele território.------------------------------------------------------Mas em sentido inverso, obras há nestas GOP que são verdadeiras inutilidades e graves
atentados culturais como a que prevê um investimento de 600 mil euros no Mercado 2 de
Maio, para deitar pela borda fora, por miopia cultural e preconceito ideológico a “marca”
do Arquiteto Siza Vieira. Marca disputada, guardada e valorizada pelas principais cidades
do mundo com o orgulho de possuírem nos seus territórios referências artísticas, por mais
modestas que sejam, de um dos mais importantes criadores mundiais da
contemporaneidade. A Câmara de Viseu utiliza o dinheiro dos contribuintes para fazer o
contrário, com o pretexto da falaciosa necessidade de um espaço coberto para requintados
eventos vínicos e sardinhadas gourmet.-----------------------------------------------------------------Nestas GOP, há ainda “obras que parecem novas” mas são “recauchutadas”, como a
incubadora do centro histórico, que nasceu vocacionada para artesã e ganhou agora o
pomposo estatuto de “Incubadora tecnológica”, por força das teias de aranha que
acumulou nestes 5 anos de desocupação e inutilidade.-----------------------------------------------Sobre as proclamadas obras emblemáticas em que aparece á cabeça a reabilitação do
Bairro Municipal (ou da Cadeia), o que vemos são verbas dispersas (reabilitação, arranjo
de espaços públicos e outras intervenções) que somadas ascendem a 687 mil euros e nos
parecem francamente insuficientes para concretizar a reabilitação total do popular bairro.
Já tivemos a versão arranjo de portas e janelas para 7 ou 8 casas. Com este dinheiro ou os
empreiteiros são uns barateiros ou não me parece que se possa ir muito além da pintura
das fachadas e da construção de alguns passeios. O mesmo se passa com a Residência para
Estudantes. Com 15 mil euros no orçamento, só se for para instalar um bungalow no
Parque do Fontelo e não pode ser muito avantajado.------------------------------------------------Uma tese propalada pela propaganda oficial é que há mais dinheiro para as freguesias.
Ficaria imensamente feliz se isso fosse verdade. Claro que por falta de resposta do Senhor
Presidente ao requerimento que dirigi ao Executivo para que me fosse dada uma trivial
informação escrita sobre as verbas canalizadas nos últimos anos para cada uma das 25
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freguesias, não posso agora estabelecer comparações fiáveis. No entanto, é uma evidência
que para além dos 202 mil euros dos contratos programa e de verbas que em diferentes
rubricas do Orçamento apareçam consignadas para o Viseu Local (176 mil euros), sem
que se especifique se são para obras na Feira de S. Mateus, como em anteriores
orçamentos ou para os bairros da cidade, das poucas verbas que conseguimos identificar
como concretamente destinadas às freguesias são os mil euros para a frente ribeirinha de
Vila Corça.----------------------------------------------------------------------------------------------------Já o mercado 21 de Agosto, de que não se conhece o projeto a executar e que deveria
merecer, pela sua centralidade e relevância para a cidade uma discussão pública alargada,
como em tempos propôs, tem 200 mil euros inscritos (que suponho sejam para pagar ao
gabinete de projetistas), embora para orçamentos seguintes estejam previstas verbas de 2
milhões e duzentos mil euros. Mais uma obra para encher e adiar. Já a verba para o
Projeto “Reabilitar para Arrendar” chama a atenção pelo irrisório. Quantas casas
pensam reabilitar, já não digo comprar, com os 8 mil euros orçamentados? E é também
com os 10 mil euros orçamentados que a Câmara está a pensar reabilitar a EN 229 e o
troço concelhio do IP5?------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao Funicular, pensei que iria desaparecer destas GOPs, dado ter sido anunciado
com pompa e muito alarido e pormenores que em 2019 entraria em atividade o
prematuramente batizado com o criativo nome “Viriato”, moderníssimo “primeiro veículo
elétrico e não tripulado do País”, que reduziria substancialmente os custos atuais do
Funicular e tornaria as viagens muito mais rápidas, seguras e cómodas. Se não foi por
engano na nomenclatura, para o funcionamento e a manutenção do Funicular afinal estão
inscritos para 2019, 240 mil euros.----------------------------------------------------------------------Como já vai longa a análise do documento, desejava apenas perguntar diretamente a que
se destina inscrita nas GOPs a verba de 200 mil euros na Rubrica “Abastecimento de
Aeronaves”? Por fim, constatar com incredulidade, que desapareceu dos anais do
investimento municipal a “menina dos olhos”, a “alfa e o ómega” de anteriores
orçamentos. Refiro-me ao suprassumo da democracia direta, da suprema forma de
respeito pela vontade dos cidadãos, o Orçamento Participativo. Será que não li com
suficiente atenção e me passou desapercebida a verba para esse fim? Uma coisa é certa, se
desapareceu do plano, só temos a ganhar com a decisão, por se verificar, como sempre
demonstrei, que era mais o gasto com a logística e a propaganda do evento do que com o
custo dos investimentos na concretização do referido “Orçamento”. O tempo joga sempre
a favor da verdade histórica. Embora muitas vezes os que têm razão antes de tempo
tenham de passar pela afronta de descabidos ataques e insultos até pessoais.------------------Salva-se neste Plano e Orçamento a demonstrada eficiência histórica dos SMAS, que se
auto financiam e ainda transferem excedentes para o orçamento municipal, comprovando
à saciedade que a malfadada “Empresa Águas de Viseu” é absolutamente dispensável e
contrária aos interesses do Município e dos munícipes.---------------------------------------------Não posso igualmente deixar de valorizar como positiva a proposta de manutenção do
valor mínimo do IMI. Sendo que, mesmo com este valor, desde há vários anos que a
receita recolhida é superior à orçamentada o que já nos levou a propor por diversas vezes
a reavaliação dos zonamentos, inclusive nas áreas periurbanas e nas de baixa densidade.
Saúdo igualmente a passagem a contratos efetivos de todos os funcionários auxiliares de
ação educativa. Pelos vistos o obrigatório concurso para efetivação não deixou ninguém de
fora, como temia o Senhor Presidente. Mérito das capacidades intrínsecas dos
trabalhadores, sem dúvida nenhuma.-------------------------------------------------------------------Num orçamento de 72 milhões de euros, mal seria que não houvesse realização de obras.
Mas as que aqui estão inscritas são da gestão corrente de qualquer município, traduzem
falta de visão estratégica e de ambição e vêm já com um atraso de pelo menos 5 anos, não
correspondendo às necessidades reais da população do concelho, por mais que as
trombetas da propaganda anunciem a terra prometida do leite e do mel. Sem qualquer
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hesitação e no convencimento de que estou a prestar um serviço público aos munícipes do
Concelho de Viseu, o meu voto só pode ser contra.-------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Só
para dizer que cumpriu rigorosamente os 10 minutos. Tem a palavra o Deputado Gonçalo
Calheiros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUARENTA E TRÊS – O SENHOR DEPUTADO GONÇALO FERREIRA
BANDEIRA CALHEIROS (CDS/PP): Reiterando os meus cumprimentos à Assembleia e
à Mesa, obviamente que este orçamento não é o orçamento que o CDS proporia, de
qualquer dos modos também não é um orçamento que seja tão negativo que nós o
rejeitássemos. Penso que poder-se-ia fazer muito mais a nível do apoio às populações, a
nível das famílias e a nível da cultura, de qualquer dos modos a posição do CDS nesta
votação será a abstenção.--------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra o Senhor Presidente da Câmara.------------------------------------------------------------------- QUARENTA E QUATRO – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigado
Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados. Antes de mais agradecer ao Senhor
Professor José Alberto. Haja alguém que nesta Assembleia conhece as regras orçamentais
e alguém que sabe como é que se fazem orçamentos, e ainda bem que nos veio aqui ajudar
que, enfim, a oposição olhasse para os orçamentos como deve olhar. Por outro lado, não
consegui descortinar em nenhuma das intervenções da oposição motivos relevantes para
votarem contra, mas já esperava, sou franco, enfim, já estou habituado que a oposição
traga documentos escritos mesmo antes de ouvir as explicações, isto é a prática do dia-adia, há um ano que estou habituado a isto, portanto, há um ano que tenho uma oposição
que chega com um documento escrito e já com as conclusões tiradas, e portanto, aquilo
que o Presidente da Câmara possa dizer não vai acrescentar nada, aqui estamos perante a
mesma situação, os senhores já trouxeram a vossa decisão tomada, e portanto, é pouco
relevante aquilo que o Presidente da Câmara vos possa dizer. Mas, dizer por exemplo, que
o elogio ao MUV, se ele existe é porque alguém o concebeu, eu referi bem na intervenção lá
fora quem é que o concebeu, quem foram as partes interessadas, não teve aqui nenhum
dedo vosso. Dizer que este é um orçamento que não dá relevância às questões sociais e às
questões económicas quando 81% das GOP lhe são destinadas, dizer que um Tech Coopete
que não é uma coisa inovadora do ponto de vista da fixação de quadros, enfim, tudo isso
acabam por ser banalidades que eu ouvi e que efetivamente tenho que as ouvir porque
enfim, a democracia é mesmo isto.-----------------------------------------------------------------------Registei uma coisa que disse o Senhor Deputado Rafael Amaro, é que a oposição diz: “ei a
Câmara está em derrapagem financeira". Há dois discursos. Para os Vereadores a
Câmara está em derrapagem financeira, para o Senhor Deputado Rafael Amaro a
Câmara está de boa saúde financeira e até é uma obsessão a questão das boas contas.
Registo, pelo menos é uma opinião honesta, e não é uma fake new como tem acontecido
por parte daquilo que tem sido dito pela própria oposição. Já agora dizer o seguinte:
Quando se vem falar de DERRAMA*, sabem qual foi a evolução da DERRAMA* desde
que nós chagámos à Câmara? Mais uma fake new.--------------------------------------------------Primeiro ano 1684 Milhões;-------------------------------------------------------------------------------Segundo ano 2638 Milhões, onde houve aqui um ajustamento, portanto, diria que este
valor deveria ter sido alocado ao ano anterior e houve uma correção no ano seguinte;------Ano seguinte 1346 Milhões;-------------------------------------------------------------------------------Ano seguinte 2134 Milhões;-------------------------------------------------------------------------------Ano seguinte 2207 Milhões:-------------------------------------------------------------------------------Neste ano estamos com 1942 milhões e ainda falta uma tranche. Onde é que está a descida
da DERRAMA*? Subiu. Só não subiu num ano exatamente neste ano da correção de 2014,
ao longo do meu mandato a DERRAMA* foi subindo sempre.-------------------------------------

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018

697

(* correção efetuada de acordo com o referido pelo Senhor Presidente da Câmara nas linhas
41 a 46 da página 704) --------------------------------------------------------------------------------------Agora vamos ver o IMT que é outro indicador também da dinâmica económica: (2014 2534 Milhões); (2015 - 2996 Milhões); (2016 - 3193 Milhões); (2017 - 5332 Milhões);-------Então? Estes são os dois indicadores que dizem aonde é que está a atividade económica,
que é exatamente o aumento da receita que deriva do IMT e o aumento da receita que
deriva da Derrama. Ó Senhores Vereadores, Senhores Deputados, façam o vosso trabalho
de casa mais bem feito para evitarem passar por situações como esta.--------------------------Em sede de IMI que fique bem claro, a Câmara de Viseu, feitas as contas, e estão
publicadas nos vários portais oficiais, devolve aos cidadãos mais de 8 Milhões de euros, é
se não estou em erro a 13ª Câmara que mais devolve aos cidadãos em sede de IMI, ainda
veio publicado à dias, porquê? Porque nós praticamos a taxa mínima. Nós não podemos
praticar abaixo de 0.3 e se registarmos aqui o dinheiro que devolvemos às famílias com 2
ou 3 filhos mais a minoração que advém do Centro Histórico, dá que nós estamos a
devolver aos cidadãos, estamos a praticar a taxa mais baixa e estamos a devolver aos
cidadãos mais de 8 milhões, e também não é correto dizer que houve aqui alterações, não,
e se há receita que se tem mantido muito estável é a do IMI, portanto, o que significa que
mesmo a evolução… eu tenho municípios que conheço com evoluções de 2/3 milhões no
IMI, o que não acontece em Viseu, o que significa que estabilizámos e estamos ao mesmo
nível da receita praticamente, com uma ligeira flutuação nos últimos anos.--------------------Já agora dizer que todo este orçamento é um orçamento realista que consubstancia um
programa, é que, eu acho piada quando vêm dizer, não executam obra, mas depois começo
a olhar e vou desmontando todos os dias a quantidade de obra que já foi feita mais a que
ainda está para ser feita e felizmente que depois lá chegaremos daqui a 3 anos e o povo
avaliará, é soberano, e será soberana a avaliação da vossa oposição e será soberano
também na avaliação daquilo que tem sido o exercício do nosso trabalho do dia-a-dia, e
depois, quando este orçamento espelha exatamente a corporização de uma série de
situações que vão ter, por um lado verbas do próprio orçamento, e outras verbas do
orçamento e também dos fundos comunitários, aqui d’el-rei que eles estão a executar,
bem, em que é que ficamos?-------------------------------------------------------------------------------Por fim uma outra questão, é justo, e tem que ser de uma vez por todas assumido com
honestidade, avaliem as contas dos 308 municípios do país, em todos eles está a crescer a
despesa corrente e vai continuar a crescer, não tenhamos ilusões. A despesa corrente vai
continuar a crescer todos os anos, ainda para mais agora com a descentralização, com as
novas competências que vamos receber, portanto, a despesa corrente vai aumentar, é
normal, e quero-vos também assegurar, não é preciso ser Monsieur de La Palice para vos
dizer, há duas coisas que vos quero assegurar, é que a despesa corrente vai aumentar no
próximo ano e que o saldo de gerência vai diminuir, porque à medida que vamos
executando obra vamos indo ao saldo de gerência também buscar o dinheiro para a
execução de obra, portanto, isto são duas verdades de La Palice, portanto, antecipo já a
critica que me venham a fazer no próximo ano de dizerem assim: Ó Senhor Presidente,
afinal o saldo de gerência diminuiu. Pois obviamente que tem que diminuir, tem que
diminuir para que se possa fazer obra, agora, sol na eira e chuva no nabal não conheço,
por outro lado, o orçamento, eu já fiz muitos orçamentos privados e já fiz muitos
orçamentos públicos. Os orçamentos públicos estão sujeitos a um conjunto de regras, que
aliás, o Professor José Alberto trouxe aqui e bem, há um conjunto de regras que são uma
camisa de sete varas, não podemos fugir daqueles parâmetros. Meus senhores, recomendo
que antes de analisarem o orçamento primeiro estudem essas regras, que é para depois
poderem fazer uma avaliação mais correta do próprio orçamento e que não utilizem
lugares comuns para dizerem que não vão votar a favor, eu já sabia que não iriam votar a
favor. Já agora ó Deputada Filomena Pires, há três coisas que eu tenho que lhe dizer:------O IP5 e a 229 não me parece que sejam da responsabilidade da câmara, é do seu governo,
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portanto, fique lá com essa responsabilidade que com essa eu não fico.-------------------------O Orçamento Participativo! Posso-lhe garantir que vai ter Orçamento Participativo,
mesmo que não goste dele, pode estar descansada que vai ter Orçamento Participativo, e
mais uma vez dizer-lhe que se estivéssemos à espera dos seus conselhos mais de metade…
mas as trabalhadoras e os trabalhadores sabem disso, quando lhes dei posse disse-lhes
assim: Há aí umas pessoas na oposição que queriam que o Presidente da Câmara abrisse
um concurso público para integrar estes precários. Sem a legislação que foi aprovada mais
de metade destas pessoas tinham ido para o desemprego, porque nem habilitações
mínimas tinham para poderem ser integradas na câmara, portanto, eu continuo a afirmar
que por vontade da Senhora Deputada Filomena Pires mais de metade dos precários que
foram integrados na câmara tinham ido para o desemprego, tinham sido enxotados para o
desemprego, e é bom que isto se diga alto porque é real, isto é real, e portanto, felizmente
que houve uma alteração legislativa que permitiu integrar, embora o governo não esteja a
dar nada bom exemplo não é, as câmaras até já o fizeram, no caso de Viseu está concluído
o processo, mas o governo está longe de o concretizar, está longe de o concretizar,
obviamente que se nós estamos a integrar estas pessoas, a fazer progressões de carreiras,
etc., etc., as despesas com pessoal têm obviamente que aumentar, mas também o fazemos
de uma forma consciente. Portanto, neste debate eu diria que não houve nada de novo,
antes pelo contrário, esperava muito mais da parte da oposição, esperava que a
fundamentação para o voto contra fosse de facto uma fundamentação mais
consubstanciada, não vi argumentos, sinceramente eu até diria que o Deputado Rafael
Amaro podia ter dito, faço minhas as palavras do ano passado, era mais ou menos aquilo
que o senhor disse aqui, é mais ou menos o que disse no ano passado, portanto, para a
próxima nem perca tempo, vá buscar a intervenção do ano passado, e diga a minha
intervenção este ano é a do ano passado e pronto, ficamos todos tranquilos. Muito
obrigado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Íamos
então proceder à votação depois iriamos fazer a apresentação e votação do Terceiro Ponto
e a seguir um intervalo de 10 minutos.-----------------------------------------------------------------Em relação ao PONTO DOIS (2) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO E MAPA DE PESSOAL DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU E DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE
ÁGUA, SANEAMENTO E PISCINAS DE VISEU PARA O ANO de 2019. Quem vota
contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? (a votação foi feita por filas) Foi Aprovado
com onze (11) votos contra e uma (1) abstenção. (Anexo 2 – Registo nominal das votações,
páginas 737/738).--------------------------------------------------------------------------------------------Íamos passar então ao PONTO TRÊS (3) da ORDEM de TRABALHOS APRECIAÇÃO
E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO (FNRE)
PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO SUBFUNDO "IMOVIRIATO" - ALIENAÇÃO DE
IMÓVEIS. Tem a palavra o Senhor presidente da Câmara.-------------------------------------------- QUARENTA E CINCO – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito
obrigado Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados. O Fundo Nacional de
Reabilitação do Edificado é de facto um Fundo Imobiliário especial, de subscrição
particular, é fechado, é constituído por um ou mais Subfundos, e concretamente este
Fundo ImoViriato regido pela legislação que lhe deu corpo, no fundo vai ter dois
subscritores. Este é um processo longo de preparação, aliás, trabalhámos muito com a
Senhora Secretária de Estado da Habitação até no desenho desta solução, é mais um
daqueles Membros do Governo que efetivamente, temos que reconhecer a sua colaboração
e estreita ligação num trabalho connosco, e foi de facto um longo processo de preparação e
que resultou depois disso tudo de um protocolo oportunamente celebrado com a
Fundiestamo - Sociedade Financeira Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário S.A.,
de capitais exclusivamente públicos e que é regulada e supervisionada pela CMVM e

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018

699

também pelo Banco de Portugal.-------------------------------------------------------------------------Considerando a aprovação do fundo imobiliário ImoViriato que obteve já a autorização
da CMVM, (portanto, este fundo já está autorizado) a política de investimento de
rendimentos e os direitos dos participantes nele previstos.-----------------------------------------De facto o FNRE tem como objetivo principal o desenvolvimento de projetos de
reabilitação de imóveis e a promoção do arrendamento dos imóveis por si detidos,
pretendendo alcançar, numa perspetiva de médio e longo prazo, uma valorização
crescente das unidades de participação. Em especial, o Fundo procurará através da sua
política de investimento, por um lado valorizar os imóveis detidos pelos Subfundos,
especialmente através da respetiva reabilitação, e após a reabilitação dos imóveis, afetar a
maioria da sua área de construção ao arrendamento habitacional permanente, podendo,
acessoriamente, afetar a restante a outros fins, como comércio, serviços, equipamentos,
turismo e lazer ou outros, e também procurar alcançar uma rentabilidade para os
titulares das unidades de participação que assegure uma remuneração do capital em
função do mercado. De facto, este Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado tem como
objetivo sustentar a política de habitação sintetizada num conjunto de premissas e
pressupostos, de que destaco aqui:-----------------------------------------------------------------------Dar resposta às famílias que vivem em situação de grave carência habitacional, e daí que
todas as habitações que sejam reabilitadas ao abrigo deste fundo são habitações que serão
colocadas no mercado dentro de uma lógica de renda condicionada, garantindo que a
gestão do parque habitacional público concorre para a existência de uma bolsa dinâmica
de alojamentos capaz de dar resposta às necessidades mais graves e urgentes de uma
forma célere, eficaz e justa.--------------------------------------------------------------------------------Tem também um outro objetivo que é garantir o acesso à habitação aos que não têm
resposta por via do mercado, incentivando aqui uma oferta alargada e incentivando
também aqui uma lógica da mobilidade dentro do próprio país, e também criar condições
para a reabilitação, no fundo para permitir a reabilitação propriamente dita mas também
uma expressão que seja territorialmente verificável.------------------------------------------------Permite também, e este é um dos objetivos, o quarto objetivo é promover a inclusão social
e territorial e as oportunidades de escolha habitacionais, apostando em abordagens
integradas e participativas nos bairros de arrendamento públicos e no reforço da
informação, encaminhamento e acompanhamento de proximidade.-----------------------------O Município de Viseu desde a primeira hora que aderiu a esta política e quando foi feita a
assinatura do protocolo inicial, nós fomos um dos três municípios que assinou este
protocolo e com orgulho o fizemos. Assinámos com a Câmara Municipal do Porto, com a
Câmara Municipal de Lisboa e com a Câmara Municipal de Coimbra, portanto, três mais
Viseu. E assinámos com o Ministério da Defesa, com o Ministério da Economia, com o
Ministério da Segurança Social, com o Ministério do Ambiente e ainda com a Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa, e portanto, trabalhámos no sentido de encontrar os imóveis
adequados porque tínhamos aqui dois objetivos: Por um lado reabilitar mais alguns
imóveis que tínhamos no nosso Centro Histórico, para este efeito específico adquirimos 2
imóveis na Rua do Arco exatamente para fins habitacionais e para ser aqui também um
estimulo de reabilitação na Rua do Arco nesta lógica de alargamento que fizemos da ARU,
adquirimos 3 imóveis para este efeito na Rua do Gonçalinho para darmos aqui um
estímulo do ponto de vista da reabilitação da Rua do Gonçalinho para residências de
estudantes, portanto, também fins habitacionais, mas para residências de estudantes, e
aproveitámos a oportunidade para colocar aqui um outro edifício que adquirimos na Rua
Direita o 194/204 para fins habitacionais e também de comércio e serviços, portanto, tudo
isto são edifícios que vão estar no mercado a preço abaixo daquilo que é o preço de
mercado, designadamente residências de estudantes e também habitações. Obviamente
que também aproveitámos o edifício que tínhamos na Rua do Comércio até porque nós
neste momento já temos cerca de 350/360 camas no alojamento local e portanto, deixa de
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fazer sentido que o próprio município incentive a existência deste tipo de situações e
resolvemos alocar o edifício que temos na Rua do Comércio também para ser reabilitado
neste fundo para fins habitacionais, e por fim, a Travessa de São Domingos porque havia a
possibilidade de integrar aqui uma reabilitação que não fosse para fins habitacionais,
integrámos para libertar dinheiros do PEDU para outras obras, a Travessa de São
Domingos, designadamente o Serviço das Águas de Viseu, e portanto, estamos neste
momento em condições depois da aprovação que aqui será feita hoje, de avançar, alguns
deles já têm projeto pronto outros têm projetos em curso para avançar para a reabilitação
de 8 edifícios no nosso Centro Histórico e com diferentes motivações. As Águas de Viseu
por um lado, o edifício da Rua Direita que ficará com parte habitacional, mas para onde
iremos deslocalizar também a SRU, é nesse sítio que irá ficar, portanto, mais um serviço
de proximidade que ali ficará e por outro lado estamos aqui a trabalhar em 2 âncoras, em
duas via-âncoras da cidade que é necessário agora também estimular para a reabilitação,
designadamente a Rua do Arco e a Rua do Gonçalinho. E portanto, esta é claramente uma
das tais situações em que estamos de acordo com esta opção do governo e até estranhamos
que de facto o Partido Socialista esteja contra, sinceramente achamos muito estranho que
num projeto que traz para Viseu… nós até já chegámos à conclusão que se calhar por
trazer é que estão contra, isto é, pelo facto deste projeto trazer rendimento para Viseu, isto
é, no fundo estes edifícios estão cá, não têm rodas, portanto, nunca podem ser deslocados
de cá, a maior parte desses edifícios foram adquiridos pela câmara para este efeito para
entrar com o seu capital para o Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado,
portanto para o ImoViriato e portanto, são mais-valias, obviamente que eu também
percebo aqui uma outra questão, é aborrecido, é aborrecido porque eles vão fazer aqui
mais 8 obras, é tão aborrecido porque há mais 8 edifícios que no Centro Histórico vão
mais rapidamente ser construídos e estão aqui a encontrar uma fonte de financiamento
alternativa às outras que já têm, o que significa que temos por um lado o PEDU, o Plano
Estratégico de Desenvolvimento Urbano a financiar algumas obras no Centro Histórico e
encontrámos aqui mais um caminho para financiar estas 8 obras, de facto causa incómodo
a quem não quer que se faça, agora, sinceramente, acho estranho que das vezes que o
governo traz o Partido Socialista vote contra, das outras vezes em que o governo não traz
nem sequer ouvimos da boca do Partido Socialista qualquer critica ao Governo, temos
aqui os dois pesos e as duas medidas, registamos, enfim, na Reunião de Câmara o Partido
Socialista votou contra e estou certo que hoje em coerência também irá votar contra aqui
na Assembleia Municipal e portanto, enfim, de qualquer maneira talvez convenha falarem
com o Senhor Primeiro Ministro, com a Senhora Secretária de Estado e com o Senhor
Ministro responsável pela pasta, eventualmente para lhes sugerirem que revejam o
programa porque pelos vistos o programa está mal feito. Na sapiência dos Deputados e dos
Vereadores do Partido Socialista toda a gente está enganada neste Fundo Nacional para a
Reabilitação do Edificado e nesta alocação de fundos para este efeito, para reabilitar, para
rendas mais baixas, para criar residências para estudantes, pelos vistos o Governo está
errado na sapiência dos nossos conterrâneos do Partido Socialista mas enfim, as ações
ficam com quem as pratica e estou certo que esta Assembleia Municipal irá votar
favoravelmente a adesão da Câmara de Viseu a este Fundo para rapidamente entrarmos
com estas obras. Muito obrigado.----------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Tem a
palavra o Deputado Manuel Teodósio.----------------------------------------------------------------------- QUARENTA E SEIS – O SENHOR DEPUTADO MANUEL TEODÓSIO MARTINS
HENRIQUES (PPD/PSD): Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia
Municipal e restante Mesa, Senhor Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores, Caras e Caros Colegas Deputados, Senhores Presidentes de Junta,
Comunicação Social, Minhas Senhoras e Meus Senhores. O Executivo Municipal de Viseu
apresenta-nos aqui uma proposta para ser analisada discutida e votada sobre a
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participação do Município no Subfundo ImoViriato e sobre a ratificação do protocolo
celebrado com a Fundiestamo. Sobre este assunto parece-nos importante reforçar algumas
ideias que estão subjacentes a esta mesma proposta. A problemática da habitação que no
que diz respeito ao arrendamento está hoje na ordem do dia em Portugal. Sabemos que o
mercado de arrendamento é escasso relativamente à procura e por isso mesmo faz com
que o custo do arrendamento para a habitação tenha disparado em Lisboa e no Porto mas
também em Viseu estamos a ver os preços do mercado de arrendamento a aumentarem
para valores bastante elevados para a carteira do cidadão comum devido ao aumento
significativo da procura fruto da atratividade que a cidade está a implementar. Para fazer
face a esta situação, o governo numa ação concertada entre 5 dos seus ministérios, com 4
das maiores câmaras municipais do país na qual se inclui a de Viseu, e ainda com a Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa criaram o Fundo de Reabilitação do Edificado com o
objetivo claro de dar uma resposta positiva à situação que acabei de descrever. Estamos a
falar de uma sociedade de capitais exclusivamente públicos e que se encontra registada na
CMVM. Estamos a falar de uma sociedade que tem como objetivo reabilitar edifícios
públicos nos centros urbanos e destiná-los maioritariamente ao arrendamento para
habitação própria apesar de também alguns poderem ter destinos como o comércio e
serviços. Estamos a falar de uma sociedade que pretende propiciar rendas de habitação
mais acessíveis e dessa forma tentar influenciar o mercado e praticar valores mais
coerentes com o poder de compra dos cidadãos. Estamos a falar de uma sociedade em que
o custo e as obras de reabilitação são suportadas pelo próprio Fundo recebendo a
Autarquia em troca unidades de participação do referido Fundo que ainda poderão gerar
algum rendimento. Assim, estamos em condições de poder afirmar numa linguagem
popular “com uma cajadada matam-se dois coelhos” ou seja, com esta proposta que nos é
apresentada estamos a contribuir para a resolução de dois problemas, por um lado damos
uma resposta positiva à problemática do arrendamento, e por outra estamos a contribuir
para a reabilitação do Centro Histórico e da zona urbana da cidade. Em face do exposto,
os Deputados do Partido Social Democrata irão votar favoravelmente esta mesma
proposta. Estamos no entanto curiosos e expectantes sobre o sentido de voto que irão ter
os Deputados do Partido Socialista. Será que irão votar contra para estarem em
concordância com os seus Vereadores Socialistas na Câmara? Será que irão votar
favoravelmente para estarem em concordância com o seu Governo Socialista? Ou então
farão como Pilatos lavando daí as suas mãos, irão abster-se. Muito obrigado.---------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra a Deputada Filomena Pires.------------------------------------------------------------------------- QUARENTA E SETE – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE
MATOS PIRES (CDU): Obrigada Senhor Presidente. Vou tomar muito pouco tempo em
relação a este ponto. Eu só queria dizer aqui duas coisas ao Senhor Presidente a propósito
da resposta há minha intervenção no ponto anterior. Far-me-á com toda a certeza a
concessão de reconhecer que eu conheço aquilo que é a contratação pública, de que eu
conheço aquilo que é o Programa PREVPAP e de que falo com Sindicatos nomeadamente
com o STAL, e portanto, o senhor não é por repetir muitas vezes a mesma mentira que ela
se vai tornar verdade em circunstância alguma, e fico-me por aqui.-----------------------------Sobre a questão que está em debate neste ponto, dizer-vos com brevidade que somos por
princípio favoráveis ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado exatamente porque
se trata de um Fundo com capitais públicos e portanto, somos por princípio favoráveis a
isto. Também é verdade que estamos de acordo, consideramos que é urgente a reabilitação
do edificado na nossa cidade, mais a mais quem vive no Centro Histórico muito mais
razões terá para achar que efetivamente isso é uma urgência, e estamos também de acordo
com o arrendamento desses edifícios reabilitados desde que efetivamente, conforme aqui é
proposto seja em regime de renda condicionada também designada acessível.
Relativamente à questão deste Fundo usar fundos da Segurança Social, bom, teremos que
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dizer que esta será certamente uma melhor aplicação do que aquela que foi feita de forma
ruinosa no passado, e portanto, também não vemos por si mesmo objeção a que isso seja
feito e isso é inclusivamente argumento para entendermos que de facto este arrendamento
destes edifícios têm que ter rentabilidade nunca deixando de ser renda condicionada e
acessível, que cumpra todos os objetivos que aqui foram apresentados para justificar
justamente a assinatura deste protocolo, não podemos é de forma nenhuma deixar de pôr
aqui algumas reservas, nomeadamente, daquilo que eu consegui ler no documento, ele é
muito extenso e de facto o tempo que temos para analisar os documentos é muito pouco,
portanto, pode acontecer que efetivamente não tenha sido, enfim, a persistência da minha
parte que tenha permitido clarificar isto, mas de facto eu não vi no documento nada que
clarifique se no final dos 10 anos a Câmara Municipal pode ou não reverter a propriedade
dos imóveis que efetivamente estão a ser geridos por este Fundo, isto eu não vi claro, e
portanto, gostaria que isto fosse de facto clarificado. Há ainda uma questão que para nós
gera reservas e que consideramos muito pertinente, é que efetivamente, o Fundo é público,
mas não temos qualquer tipo de garantia de que permaneça público. Até que ponto é que
este Fundo não pode vir a ser comprado por um Banco por exemplo, em situação de crise
ou qualquer outra entidade, não possa ser privatizado, e portanto aí obviamente que
também não podemos estar de acordo com isso. Ao público o que é público e por aí não
podemos de forma nenhuma concordar com isto. Para já de facto, eram as questões que
queria colocar. Muito obrigada.------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a
palavra o Deputado Cristofe Pedrinho.---------------------------------------------------------------------- QUARENTA E OITO – O SENHOR DEPUTADO CRISTOFE PEDRINHO (PS):
Antes de fazer a minha intervenção queria fazer um pequeno aviso ao Senhor Presidente
da Câmara. O meu nome é Pedrinho, eu tenho padrinho, tenho madrinha e o Senhor
Presidente nunca me vai mudar o nome e portanto, respeite a partir daí. -----------Relativamente a este ponto, poderia já dizer qual era a votação do Partido Socialista mas
para deixar em suspense os Deputados do PSD porque é o que os preocupa, é saberem
como é que vamos votar e não a questão em causa, e tal como os Vereadores do PS
afirmaram, a criação do subfundo IMOVIRIATO tem uma leitura política muito clara…
é uma engenharia financeira, oportunista e imediatista repito, é uma engenharia
financeira e oportunista, para, de um modo rápido e expedito, cumprir as promessas de
obras que sucessivamente eram adiadas.---------------------------------------------------------------Mas… e na vida há sempre um mas, esta engenharia vai lesar o município ao nível
financeiro e patrimonial a médio/longo prazo.--------------------------------------------------------Os imóveis são alienados pelo Município de Viseu a título definitivo, sem qualquer direito
de preferência após o fim dos 10 anos do Fundo.-----------------------------------------------------Mas temos mais…-------------------------------------------------------------------------------------------Ao fim de 10 anos, pelos valores do mercado perspetivados na análise financeira
apresentada, os edifícios poderão ser postos à venda pelo Fundo por um valor idêntico ou
superior ao total das rendas pagas pelo município.--------------------------------------------------É um péssimo negócio para o município Senhor Presidente!---------------------------------Tendo em conta os argumentos anteriormente apresentados, não vou dizer qual é a
votação para vos deixar em suspense. Muito obrigado.-------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Não
havendo mais nenhuma intervenção… tem a palavra então a Deputada Catarina Vieira.--Agradecia aos Senhores Deputados que retomassem os seus lugares.--------------------------------- QUARENTA E NOVE – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA
VIEIRA E CASTRO RODRIGUES (BE): Na opinião do Bloco de Esquerda este fundo
nacional é bastante interessante, faz todo o sentido e é importante. Neste momento, é das
poucas soluções (ou será talvez das mais céleres) para reabilitar centros históricos que
estão literalmente a cair de podre e que foram abandonados durante anos. É orientado
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não só para o desenvolvimento de projetos de reabilitação de imóveis, mas para a
promoção do arrendamento, o que é importante também, tendo em vista a regeneração
urbana e o repovoamento dos centros urbanos. E ainda bem que municípios e os
particulares têm este instrumento à disposição. Mas esta tem de ser uma verdadeira
reabilitação para habitação a custos controlados e não para ajudar a fazer negócios
lucrativos para privados a partir de dinheiros públicos. Temos também a preocupação
relativamente à manutenção pública deste Fundo.---------------------------------------------------Fazer alienação de imóveis a título definitivo sem qualquer direito de preferência ao fim
da duração de 10 anos do Fundo Imobiliário fechado não nos faz qualquer sentido. Este
instrumento de apoio ao financiamento pressupõe que, no mínimo, 60% da área
reabilitada se destine ao arrendamento para habitação permanente, a disponibilizar em
condições acessíveis o que é importante, óbvio. É necessário por isso garantir que o valor
proposto se adequa às necessidades do município em termos de reabilitação.-----------------Face a estas dúvidas o Bloco de Esquerda votará contra.------------------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a
palavra o Senhor Presidente da Câmara.------------------------------------------------------------------- CINQUENTA – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado Senhor
Presidente. Senhoras e Senhores Deputados. Eu diria que é um bocado caricato isto que
estamos a assistir hoje aqui, porque por um lado a geringonça de facto… também estamos
a 11 meses de eleições não é, e portanto, é natural que cada um comece a puxar para seu
lado para ver quem é que vai capitalizar os votos, mas acho muito estranho esta posição do
Partido Socialista porque parece que uma coisa que é boa para Lisboa e que é boa para
Coimbra, é má para Viseu. Eu sei porque é má Senhor Deputado, e esteja descansado que
não lhe quero pagar as amêndoas, para a próxima menos nervosismo e mais sentido de
humor não fica mal, o sentido de humor até fica muito bem, e olhe, eu por acaso até sou
uma pessoa bem-humorada portanto, vou continuar a ser e a brincar com o seu nome
quantas vezes me apetecer, ok? Processe-me depois se quiser. Eu não quero vir para esta
Assembleia dentro de amarras, da mesma maneira que os Senhores Deputados podem ter
sentido de humor, o Senhor Presidente da Câmara também tem o direito de ter sentido de
humor, aliás, já nasci com ele e portanto, não o vou perder agora, e portanto, Senhor
Deputado há duas recomendações que lhe faço, menos nervosismo e mais conhecimento,
isso é bom não é, e não pense que por trabalhar para o partido que tem que ser mais
papista do que o papa, não pense, olhe que há muito mais vida para além dos partidos, há
muito mais vida para além disso e portanto, no fundo é um conselho de amigo que lhe
dou.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agora, em relação às dúvidas percebe-se porque é que o Partido Socialista quer votar
contra ou vai votar contra, ou abster-se não sei, provavelmente até vão fazer aqui um
malabarismos e vão acabar por se abster, o que eu acho lamentável, é uma incoerência
face aquilo que foi o voto no executivo. Votem contra porque os vossos camaradas
votaram contra, portanto, os senhores agora em coerência votem contra também, agora,
eu sei porque é que os senhores votam contra, porque é mais obra que o executivo vai
fazer, esse é que é o problema, porque mesmo respondendo às dúvidas das Senhoras
Deputadas do Bloco de Esquerda e da CDU, eu sei que não gosta que diga PCP mas a
senhora é do PCP, eu tenho orgulho em ser do PSD, respondendo a dúvidas, ninguém me
garante que de hoje para amanhã que não há um governo que não possa privatizar estes
fundos, isso é uma coisa, olhe, eu posso responder por mim, não posso responder por
nenhum Fundo nem por nenhum Governo, agora, há uma coisa que lhe garanto também,
é que este fundo depois do investimento feito tem uma parte que é do município e outra
parte que será do estado, e portanto, quando chegarmos ao final do Fundo, nós somos
proprietários de uma parte do Fundo, e ao longo dos 10 anos também vamos ter uma
parte da receita do Fundo, porque a receita não vai toda para o Estado Central. Vamos
imaginar que chegamos ao final e isto tem 60% de investimento do Estado Central e 40%
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de investimento da Câmara Municipal de Viseu, não andarei muito longe, poderá variar
em 5% para cima ou para baixo, nós somos detentores de 40% e vamos buscar 40% da
rentabilidade, isto é, a Câmara está a pagar pela utilização deste dinheiro, mas também
está a ir buscar 40% do rendimento deste dinheiro, e o Estado Central está a ir buscar os
60%, o que significa que quando chegarmos ao final, há aqui, aliás, foi o que aconteceu no
Polis, quando chegámos ao final do Polis há um património que cá está, e estamos neste
momento a discutir com o governo a passagem deste património para o domínio municipal
e não para o domínio do Estado Central, embora nós até nem nos importássemos que eles
ficassem com o túnel e com a manutenção do túnel, porque até nos ajudavam um pouco
nos custos do município, é o que irá acontecer aqui, daqui a 10 anos quem cá estiver, não
serei eu seguramente, isso posso assegurar vai negociar depois com o governo que estiver
em funções no sentido de adquirir eventualmente a parte do Fundo que é do Estado
Central para que isto fique também propriedade do domínio municipal, é tão simples
como isto, mas enfim, se as pessoas se puserem nestas discussões com qualquer tipo de
questão que não é o Fundo, porque a preocupação do Partido Socialista não é o Programa
do Governo, nem é o facto de o governo ter desenvolvido este programa, é que é uma
chatice porque a câmara vai fazer mais 8 obras, este é que é o verdadeiro problema, e os
Senhores Deputados percebem isto, o que incomoda o Partido Socialista é que há mais 8
obras que vão ser feitas, não é mais nada do que isto, e fica-vos mal, mas continuem a
fazer oposição assim que nós gostamos, nós diremos lá fora que estas 8 obras foram com o
voto contra do Partido Socialista e ficamos tranquilos, e eu até digo mais, vocês votem
mais vezes contra porque é preferível clarificar águas não é andarem às vezes aqui com
falinhas mansas e depois com uma atitude hostil, assumam de uma vez por todas que são
contra toda a política que está a ser desenvolvida pela câmara, assumam de uma vez por
todas que é para não andarmos aqui nestas meias tintas, votem contra, eu espero que
votem contra sinceramente, senão denunciarei por antecipação que é uma incoerência
votar contra no Município e depois aqui absterem-se.---------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Íamos
então proceder à votação do PONTO TRÊS (3) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA
PROPOSTA DE FUNDO NACIONAL DE REABILITAÇÃO (FNRE) PROPOSTA DE
CRIAÇÃO DO SUBFUNDO "IMOVIRIATO" - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. Quem vota
contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? (a votação foi feita por filas) Foi aprovado
com onze (11) votos contra. (Anexo 3 – Registo nominal das votações, páginas 739/740).-Íamos então fazer um intervalo, impreterivelmente 10 minutos de intervalo.----------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Íamos então recomeçar os nossos
trabalhos. Íamos então reiniciar os trabalhos. PONTO QUATRO (4) APRECIAÇÃO E
VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - IMI TAXAS. Dava a palavra ao Senhor Presidente da Câmara.--------------------------------------------- CINQUENTA E UM – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado
Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados. Já falámos muito hoje sobre IMI,
(*mas já agora pedia ao Senhor Presidente da Mesa que na ATA, á bocado eu disse
erradamente no início e depois corrigi a seguir, quando eu falei da Receita daqueles vários
anos, a primeira receita era exatamente da DERRAMA e o segundo leque de Receitas era
do IMT, depois referi-o mas referiram-me que eu me enganei no início nas designações, e
isto para efeitos de ATA eu pedia ao Senhor Presidente que efetivamente esta correção
depois fosse feita na ATA porque são coisas que temos que ser rigorosos com elas*).--------Em relação ao IMI propriamente dito já falámos sobre isso, nós mantemos a taxa mínima
para este ano 0,3% e reafirmamos que do ponto de vista do IMI estamos a devolver às
famílias com esta prática da taxa mínima somando outras questões que vamos hoje
aprovar em sede de IMI, estamos a devolver às famílias para cima de 8 milhões de euros e
somos neste momento o 13º município do país que mais devolve até pela dimensão da
receita e por outro lado é uma receita que está estabilizada o que não deixa espaço para
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outro tipo de situações. Muito obrigado.-------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Há
mais alguma intervenção? Tem a palavra o Deputado Alberto Ascensão.--------------------------- CINQUENTA E DOIS – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA
ASCENSÃO (PS): Senhor Presidente da Mesa, Senhora Secretária, Senhor Secretário,
Senhor Presidente da Câmara, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, Membros da
Assembleia Municipal incluindo os Senhores Presidentes de Junta, Comunicação Social.
Muito rapidamente e só para dizer ao Senhor Presidente que não considero isto uma
devolução, não há devolução nenhuma, é uma questão de justiça até porque como sabemos
as taxas foram evoluindo num sentido negativo até chegarem ao mínimo, e bem, até
porque, como sabemos o zonamento que existia em Viseu tinha os valores patrimoniais
tributáveis extremamente exagerados e foi de alguma forma… tinha e mantém porque só
há um ou dois fatores que podem de alguma forma ajustar os valores, e é preciso ainda
assim que os respetivos contribuintes usem essa ferramenta, e portanto, isso é uma questão
de justiça, não há aqui devolução nenhuma, e bem, aplaudimos a continuidade desta taxa
do IMI no valor mínimo e desejamos que ela continue, mas não há devolução nenhuma,
trata-se da aplicação da taxa que é estabelecida nesta Assembleia por proposta da Câmara
Municipal. Muito obrigado.------------------------------------------------------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra o Deputado Paulo Pereira.--------------------------------------------------------------------------- CINQUENTA E TRÊS – PAULO JORGE DE ALMEIDA PEREIRA (PPD/PSD):
Senhor Presidente da Mesa, Senhora Secretária, (deixem-me começar por referir que é um
gosto partilhar convosco esta Mesa nesta primeira sessão em que também estou a exercer
as funções de Secretário, portanto, é um prazer estar com tão ilustre companhia na Mesa)
Senhor Presidente do Executivo Camarário, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores,
Caros Membros da Assembleia Municipal, Comunicação Social.---------------------------------Se o Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal me permitir, iria abordar neste
ponto as propostas que resultam da política fiscal do município, nomeadamente os pontos
4 a 8, relativos ao IMI, à Derrama, à Taxa Municipal de Direitos de Passagem e à
Participação Variável no IRS. Desta forma, tentaremos obter uma economia de tempo,
pois não utilizarei mais do que o tempo disponível para um destes pontos.---------------------Relativamente ao primeiro, o Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI, estão em
consideração duas propostas relativas ao estabelecimento da taxa do IMI e também à
redução do mesmo para famílias com dois ou mais dependentes.---------------------------------A proposta da taxa de IMI continua a manter-se no valor de 0,3%, que todos sabemos ser
a taxa mínima possível, logo o benefício para os munícipes é o máximo possível. Importa
salientar que esta taxa pode variar entre 0,3% e 0,5% e que a aplicação da taxa mínima
não é um dado garantido, existem ainda inúmeros concelhos, muitos de grande dimensão,
em que a taxa de IMI praticada não é o valor mínimo, mas sim outro na gama de valores
possíveis. A utilização da taxa mínima é possível apenas devido à solidez financeira da
Câmara, que permite este tipo de decisões fiscais. Portanto, relativamente a esta primeira
proposta, os interesses dos munícipes estão totalmente salvaguardados.------------------------A segunda proposta, que se debruça sobre a redução do IMI para famílias com dois ou
mais dependentes, os limites são de apenas 40 euros para agregados com dois filhos e de 70
euros para agregados com três ou mais filhos, isto decorreu de uma proposta do Bloco de
Esquerda no âmbito do Orçamento do Estado, ao contrário dos 15% e 20% que
vigoravam nomeadamente no caso do governo anterior. Ora, se estas reduções pretendem
promover a natalidade, não posso deixar de me questionar sobre qual o efeito de uma
redução máxima de 70 euros, para quem tem três filhos, na decisão de uma família em
aumentar a sua prole, mas estes patamares estão definidos no Orçamento do Estado.
Portanto, relativamente a esta segunda proposta, as famílias com mais do que um filho
veem aplicada em Viseu a máxima redução possível.-------------------------------------------------
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Quanto à taxa municipal da Derrama, esta pode ir até ao limite máximo de 1,5%, que
relembramos e convém salientar, incide apenas sobre o lucro tributável e que incide
também sobre as entidades com atividade num concelho, mesmo que não estejam nele
sedeadas. A taxa proposta para a derrama é de 1,5% para as empresas com volume de
negócios superior a 150 000 euros, com uma redução de 25% para as empresas com um
volume de negócios inferior a esse valor. Desta forma, aplica-se aqui uma diferenciação
positiva para as pequenas e médias empresas de menor dimensão. Relembramos ainda que
a maior fatia das receitas resultantes da derrama deve-se à atividade de grandes empresas
que têm sede noutros locais nomeadamente em Lisboa ou no Porto, como o Grupo Altice,
a NOS, outros operadores de telecomunicações, a Caixa Geral de Depósitos, outros
bancos, a EDP, outros fornecedores, entre muitos outros exemplos. Todos percebemos que
não faz sentido beneficiar estas empresas com a redução da taxa da derrama para a
atividade que exercem no Concelho de Viseu. Quanto à contribuição fiscal das restantes
empresas, essa deriva também da sua responsabilidade social. Relembre-se ainda que em
muitos concelhos de forte implementação industrial, como Estarreja, Marinha Grande,
Campo Maior, Barreiro, Montijo, ou até mais perto, Oliveira de Frades, Nelas e Tondela,
e estes são apenas alguns exemplos, a taxa da derrama também é de 1,5%, pelo que fica
demonstrado que não é um fator que condicione a implementação de atividades
empresarias. Portanto, também relativamente a esta proposta, os interesses de Viseu estão
salvaguardados.----------------------------------------------------------------------------------------------A Taxa Municipal de Direitos de Passagem merece também uma breve referência, todos já
sabemos qual a utilização dos valores que dela resultam, sendo um pequeno, mas
certamente bem-vindo acréscimo ao orçamento dos Soldados da Paz.---------------------------Por fim, temos ainda a proposta de redução do IRS em 20%, o que, como todos sabemos,
implica que dos cinco por cento canalizados para a Câmara Municipal por via do
Orçamento do Estado, esta (a Câmara Municipal) abdica de um por cento, que é
canalizado diretamente para os contribuintes. Esta devolução do IRS aos munícipes tem
por objetivo manter o alívio da carga fiscal a que os viseenses estão sujeitos e que já está
em vigor desde há cinco anos para cá. Também aqui apenas um município com contas
equilibradas pode manter esta política fiscal ao nível dos rendimentos das famílias.---------Ora, em jeito de conclusão todas estas medidas assumem uma especial importância pois
refletem propostas que derivam da estratégia de política fiscal que é desenvolvida pelo
município, mas importa novamente frisar que apenas são possíveis devido à gestão
financeira equilibrada e ao rigor orçamental que é seguido pelo Executivo Camarário. Por
estes motivos, e por todos os outos que foram aqui elencados, o Grupo Parlamentar do
PSD apoia as propostas do executivo camarário que aqui abordei e irá votar
favoravelmente essas mesmas propostas. Obrigado.------------------------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Não
havendo mais nenhuma intervenção, dava a palavra ao Senhor Presidente da Câmara.--------- CINQUENTA E QUATRO – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito
obrigado Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados. Só para reafirmar que há
uma efetiva devolução. Há um direito que a Lei consagra, que é: Os municípios têm o
direito de em cada ano, entre o intervalo de 0,3 e 0,5 fixarem o valor do seu IMI, portanto,
há claramente uma devolução deste montante para os munícipes porque há ainda
municípios que aplicam a taxa máxima de 0,5 há municípios que vão reduzindo meio por
cento ou 0,1% e no caso de Viseu desde que eu sou Presidente da Câmara, vamos para o 5º
ano de aplicação, que a taxa mínima é aplicada do ponto de vista do IMI. Há uma
devolução efetiva de 8 milhões de euros às famílias, e não venha dizer que não há, porque
do ponto de vista da técnica fiscal é disso que estamos a falar.----------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente.
Iriamos então proceder à votação do PONTO QUATRO (4) VOTAÇÃO DA PROPOSTA
DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - IMI - TAXAS. Quem vota contra?
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Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. (Anexo 4 – Registo nominal das votações,
páginas 741/742).--------------------------------------------------------------------------------------------Passamos ao PONTO CINCO (5) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - IMI - REDUÇÃO DE TAXAS - PRÉDIOS
DE SUJEITOS PASSIVOS COM DEPENDENTES A CARGO. Dava a palavra ao Senhor
Presidente da Câmara.------------------------------------------------------------------------------------------ CINQUENTA E CINCO – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor
Presidente, também de uma forma muito rápida dizer, aliás, não é por acaso que Viseu
receberá pela terceira vez consecutiva o Prémio de Município Familiarmente Responsável,
e obviamente que um dos aspetos tem a ver com o IMI mais favorável que praticamos
para famílias com dois ou mais filhos. O Senhor Deputado Paulo Pereira já o referiu aqui,
eu achava mais justo o princípio que vigorava anteriormente de 15% e 20% mas enfim, a
geringonça passou para 40 e 70 euros, é isto que nós podemos fazer porque a Lei não nos
permite devolver mais dinheiro do IMI para as famílias com dois ou mais filhos.----------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente.
Algum dos Senhores Deputados quer intervir? Não havendo nenhum pedido de
intervenção passaríamos à votação. VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE IMPOSTO
MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - IMI - REDUÇÃO DE TAXAS - PRÉDIOS DE
SUJEITOS PASSIVOS COM DEPENDENTES A CARGO. Quem vota contra? Quem se
abstém? Aprovado com duas (2) abstenções. (Anexo 5 – Registo nominal das votações,
páginas 743/744).--------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS (6) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DERRAMA. Dava
a palavra ao Senhor Presidente da Câmara.---------------------------------------------------------------- CINQUENTA E SEIS – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado
Senhor Presidente. Como já foi referido, a Derrama acaba por ser uma taxa que permite
haver aqui alguma democraticidade na distribuição dos impostos sobre os lucros das
empresas designadamente das grandes empresas. Se nós não aplicássemos estes 1,5% não
tínhamos a GALP, a EDP e outras empresas grandes que têm sede em Lisboa ou noutras
partes do país mas que desenvolvem a atividade em Viseu a pagarem cá impostos, e desta
maneira acabamos por ter, não deixando de ter aqui uma política amiga para as empresas
mais pequenas com a redução da taxa em 25% sobre o valor oficialmente determinado
para as empresas cujo volume de negócios seja inferior a 150 mil euros, no fundo estamos
a ter aqui uma atitude amiga para com as empresas mais pequenas mas não deixando de
tributar as maiores empresas porque não íamos abdicar de uma receita tão substancial de
empresas que efetivamente podem pagar estes impostos.------------------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente.
Algum dos Senhores Deputados quer intervir? Tem a palavra a Deputada Filomena
Pires.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CINQUENTA E SETE – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE
MATOS PIRES (CDU): Muito obrigada Senhor Presidente. Muito brevemente para dizer
que tal como para 2018, em 2019, a Câmara encheu-se de generosidade e propõe que as
empresas com faturação inferior a 150 mil euros (416 euros dia) tenham uma redução de
25% na “derrama”. Faz lembrar a história do senhor feudal que dava faisão aos seus cães
de caça, enquanto distribuía um pão para a refeição dos dois tratadores dos animais.------Salvaguardadas as devidas comparações, se se tratar da Altice ou de outra multinacional
(Vissaium XXI), a Câmara estará disponível e está disponível para investir até 4 milhões e
meio de euros para lhes oferecer instalações gratuitas, em troca de uma centena ou duas
de postos de trabalho. Para as MPME que globalmente empregam milhares de
trabalhadores e são base essencial e nuclear do nosso tecido económico, propõe-se não um
pão, mas umas míseras migalhas, traduzidas na redução de 25% sobre a taxa de 1.5% dos
lucros obtidos.------------------------------------------------------------------------------------------------Na opinião da CDU, para que as palavras contidas no documento do Executivo,
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verbalizando “a consciência da importância das pequenas e médias empresas…”, tenha
correspondência prática, a “Derrama” para 2019 deve isentar, todas as empresas com
faturação inferior a 250 mil euros.-----------------------------------------------------------------------Votarei a favor se ficar claro que as micro, pequenas e médias empresas que estas ficam
isentas desta Derrama. Votarei contra se esta proposta se mantiver. Muito obrigada.------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a
palavra o Deputado Cristofe Pedrinho.---------------------------------------------------------------------- CINQUENTA E OITO – O SENHOR DEPUTADO CRISTOFE PEDRINHO (PS):
Reitero os meus cumprimentos a todos. Vou passar a citar umas declarações do Senhor
Presidente da Câmara Dr. Almeida Henriques que na última Assembleia Extraordinária
do dia 22 de Janeiro de 2018 na votação da Derrama disse o seguinte:--------------------------“O que é que é do ponto de vista dos impostos a Derrama? A Derrama está a subir
exponencialmente, sabem porquê? Porque há atividade económica, e aí está uma
contradição, se não houvesse atividade económica como é que subia a Derrama?”-------------Isto foi na votação da Derrama do ano passado no Orçamento.-----------------------------------Senhor Presidente, analisando com atenção as suas declarações em janeiro passado
(aquando da discussão e votação da derrama) e a receita prevista no orçamento municipal
para 2019, podemos verificar que o Senhor Presidente confirma os nossos receios
relativamente ao pulsar da atividade económica no concelho, por outras palavras, a
atividade económica está em quebra.-------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente no Orçamento prevê uma queda da receita da Derrama em 20%...
estamos a falar em valores superiores a mais de meio milhão de euros (502,778€)
comparado com o ano transato.--------------------------------------------------------------------------Viseu está em contraciclo, tanto ao nível regional como nacional.--------------------------------O PS defende por isso, e tal como no ano passado, a redução da derrama de 1,5% para
1,0% e a manutenção da sua redução em 25% para empresas com volume de negócios
inferior a 150.000 euros.-----------------------------------------------------------------------------------Não havendo esse entendimento por parte do município, votaremos contra a proposta aqui
apresentada pelo executivo municipal.----------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra o Deputado Gonçalo Calheiros.--------------------------------------------------------------------- CINQUENTA E NOVE – O SENHOR DEPUTADO GONÇALO FERREIRA
BANDEIRA CALHEIROS (CDS/PP): Reiterando os meus cumprimentos à Assembleia,
eu aqui tenho a dizer o seguinte: Penso que a Derrama pode ser penalizadora para as
pequenas e médias empresas. Nesse sentido eu apoio totalmente a proposta da Senhora
Deputada Filomena. Se for mudado de maneira que abaixo de 250 mil euros não haja
Derrama apoio isto totalmente de outra maneira votarei contra.-------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Não
havendo mais nenhum pedido de intervenção tem a palavra o Senhor Presidente da
Câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SESSENTA – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados. Eu só vou intervir numa lógica pedagógica. Eu percebo
que o Senhor Deputado já trazia a informação escrita e esqueceu-se de a corrigir porque
efetivamente ouviu à bocado a minha explicação, obviamente que a Derrama tem
exatamente um objetivo, tem o objetivo de tributar as empresas que tendo atividade no
concelho estão sedeadas fora, e referi exatamente qual foi a evolução da Derrama ao longo
dos últimos anos, sempre a crescer exceto no ano de 2014 para 2015 em que houve um
acerto, e parece que o senhor não ouviu, e também expliquei e o Senhor Deputado José
Alberto também o explicou, que há regras orçamentais que implicam que aquilo que se
põe no orçamento tem que ser a média dos 2 últimos anos, portanto, se o senhor quer
persistir no erro e tentar provar aquilo que não é, faça o favor de o conseguir, ou então
para a próxima não traga as coisas escritas ou corrige-as aqui para não estar a dizer a
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barbaridade que o senhor acabou de dizer ali, porque aquilo que o senhor disse ali é uma
autêntica barbaridade, eu mantenho exatamente as declarações que fiz, aquelas que citou
e que estão absolutamente corretas, leia-as com atenção e vá estudar a Lei, talvez para a
próxima não faça a triste figura que agora fez. Por outro lado dizer aos Senhores
Deputados o seguinte, nós temos que avaliar a política fiscal do município desta maneira:
Estabilidade Fiscal e o Viseu Investe, isto é, o Viseu Investe pode até devolver a totalidade
dos impostos pagos em IMI, em IMT e em Derrama, haja investimento e criação de postos
de trabalho e essas empresas, todas as empresas que estão aqui dentro deste espectro
podem ver devolvidos os seus impostos pagos do ponto de vista municipal, portanto, é
preciso analisar, e até para o Senhor Engenheiro, analise isto que aqui está, mas não
analise de uma forma isolada, até me custa um bocadinho vê-lo em sintonia com o Partido
Comunista, até me custa um bocadinho mas tem que entender o seguinte, há aqui uma
filosofia para a Derrama mas tem que a complementar com o Viseu Investe. O Viseu
Investe, vários já foram aprovados, tem em linha de conta o investimento e a criação de
potos de trabalho e pode levar a que possamos devolver a totalidade dos impostos de 3
anos, de Derrama, IMI e IMT e das taxas, isto é, nós podemos (isso já várias vezes foi
feito) devolver no fundo às empresas em função do investimento efetuado, parece-me
muito mais correto. Parece muito mais correto devolver esse resultado dos impostos se
houver investimento e criação de postos de trabalho, do que o dar de uma forma assim
gratuita, portanto, reveja lá essas… parece-me que é um defensor como eu da economia de
mercado regulada e da democracia, portanto, estes dois valores não são compatíveis com
aquilo que o Senhor Engenheiro acabou aqui de defender. Obrigado.-------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Íamos
então proceder à votação da PROPOSTA DE DERRAMA. Quem vota contra? Quem se
abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada com uma (1) abstenção e doze (12) votos contra.
(Anexo 6 – Registo nominal das votações, páginas 745/746).---------------------------------------PONTO SETE (7) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE T.M.D.P. - TAXA
MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM. Tem a palavra o Senhor Presidente da
Câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SESSENTA E UM – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Portanto, aqui é que
eu direi Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a irem buscar a
fundamentação de à um ano atrás que é exatamente a mesma fundamentação, e também
tem a mesma discordância porque acho que devia ser em sede de Assembleia da República
alterada esta filosofia da Taxa Municipal de Direitos de Passagem e globalmente da forma
como se olha hoje aos direitos de passagem, mas isto é outra coisa, o que estamos hoje aqui
a fazer é fixar esta taxa.----------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente.
Algum dos Senhores Deputados quer intervir? Tem a palavra a Deputada Filomena Pires.
----- SESSENTA E DOIS – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS
PIRES (CDU): Muito brevemente para dizer que estamos de tal maneira de acordo que de
facto tem que haver uma alteração a isto e uma outra regulamentação que o PCP entregou
em sede da Assembleia da República justamente um projeto de lei para que essa alteração
seja feita. À semelhança do que temos feito em anos anteriores naturalmente que
discordamos que esta cobrança seja feita aos consumidores, deve ser feita aos fornecedores
do serviço portanto, aos operadores e portanto, votaremos contra exatamente por isso.--------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Não
havendo mais nenhuma intervenção, iriamos então proceder à VOTAÇÃO DA
PROPOSTA DE T.M.D.P. - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM. Quem
vota contra? Quem se abstém? Aprovada com dois (2) votos contra. (Anexo 7 – Registo
nominal das votações, páginas 747/748).----------------------------------------------------------------PONTO OITO (8) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO
VARIÁVEL NO I.R.S. - LEI N.º 73/2013. Tem a palavra o Senhor Presidente da Câmara.-
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----- SESSENTA E TRÊS – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado
Senhor Presidente. De facto manteremos a mesma política que temos seguido ao longo dos
últimos anos de redução de 1% que já estava definida e exatamente com uma perspetiva
social-democrata que temos da sociedade, reformista, de que estes 4% de receita que
efetivamente o município vai buscar através do IRS que permite fazer uma política social
designadamente através de uma redistribuição mais justa desses rendimentos, nos
transportes escolares, no apoio social, nas refeições escolares, enfim, em todas as áreas
sociais, e por outro lado a redução deste montante implica para o município menos 1
milhão de euros de receita por cada 1%, mas, no extremo, acaba por haver entre 70% a
80% de cidadãos que não beneficiam desta medida, só beneficiam os escalões mais altos, é
mais democrático continuar a utilizar essa receita a promover a justiça social e a equidade
social do que estar aqui a isentar os escalões mais altos da sociedade e portanto, vamos
manter o 1% e é essa a proposta que deixo aqui aos Senhores Deputados.-------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Tem a
palavra o Deputado Alberto Ascensão.---------------------------------------------------------------------- SESSENTA E QUATRO – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA
ASCENSÃO (PS): Senhor Presidente da Mesa, Senhora Secretária, Senhor Secretário,
Senhor Presidente da Câmara, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, Senhores
Membros da Assembleia incluindo os Senhores Presidentes de Junta, Comunicação Social,
Senhoras e Senhores. Aqui sim, temos de facto uma devolução de impostos. Não se trata de
facto de uma avaliação da taxa mas sim de uma devolução real e efetiva de um imposto
que sendo cobrado pela Administração Central, é devolvido em 5% à Câmara Municipal
do domicílio fiscal de cada um dos sujeitos passivos do IRS, para a Câmara Municipal
proceder a esta devolução e aí sim, aí temos de facto uma devolução. Discordamos da
política que a câmara tem vindo a seguir, aliás, não é novo, acabamos por ser repetitivos,
porque repetitiva é também a posição da Câmara Municipal, porque aquela importância
que é devolvida, aquilo que a Câmara diz que é devolvido a uma classe menos carenciada,
à classe média, mas também é essa classe média que ativa através da aplicação ou através
da introdução no mercado destas importâncias que são devolvidas que ativa a atividade
económica e que por sua vez vai fazer com que o concelho possa beneficiar de tudo isso.
Depois sim, com o que a Câmara tem possibilidade de administrar poderá exatamente
fazer aquelas políticas que falou, que nos deu aqui conta e que também deu conta na
Câmara Municipal, políticas de Ação Social e não só. Além disso a Câmara Municipal não
deixa de se vangloriar e nós reconhecemos que sim, que tem uma boa situação financeira e
que tem uma boa almofada financeira, o que quer dizer que de alguma forma pode dar
este benefício à economia de poder ser digamos que, arejada pela classe social, a chamada
classe média que é quem proporciona que a atividade económica se desenvolva em
qualquer sociedade e em Viseu também. Muito obrigado.----------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra a Deputada Filomena Pires.------------------------------------------------------------------------- SESSENTA E CINCO – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE
MATOS PIRES (CDU): Obrigada Senhor Presidente. Muito brevemente para reiterar
aquilo que tem sido a argumentação que aqui temos apresentado em sessões anteriores,
em anos anteriores relativamente a esta matéria. Somos defensores de que esta devolução
não é a mais justa porque efetivamente quem mais paga é também quem mais recebe, e
entendemos que estas verbas não deveriam ser devolvidas, mas deveriam efetivamente ser
investidas pelo município de maneira a que pudessem efetivamente beneficiar e melhorar
a vida de todos os munícipes contribuindo assim naturalmente quem mais pode com
verbas superiores comparativamente com quem menos pode. Muito obrigada.-------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Não
havendo mais nenhum pedido de intervenção dava a palavra ao Senhor Presidente da
Câmara.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018

711

----- SESSENTA E SEIS – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: É só para duas
questões:-------------------------------------------------------------------------------------------------------Uma para dizer à Senhora Deputada que é uma perspetiva Social-democrata e agrada-me.
Dizer aos Senhores Deputados do Partido Socialista, vejam lá se se entendem com os
vossos Vereadores, porque já hoje dois Deputados aqui afirmaram a boa saúde financeira
da câmara para argumentarem que até se devia baixar as taxas e todos os dias desde à 2
ou 3 meses a esta parte que ouvimos estes senhores a dizer que estamos em derrapagem
financeira, entendam-se lá, e entendam-se lá porque efetivamente enfim, um município
que está em derrapagem financeira não pode estar a abdicar da receita, por outro lado, a
Senhora Deputada até explicou bem isto, é mais democrático e mais justo distribuir esta
riqueza nos apoios sociais, nos apoios na educação, nos apoios na cultura, é muito mais
democrático, e já agora, se o país está tão bem porque é que o Governo não baixa o IRS?
Porque é que têm que ser as autarquias a prescindirem das poucas receitas que têm em
que se substituem ao Estado Central, então o Governo que baixe o IRS! Se é esse o vosso
entendimento, ó Senhor Deputado Alberto Ascensão, hoje está cá o Primeiro-Ministro,
aliás, até vou estar com ele a assistir a um espetáculo daqui a sensivelmente 3 horas e
pouco, e até lhe vou contar estas duas peripécias, vou-lhe contar a peripécia de os senhores
estarem contra o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, ele seguramente que se vai
rir, não vai ficar preocupado, e vou-lhe dizer que vocês achariam que os municípios que
neste momento estão a assumir muitas responsabilidades que são do Estado Central, que
ainda deviam abdicar da receita numa sede em que o benefício iria para 20%, 25% das
pessoas, portanto, entendam-se lá que é para ver se há aqui alguma coerência no discurso.----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente.
Iriamos então proceder à VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO
VARIÁVEL NO I.R.S. - LEI N.º 73/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem
votas a favor? Aprovado com onze (11) votos contra. (Anexo 8 – Registo nominal das
votações, páginas 749/750).--------------------------------------------------------------------------------Iriamos então para o PONTO NOVE (9) PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DA
EMPRESA ADV - ÁGUAS DE VISEU - EMPRESA INTERMUNICIPAL, S.A. CONHECIMENTO. Dava a palavra ao Senhor Presidente da Câmara.----------------------------- SESSENTA E SETE – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado
Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados. É pela consideração que tenho por
este órgão que trago cá este ponto. Não faria sentido ter havido uma aprovação por parte
desta Assembleia e não vir aqui trazer também o facto da reversão dessa mesma
aprovação, e dizer que esta alteração resultou do facto dos Senhores Presidentes de
Câmara de Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo fazerem cair o acordo de 12 de julho e
portanto, fica prejudicada aquela deliberação tomada em agosto e no fundo reafirmar que
continuamos a entender que esse era o caminho certo, o caminho da criação de uma
Empresa Intermunicipal para a lógica das águas, sobretudo pensando na alta, mas
também pensando na média e na baixa. Reiterar aquilo que já hoje fiz aqui, é que vamos
continuar a trabalhar em conjunto com Mangualde, com Nelas e Penalva, na solução do
abastecimento em alta, fizemo-lo quando aumentámos a capacidade de armazenagem num
1 milhão e meio de metros cúbicos da atual barragem, estamos a fazê-lo nos concursos que
já lançámos designadamente o reforço da ETA de Povolide que custará 1 milhão e 700 mil
euros e o processo para os novos reservatórios do Viso que também está o concurso a
decorrer e a negociação com o governo que se mantém, porque eu estou em crer que o
governo vai honrar os seus compromissos de construir a Barragem de Fagilde que é da sua
responsabilidade e apoiar esta lógica intermunicipal de investimento, e portanto, apesar de
o assunto ter deixado de ser tratado a oito, nós continuamos a querer tratá-lo a quatro,
eventualmente com a inclusão de mais um neste protocolo que já temos de 70% Viseu e
30% os restantes e convém não esquecer que Viseu tem aqui uma grande
responsabilidade, que é a responsabilidade de fornecer as águas a si próprio e a estes
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municípios à volta, e estes municípios não quiseram, e à última da hora deram o dito por
não dito, mas, darem o dito por não dito não significa que o problema tenha ficado
resolvido, ele está lá, e portanto, mais uma vez o tal espírito intermunicipal que às vezes os
Senhores do Partido Socialista nos acusam está bem patente na forma como temos
continuado a lançar os concursos mesmo sem termos certezas se o apoio virá, mas, em
primeiro lugar estão as populações e seguramente que chegará o momento em que me
entenderei com os meus colegas aqui à volta e que eles vão ter o bom senso de aplicarem as
taxas justas aos seus munícipes, iguais pelo menos às que estão a ser praticadas em Viseu.
Se em Viseu se paga uma determinada taxa justa do ponto de vista da água, também é de
bom-tom que efetivamente os colegas à volta pratiquem taxas iguais para nos permitir que
estes investimentos possam ser feitos.------------------------------------------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente.
Algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra neste ponto? Não houve nenhum
pedido do uso da palavra. (Anexo 9 – páginas 751/752). --------------------------------------------Passaríamos ao ponto dez. Eu agora aqui propunha que do Ponto Dez ao Ponto Treze,
sendo o mesmo assunto fosse tratado, analisado, apreciado em conjunto e votado
separadamente. Algum dos Senhores Deputados coloca alguma questão em relação a isto?
De Dez a Treze! Dava a palavra então ao Senhor Presidente da Câmara.--------------------------- SESSENTA E OITO – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Ó Senhor
Presidente, já por várias vezes que vieram aqui propostas, elas têm que ser aprovadas
aqui na Assembleia, que tem a ver com a isenção de IMI em determinadas circunstâncias,
portanto, as 4 propostas visam exatamente esse objetivo.----------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente.
Algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Não havendo nenhum pedido do
uso da palavra procederíamos à votação.--------------------------------------------------------------VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE
IMÓVEIS - IMI - EDIFICIO REABILITADO NA RUA CÓNEGO MARTINS N.º 23,
FRAÇÃO A. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. (Anexo 10 –
Registo nominal das votações, páginas 753/754).-----------------------------------------------------PONTO ONZE (11) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO
MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - IMI - EDIFICIOS REABILITADOS NA RUA DO
COMÉRCIO 1-11 / RUA FORMOSA 49-65 / RUA DIREITA Nº 102-114. Quem vota
contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. (Anexo 11 – Registo nominal das
votações, páginas 755/76).--------------------------------------------------------------------------------PONTO DOZE (12) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO
MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - IMI - EDIFICIO REABILITADO NA RUA DIREITA
N.º 40. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. (Anexo 12 –
Registo nominal das votações, páginas 757/758).-----------------------------------------------------PONTO TREZE (13) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO
MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - IMI - EDIFICIO REABILITADO NA RUA CÓNEGO
MARTINS N.º 31. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
(Anexo 13 – Registo nominal das votações, páginas 759/760).--------------------------------------Iriamos para o PONTO CATORZE (14) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA
DE ATRIBUIÇÃO DE PERPETUIDADE À SEPULTURA N.º 55 DA 10.ª SECÇÃO DO
CEMITÉRIO DE SANTIAGO, AO FOTÓGRAFO JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS
AYRES. Dava a palavra ao Senhor Presidente da Câmara.--------------------------------------------- SESSENTA E NOVE – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado
Senhor Presidente. Aqui está uma situação que resultou de uma petição pública que nós de
imediato acarinhámos, por inexistência de familiares que pudessem fazer a compra da
campa de José Adriano dos Santos Ayres, o Fotógrafo Ayres, que hoje seria seguramente
não só olhado como fotógrafo de profissão mas como um artista, e então, logo que esta
petição, que até acabou por nem continuar me chegou às mãos, achei que era de elementar
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justiça fazer a perpetuação do nome de José Adriano dos Santos Ayres tornando perpétua
a sepultura, que de outra maneira o regulamento não nos permitia, portanto, isso obriga a
que haja uma deliberação da Câmara e também uma deliberação desta Assembleia
Municipal mas acho que faz todo o sentido que aprovemos esta proposta que veio da
sociedade, e em boa hora as pessoas se lembraram deste problema que iria levar a uma
solução que seria pura e simplesmente perder a memória de alguém que enfim, que
marcou uma época em Viseu.---------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Tem a
palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Viseu Diamantino Santos.----------------- SETENTA – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE VISEU
DIAMANTINO AMARAL DOS SANTOS (PPD/PSD): Muito obrigado Senhor
Presidente. Pedindo que me dispense dos cumprimentos para sermos mais rápidos, dizer
que o Grupo Municipal do PSD está inteiramente de acordo com aquilo que o Senhor
Presidente da Câmara acabou de dizer. José Ayres, talvez contemporâneo do Mestre
António Batalha e também do Senhor Germano da Foto Germano marcaram um tempo
na fotografia da cidade e poderíamos hoje considerá-los como verdadeiros artistas. Eu tive
oportunidade, enfim, sendo dos mais velhos desta Assembleia, tive a oportunidade de
passar pela Foto Ayres e era de facto uma delícia o trato, a simpatia daquele senhor, e
portanto, concordamos plenamente com a decisão, estamos completamente com ela
Senhor Presidente. Obrigado.---------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Iriamos então ao PONTO
CATORZE (14) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE PERPETUIDADE
À SEPULTURA N.º 55 DA 10.ª SECÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTIAGO, AO
FOTÓGRAFO JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS AYRES. Quem vota contra? Quem se
abstém? Aprovado por unanimidade. (Anexo 14 – Registo nominal das votações, páginas
761/762).-------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação aos PONTOS QUINZE (15) a VINTE E TRÊS (23) atendendo que os assuntos
são similares faria também a proposta de… VINTE E DOIS (22), mas pode ser também o
VINTE E TRÊS (23) porque é similar, mas podemos… até ao VINTE E DOIS (22) é
completamente similar, o VINTE E TRÊS (23) tem a ver com os outros. Se entenderem
fazer a apreciação conjunta do QUINZE (15) ao VINTE E TRÊS (23) com votações
separadas. Dava a palavra ao Senhor Presidente da Câmara.------------------------------------------ SETENTA E UM – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor Presidente
muito obrigado. Agradecer o facto de o ter colocado, até porque todos estes procedimentos
são procedimentos concursais com nomeação de júris para que depois estes lugares
venham a ser providos por concurso quando neste momento estão por nomeação, por
outro lado há todos os júris que são constituídos e depois o Ponto Vinte e Três (23) tem a
ver com a atribuição de um direito legal mas que tem que ficar aprovado que é a
atribuição de Despesas de Representação às pessoas que assumam estas funções e
portanto, tem tudo a ver com restruturação orgânica que temos vindo a fazer no
município, e portanto, não só traremos agora estes, como daqui a uns tempos voltaremos a
trazer mais alguns porque até estarem concluídos todos os concursos temos este trabalho
para fazer.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Algum dos Senhores Deputados
quer usar da palavra? Não havendo nenhum pedido iriamos proceder à votação. PONTO
QUINZE (15) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO JURI PARA O
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE
DIREÇÃO INTERMÉDIA
DE 2.º GRAU - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO,
INFORMAÇÃO, PROTOCOLO E RELAÇÕES EXTERNAS. Quem vota contra? Quem
se abstém? Aprovado por unanimidade. (Anexo 15 – Registo nominal das votações, páginas
763/764).-------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZASSEIS (16) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO JURI
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PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE
DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO
ADMINISTRATIVO. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
(Anexo 16 – Registo nominal das votações, páginas 765/766).--------------------------------------PONTO DEZASSETE (17) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO JURI
PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE
DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU - DIVISÃO DE SIG, CADASTRO E SOLOS.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. (Anexo 17 – Registo
nominal das votações, páginas 767/768).----------------------------------------------------------------PONTO DEZOITO (18) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO JURI
PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE
DIREÇÃO INTERMÉDIA
DE 3.º GRAU - UNIDADE ORGÂNICA DE
CONTRATAÇÃO PÚBLICA. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por
unanimidade. (Anexo 18 – Registo nominal das votações, páginas 769/770).--------------------PONTO DEZANOVE (19) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO JURI
PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE
DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU - UNIDADE ORGÂNICA DE REGISTOS,
PATRIMÓNIO, PROTOCOLOS E ESCRITURAS. Quem vota contra? Quem se abstém?
Aprovado por unanimidade. (Anexo 19 – Registo nominal das votações, páginas 771/772).
PONTO VINTE (20) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO JURI PARA
O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE
DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU - UNIDADE ORGÂNICA DE AÇÃO SOCIAL.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. (Anexo 20 – Registo
nominal das votações, páginas 773/774).----------------------------------------------------------------PONTO VINTE E UM (21) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO JURI
PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE
DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU - UNIDADE ORGÂNICA DE EXECUÇÕES
FISCAIS E CONTRA ORDENAÇÕES. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado
por unanimidade. (Anexo 21 – Registo nominal das votações, páginas 775/776).------------PONTO VINTE E DOIS (22) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO JURI
PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE
DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU - UNIDADE ORGÂNICA DE ARQUIVO.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. (Anexo 22 – Registo
nominal das votações, páginas 777/778).-------------------------------------------------------------PONTO VINTE E TRÊS (23) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ESTATUTO DO
PESSOAL DIRIGENTE - DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO CMV - ATRIBUIÇÃO.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. (Anexo 23 – Registo
nominal das votações, páginas 779/780).-------------------------------------------------------------Chegámos assim ao PONTO VINTE E QUATRO (24) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO
PROJETO DE REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU.----------------Foi enviado para todos uma proposta que reflete o consenso possível e também disposições
de legalização entre aspas de alguns artigos que eventualmente já não estavam de acordo
com as disposições legais que estavam em vigor. Eu dava aqui a palavra à nossa Deputada
Cristina Paula que coordenou o Grupo de Trabalho e depois daria a palavra a todos.----------- SETENTA E DOIS – A SENHORA DEPUTADA CRISTINA PAULA CUNHA
PEREIRA GOMES (PPD/PSD): Senhor Presidente da Mesa, restante Mesa, Senhor
Presidente da Câmara, Senhora e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados,
Comunicação Social, demais presentes. A razão da minha intervenção vem exatamente na
sequência do que foi transmitido agora pelo Senhor Presidente. Foi enviado a todos uma
proposta de um texto e não obstante o esforço de todos e do Grupo de trabalho, ainda
assim contém algumas imprecisões que importa naturalmente corrigir e como não é
possível fazê-lo agora com o documento, eu vou fazer referência a elas, pedindo a atenção
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dos restantes Membros do Grupo de Trabalho para o caso de também haver aqui às vezes
algum lapso, para que fique registado. Depois o texto final após a discussão e a votação,
depois será retificado em conformidade com estas chamadas de atenção.----------------------Então temos uma primeira situação logo no Artigo 3º em que não está identificado a Lei nº
75 com o seu nome, ou seja, Regime Jurídico das Autarquias Locais constantes do Anexo I
à Lei 75/2013, é uma referência legal pela denominação do Diploma.----------------------------Depois temos outra alteração no Artigo 9º da proposta de Regimento, no seu nº1 a
substituição da expressão “os titulares dos órgãos das autarquias” pelos “membros eleitos
da Assembleia Municipal” e retira-se a referência à Lei que está, bem como, é eliminado o
nº4 do corpo desse Artigo.---------------------------------------------------------------------------------No Artigo 10º, será feita também uma retificação na disposição legal, que passa a ser o nº 4
do Artigo 76 e não o número 79, houve aqui um erro de simpatia com a identificação do
número.--------------------------------------------------------------------------------------------------------No Artigo 12º… eu peço desculpa, voltando atrás ao Artigo 10º penso que é isso não é? Eu
peço aos meus colegas do Grupo de Trabalho que me confirmem, no Artigo 10º temos de
acrescentar o nº3 … com a redação do Artigo 8º nº3 que não foi passado, pronto, na
passagem, na montagem do documento não foi feita.------------------------------------------------O Artigo 12º tem apenas uma retificação no final, com a identificação de uma Lei que já
não se aplica que é a Lei 67/2007, portanto é para eliminar essa menção.-----------------------No Artigo 12º, eu penso que ainda não fiz essa referência pois não do 12º? Já, do 12º já! É
que isto é muita coisa, parece que é fácil mas não é.-------------------------------------------------Agora, no Artigo 14º são substituições das remissões que são feitas para os artigos do
Código do Procedimento Administrativo que estão alteradas, portanto, todos os Artigos
que estão indicados serão substituídos pelos correspondentes ao novo Código do
Procedimento Administrativo.----------------------------------------------------------------------------O Artigo 19º irá ser eliminado porque o mesmo artigo está exatamente refletido no Artigo
62º também da proposta, portanto, houve uma duplicação deste artigo. A eliminação deste
artigo e a referência que eu faço para o 62, irá ser o 61 porque isto vai alterar a
numeração, basta eliminar este para alterar depois a numeração dos restantes.--------------No Artigo 21º faltou aqui a passagem do nº3 da redação anterior deste artigo, portanto
será adaptado também em conformidade.-------------------------------------------------------------No Artigo 24º é exatamente a mesma situação, faltou passar dois números do artigo, que
são o nº2 e o nº3 do Regimento ainda em vigor, portanto, tem que se fazer essa adaptação.
No Artigo 30º, apenas também uma alteração relativamente à referência legal que vai ser
eliminada no nº2 e é para acrescentar o nº3 do Artigo 29º do Regimento agora em vigor.--No artigo 36º, é acrescentada uma alínea g) relativamente à Informação Escrita do
Presidente da Câmara que não foi também transcrita com a transposição legal, será a
alínea g) que passará a fazer referência ao saldo e ao estado das dívidas a fornecedores
que não estava mencionado.-------------------------------------------------------------------------------No Artigo 38º da proposta, no nº4 há uma alteração que consiste em acrescentar
“independentemente do disposto no número anterior” é para fazer a ligação com a
disposição, e quando se faz referência a cada Grupo Municipal acrescentar-se “ou
Membro Independente”.-----------------------------------------------------------------------------------No Artigo 42º o título está duplicado e é eliminado uma menção “aos termos a definir no
Regimento”, é apenas essa alteração.--------------------------------------------------------------------No Artigo 43º no nº5 incluir o que estava na redação do Regimento em vigor.---------------No Artigo 44º as referências no nº2 alínea a) em que refere “Prestar as informações
previstas na, aqui tinha na alínea e)”, não é, é no Artigo 36º deste Regimento ou que
poderá alterar por causa da alteração, portanto, poderá ser o 35º ou o 34º, temos que ver
depois como é que se faz.-----------------------------------------------------------------------------------No Artigo 54º é apenas eliminar a alínea d) que passará a nº5 e o nº5 passará a nº6.--------No Artigo 58º referente às Atas, é fazer a menção que é com recurso às gravações, ou aos
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documentos fornecidos por cada um dos Senhores Deputados, portanto, depois é colocar
esse texto, mantendo, ou aproximando da redação que estava, faltou esta menção.----------Faltaria um artigo não era? Artigo 15 que ficou para o fim propositadamente, e que é o
correspondente ao Artigo 16º agora neste, ainda com esta numeração, porque foi
eliminado o Artigo 15º mas o que estava no Artigo 15º do Regimento ainda em vigor foi
transposto agora para o Artigo 16º e daí, a única adaptação que se faz é na numeração do
Artigo e acrescentar o nº2 da anterior redação para ficar tudo, e eu agora vou explicar.
Estas são alterações e eu vou explicar que esta proposta de Regimento foi a que resultou
do consenso do Grupo de Trabalho, um trabalho que não é um trabalho muito fácil, os
Membros do Grupo de Trabalho sabem disso, é bastante trabalhoso e por vezes escapam
estas coisas, todos fizeram e deram o possível, e o melhor, e de facto às vezes nestas
adaptações com legislação, com regimentos, depois fazer a criação do documento por
cima, estas coisas acontecem. Esta proposta é apresentada para ser discutida e ainda
consensualizada e votada, sem prejuízo de haver outras questões nas quais não foi possível
obter consenso, e o que ficou acordado no âmbito do Grupo de Trabalho foi precisamente
nessas questões que não houve possibilidade de chegar a um consenso, serem trazidas aqui
à discussão livremente por cada um, para também serem discutidas pelo Plenário e
votadas. E quanto a isto…---------------------------------------------------------------------------------Um Senhor Deputado intervém do seu lugar não sendo percetível na gravação o que foi dito.- A Senhora Deputada Cristina Paula Cunha Pereira Gomes retoma a sua intervenção
dizendo: 3º? Eu fiz referência no início ao Artigo 3º. No Artigo 3º o que eu referi é que era
fazer a identificação correta do regime e não apenas identificar só a Lei 75, mas o Regime
das Autarquias Locais. Eu tenho quase a certeza que referi, mas, agradeço, aliás, por isso
é que somos um grupo, é precisamente para trabalharmos em conjunto. Obrigada.-------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Íamos então proceder à discussão.
Algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Tem a palavra o Deputado Manuel
Teodósio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- SETENTA E TRÊS – O SENHOR DEPUTADO MANUEL TEODÓSIO MARTINS
HENRIQUES (PPD/PSD): Reitero os meus cumprimentos tanto à Mesa como à Câmara,
como a esta Assembleia. Em nome do Grupo Municipal do Partido Social Democrata
gostava de deixar aqui bem claro duas ou três coisas: Reconhecer o empenho, a dedicação,
e porque não também dizer paciência, por parte da Mesa, nomeadamente da pessoa que
mais esteve a acompanhar estes trabalhos, a Secretária Dra. Cristina Gomes, reconhecer
também o empenho de todos quantos participaram nestas reuniões, neste trabalho que foi
durante um ano e foram muitas as horas, e foi notória a sensibilidade e o empenho de
todos os que estavam presentes. Foi possível chegar-se ao entendimento do documento que
foi apresentado conforme a Mesa e muito bem aqui expressou, foi o entendimento possível
dentro das situações, mas, há matérias que obviamente não puderam ser consensualizadas,
e relativamente a isso, o Partido Social Democrata apresenta aqui duas propostas para
serem analisadas em separado obviamente relativamente ao documento em comum. Uma
delas, não foi esquecimento nosso, nem de todos, não foi discutido durante o Regimento,
porque foi algo que foi sentido, digamos, nas últimas horas, e que tem a ver com a
substituição dos elementos, e temos situações complicadas de pessoas que ao serem
substituídas no dia anterior, e conforme o vínculo laboral que as pessoas têm, é
complicado com a entidade que efetivamente perceba e justifique essa mesma ausência, e
por isso, propomos aqui para o Artigo 8º uma mudança um pouco da redação do que está
no seu ponto nº 2 em que diz que “A substituição obedece ao disposto no artigo 12.º e
opera-se mediante simples comunicação por escrito dirigida ao presidente do órgão
respetivo” e depois púnhamos aqui no meio, com a antecedência mínima de 48 horas,
portanto, era só isso que era acrescentado no qual são indicadas respetivo inicio e fim.
Esta situação além de permitir um melhor funcionamento da Assembleia, evita que
venham a surgir situações complicadas para os membros que vêm a seguir, e depois

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018

717

chegamos à situação que o membro a seguir diz: Eu não posso estar a faltar amanhã ao
trabalho sem ter avisado com alguma antecedência, não pode ser de um dia para o outro,
a pessoa não vem, depois é chamada a outra que também não pode, é chamada a outra e
também não pode e às vezes vem para aí a sétima ou oitava pessoa imediatamente a seguir,
e portanto, parece-nos que este prazo de 48 horas será um prazo mais ou menos credível
para estas eventualidades.---------------------------------------------------------------------------------O outro aspeto tem a ver com o Artigo 57º que poderá ser Artigo 56º e que tem a ver com
a transmissão online desta Assembleia Municipal. O Grupo Municipal do Partido Social
Democrata não se opõe a que essa transmissão seja feita, a vontade era mais ou menos
comum, a questão dos termos da redação é que não foi possível chegar a acordo
relativamente a isso, e não sendo possível chegar a acordo, portanto, legitimamente
trazemos aqui uma proposta de redação para ser analisada e votada que passo a ler e que
obviamente a seguir entrego à Mesa.--------------------------------------------------------------------Seria, Artigo 57º, possivelmente Artigo 56º na nova numeração, acrescentar um ponto 4
em que diria o seguinte: “Desde que existam todos os recursos necessários para o efeito as
Sessões da Assembleia Municipal serão transmitidas online. Era tão somente isto. Muito
obrigado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Mais algum dos Senhores
Deputados quer usar da palavra? Tem a palavra o Deputado Alberto Ascensão.------------------ SETENTA E QUATRO – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA
ASCENSÃO (PS): Senhor Presidente da Mesa, Senhora Secretária, Senhor Secretário, nas
pessoas da Mesa cumprimento toda a Assembleia, para economizar tempo e para irmos
jantar. Bom, começo por referir que, não foi fácil o trabalho do Grupo de Trabalho,
chegou-se a esta versão, a este texto, depois de revisto com as alterações que a Secretária
da Mesa Dra. Cristina acabou de referir, penso que aí há consenso. Há aqui uma questão
que não concordamos, e em contraponto a esta proposta que é apresentada pelo Deputado
Manuel Teodósio relativamente à transmissão online, também trago aqui uma proposta
que será em princípio Artigo 56º ou 57º como disse à pouco. Em vez de fazer esta proposta
em alternativa aquela que é apresentada pelo Deputado Manuel Teodósio, eu apresentava
já as propostas de alteração que trago que são três, três ou quatro, porque isto foi aqui um
bocado selecionado de um trabalho que fiz conjuntamente com a Dra. Cristina para
chegarmos aqui, e portanto, depois a Mesa resolveria como é que iria tratar este assunto, e
portanto, na sequência do trabalho que foi desenvolvido, que não interessa agora estar
aqui a referir como é que se cá chegou, vou só falar das nossas alterações.---------------------Eu propunha que, no Artigo 13º… há aqui duas alterações que vão merecer alguma
reflexão mas não vou deixar de as propor por isso.--------------------------------------------------No Artigo 13º… propomos que sejam aditados os nº 3 e 4 ao Artigo 13º e que tem que ver
com uma situação que já se iniciou, foi gerada no mandato anterior, quem cá estava vai
perceber e quem cá não estava também vai perceber o porquê desta situação. Não
adiantando muito, não adiantando mais nada, depois se for preciso, ou se houver
oportunidade falaremos sobre o assunto.---------------------------------------------------------------E o que acrescentava ao Artigo 13º do Regimento, o nº 3 teria este texto: Perdem o direito
à senha de presença prevista na alínea a) do número anterior (portanto o nº2 deste Artigo)
os Membros da Assembleia Municipal que tendo comparecido numa reunião, dela se
tenham ausentado ainda que justificadamente, não tendo participado em pelo menos dois
terços dos pontos da Ordem de Trabalho.-------------------------------------------------------------No nº4 deste mesmo Artigo, para efeitos do número anterior, entende-se por participação
pelo menos a intervenção através do voto. Primeira proposta que trazia.-----------------------A segunda proposta, que se prende com esta, seria uma alteração ao Artigo 56º que poderá
ser o Artigo 55º depende agora da renumeração que venha a ser dada ao articulado do
Regimento, e o nº 2 passaria a ter a seguinte redação: Será considerado faltoso o membro
da Assembleia Municipal que compareça passados mais de 30 minutos sobre início dos
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trabalhos, ou se ausente definitivamente antes do termo da reunião, bem como aquele a
quem se aplique o nº3 do Artigo 13º, que é aquilo que dizia há pouco, que era a perda do
direito à senha. Aquele que tinha perda do direito à senha implicava também a falta com
esta disposição.-----------------------------------------------------------------------------------------------Depois aquela alteração que foi proposta pelo PSD pela voz do Deputado Manuel
Teodósio, trazia aqui também uma proposta que será o Artigo 56º ou 57º, eu trago aqui
como sendo 57º tal como o Regimento inicialmente nos foi apresentado, que seria o
aditamento do nº4 ao Artigo 57º com esta redação: As Sessões da Assembleia Municipal
serão transmitidas online.---------------------------------------------------------------------------------São estas as propostas que deixo aqui à consideração, como é óbvio para discussão, a Mesa
melhor entenderá o que fazer com isto. Muito obrigado.------------------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Há
mais algum pedido…---------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Deputado Alberto Gonçalves da Ascensão após pedir ao Senhor Presidente da
Mesa retoma a sua intervenção dizendo: Peço desculpa, dava aqui um complemento à
minha intervenção. Esqueci-me de analisar uma outra proposta que o Dr. Manuel
Teodósio aqui trouxe em nome do PSD, que é a substituição dos membros, cujo texto
agora não me lembro, mas o que está em causa é o tempo. 48 horas parece-me excessivo,
também me parece que a Mesa tem capacidade para com 24 horas resolver a situação, e
em vez das 48 horas passar a ser 24 horas. Muito obrigado.---------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua intervenção dizendo: Agora vem a parte
complicada para a Mesa… tem a palavra a Deputada Filomena Pires.------------------------------- SETENTA E CINCO – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE
MATOS PIRES (CDU): Muito obrigada Senhor Presidente. Não vou naturalmente repetir
tudo aquilo que foi dito relativamente às dificuldades que este Grupo de Trabalho teve, até
porque não tivemos de facto o contributo de todos os grupos, e por outro lado a nossa
disponibilidade também, enfim, é a que é possível, não somos profissionais disto e
portanto, o nosso tempo é limitado. De facto as dificuldades foram muito grandes e enfim,
há um reconhecimento de que muitas das propostas que a CDU fez estão de facto
integradas no texto que aqui foi apresentado, há no entanto propostas que nós fizemos que
não estão e bem sei que a maioria aqui presente as reprovará, e portanto, não faço
propriamente uma proposta de alteração ao texto, mas não posso de dizer aqui, a CDU fez
também estas propostas. Relativamente a essas propostas há uma que me é
particularmente cara e que tem a ver com a intervenção do público. Desde a primeira hora
que aqui estive nesta Assembleia a proposta que fiz em termos do Regimento é que
efetivamente o Período do Público fosse antes da Ordem do Dia para que efetivamente
pudesse haver respostas e intervenções às questões que são aqui colocadas pelos munícipes
que vêm e que intervêm. Também pedi e sugeri que as reuniões que são feitas
mensalmente, onde muitas questões são debatidas e não são formalizadas, chamadas de
atendimento ao munícipe, mas que de facto funcionam muitas vezes como reuniões de
Conferência de Líderes fossem formalizadas para que pudesse até ter carácter vinculativo
aquilo que lá decidimos, e efetivamente isso não foi atendido e não foi ponderado.-----------Quanto à questão da divulgação das sessões, também desde a primeira hora fiz a proposta
de que elas deveriam estar acessíveis ao público e sou sensível a uma questão que para
mim continua muito, muito pertinente. Os invisuais não têm acesso à informação daquilo
que se passa aqui. Os visuais têm acesso à Ata, mas os invisuais não têm acesso aos
conteúdos da Ata, não têm acesso a questões que são de absoluta relevância para a sua
vida, que aqui são debatidas e que aqui são decididas. Ora, a proposta que fiz e que
mantive ainda agora, é que, a transmissão não tinha que ser em direto, não tinha que ser
em diferido, não tinha que ser em vídeo, e podia ser inclusivamente em registo áudio. Ora
bem, foi das questões que mais discussão gerou no Grupo de Trabalho, foi precisamente
esta questão, não me revejo de forma nenhuma na proposta que aqui veio ser feita pelo
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PSD, nem relativamente às 48 horas de antecedência, porque eu penso que isto é contrária
à Lei, e portanto, sendo contrária à Lei não posso de maneira nenhuma aceitar isto…------Um Senhor Deputado intervém do seu lugar não sendo percetível na gravação o que foi dito.
- A Senhora Deputada Maria Filomena de Matos Pires prossegue a sua intervenção dizendo:
É o seu entendimento Senhor Deputado, não é o meu entendimento. Relativamente à
questão da redação sobre o acesso à transmissão online das sessões, também não posso
estar de acordo com esta redação de forma nenhuma. Estou muito mais de acordo com a
redação aqui proposta pelo PS, sempre me debati para que isto ficasse registado no
Regimento com carácter categórico. As sessões serão transmitidas online, é para mim uma
redação muito mais ajustada. Da mesma forma que as questões que aqui foram colocadas
pelo colega do Grupo de Trabalho relativamente às faltas, me parecem muito mais
ajustadas à dignificação do nosso trabalho e deste órgão. Muito obrigada.-------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a
palavra a Deputada Catarina Vieira.------------------------------------------------------------------------ SETENTA E SEIS – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA
VIEIRA E CASTRO RODRIGUES (BE): Mais uma vez boa tarde a todas e a todos. O
Bloco de Esquerda está contra as propostas apresentadas agora pelo PSD, subscreve por
inteiro as propostas apresentadas pela CDU e pelo PS e, deixar, faço questão de deixar
registado em Ata que continuamos a mostrar o nosso desagrado por o público não poder
intervir no início da sessão, e continue a ter o voto negativo do PSD, portanto,
inviabilizando na prática a participação cidadã. A gravação da sessões, ter que estar, este,
“desde que exista condições” não faz sentido absolutamente nenhum, e uma proposta que
também foi sempre recusada pelo PSD do Bloco de Esquerda que era para petições
populares com 300 assinaturas obrigatoriamente serem apreciadas em sessão plenária,
depois do ponto que já aqui foi aprovado com uma petição que chegou com 251
assinaturas, afinal é possível.----------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada.
Pronto, agora é que a Mesa tem o problema. A Mesa, estivemos aqui a conversar e fazia
uma situação e do conjunto de propostas iríamos pôr algumas à votação, são propostas
que os próprios grupos fazem ainda questão que sejam colocadas, e há aqui um conjunto
de alterações que não é possível estar sem uma ratificação. Seria, e era esta a proposta da
Mesa, hoje aprovávamos a proposta, mas, não poderia deixar de colocar na próxima
sessão à ratificação. Não é possível, não seria correto, nem justo, que não fizéssemos a
ratificação final da proposta que hoje fosse aprovada do texto final, mas, na próxima
Assembleia já fazia a transição para o novo Regimento, que seria ratificado, mas, com
uma transição com bom senso como é óbvio, ou seja, faríamos um mix das situações até
porque seria objeto de ratificação. Há aqui só um problema que foi aqui colocado pelo
Deputado Ascensão, penso que vai ao encontro daquilo que é a vontade de todos, e
gostaria aqui de dizer que a Mesa é a primeira interessada porque o ónus é da Mesa e é a
primeira interessada em resolver o problema das senhas e das faltas, agora, o problema foi
colocado e vou aqui rapidamente em dois minutos contar a história, é assim: Houve
sempre um procedimento de consenso, e foi pedido um parecer, esse parecer veio num
certo sentido, a seguir fizemos inclusivamente um esforço que foi, as pessoas serem
recebidas na CCDR Centro pela responsável do Sector Jurídico em que verbalmente
demonstrou uma abertura num certo sentido, então, foi consenso ir-se para o último
patamar que é a DGAL, e da DGAL veio um parecer que é vinculativo e que é do
conhecimento de todos, e eu vou ler o parecer, e o parecer diz isto: “A lei, ao passar a
mencionar a participação em reuniões (e estamos a falar de um parecer da DGAL, não é
um parecer qualquer) e não apenas a comparência às mesmas, teve por objetivo exigir que o
eleito local não se limitasse a comparecer à reunião, mas que dela participasse efetivamente,
discutindo os assuntos e votando-os”---------------------------------------------------------------------“Entende-se por participação a obrigação de comparecer, permanecer e votar nas reuniões,
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salvo se houver motivo de impedimento ou suspeição” (isto é outra questão) --------------------“Tal participação terá que ser completa, (e aqui não deixa margem) ou seja, abranger a
totalidade da reunião, o que implica a intervenção, sob a forma de voto (a favor, contra ou
mediante abstenção), em todos os pontos da ordem de trabalhos da reunião, salvo existindo
motivos excecionais e atendíveis que obriguem à saída do membro do órgão antes de finda a
sessão, tais como obrigações judiciais ou situações de doença, por exemplo”; (Situações de
doença demonstráveis, ou confirmáveis, entre aspas).-----------------------------------------------“Apenas quando assim for têm os membros da Assembleia Municipal direito à perceção da
senha de presença”.------------------------------------------------------------------------------------------Ou seja, isto não deixa margem, e estamos a falar da DGAL, e o Deputado Alberto
Ascensão tem conhecimento disto, que é o parecer da DGAL, e não podemos ficar com
uma opinião porque alguém numa reunião disse que talvez, sabemos isto. Por isto, a
sugestão ou a proposta que fazia, não há problema nenhum é: A Mesa compromete-se em
conjunto com todos os Grupos Municipais em solicitar um novo parecer, transformar a
vossa proposta novamente num parecer, acho que é legal, acho que é mais forte em termos
legais transformar a vossa proposta num pedido de parecer e se ele vier de acordo, a Mesa
é a primeira a bater palmas e a introduzi-lo no Regimento. Acho que seria muito mais
forte transformar essa proposta num pedido de parecer a dizer assim: No fundo, há
vontade da Assembleia em introduzir esta proposta no Regimento, ela é legal? Podemos
introduzi-la no Regimento? Dizem-nos, sim senhor, é legal, pode ser introduzida no
Regimento. Numa próxima sessão trazemos, fazemos um aditamento, introduzimo-la, e
aprovamos então essa proposta. Era esta uma alternativa que trazia porque este parecer
não dá margem. Quer dizer, nós podemos pôr tudo o que entendermos no Regimento, até
coisas ilegais, podemos pôr tudo, agora acho que seria muito mais forte e muito mais
seguro para todos transformar a proposta num pedido de parecer, e eu comprometo-me a
antes de enviar o parecer dar conhecimento e ter a vossa aprovação até no tipo de oficio
que se vai enviar a pedir esse parecer.------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Manuel Teodósio Martins Henriques solicita a palavra.------------------------- SETENTA E SETE – O SENHOR DEPUTADO MANUEL TEODÓSIO MARTINS
HENRIQUES (PPD/PSD): Senhor Presidente da Mesa, dizer que o Grupo Municipal do
Partido Social Democrata concorda perfeitamente com a sugestão apresentada pela Mesa,
aliás, temos um entendimento muito semelhante e foi fruto disso nas reuniões, a questão é
que não nos sentimos à vontade a estar a aprovar algo de que não temos a garantia
absoluta de que é completamente legal e que se enquadra na legislação vigente, e portanto,
é essa a única razão que nos faz ter esta posição, e por isso não foi acordado para estar
naquele texto, portanto, parece-nos bastante bem essa proposta, esperemos efetivamente
que seja aceite e da nossa parte também desde já a concordância vindo pareceres
favoráveis a essa proposta, portanto, estaremos próximos para uma próxima.---------------Relativamente às propostas que aqui apresentei, aceitamos perfeitamente a redução das 48
para as 24 horas, portanto também é pacífico, e mais uma vez estamos a concordar e a
tentar conjugar as diversas opiniões, relativamente às outras matérias que aqui foram
apresentadas pelos outros Grupos Municipais, já tínhamos acordado que obviamente
estavam com toda a legitimidade para as apresentarem aqui, e que o deveriam fazer para
ficar registada a posição de cada um, obviamente que, foram discutidas anteriormente e
não houve concordância da nossa parte, algumas estão em oposição aquelas que
apresentamos, concretamente a transmissão online, penso que obviamente serão postas a
votação em oposição umas às outras não é, e portanto, relativamente às outras teremos
que fazer uma votação contrária, portanto, não terão o nosso aval porque é como digo, já
foram discutidas seriamente dentro do Grupo e não tinham, e portanto vamos manter a
nossa posição e como tal iremos votar contra, o que obviamente não traz nenhuma
novidade a nada nem para ninguém, toda a gente já sabia ao que vínhamos, agora, é
perfeitamente legitimo virem aqui para que fique registado qual é a posição de cada
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Grupo Municipal com toda a naturalidade neste jogo democrático que nós gostamos de
jogar. Muito obrigado.------------------------------------------------------------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Eu é só, porque há aqui uma frase e
por uma questão de transparência vou ler, que é isto, e os pareceres têm isto, depois a
seguir dizem assim… primeiro dizem, deve ser isto, mas os senhores dizem assim: ”…
“que este entendimento não vincula a Assembleia Municipal, atendendo ao princípio da
autonomia local” ou seja, não vincula mas, o nosso entendimento é este, por isso, como não
vincula não é, não vincula mas o entendimento é este não é? Pronto. Então, tem que se
fazer uma coisa ao contrário, que é, enviar o nosso entendimento e dizer assim: Ele está de
acordo com a Lei? Pronto, era isto, no fundo era esta a situação.---------------------------------Tem a palavra o Deputado Ascensão.------------------------------------------------------------------------ SETENTA E OITO – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA
ASCENSÃO (PS): Mais uma vez na pessoa do Senhor Presidente da Mesa cumprimento
toda a Assembleia, peço que me desculpem. É óbvio que estamos aqui para colaborar
sempre que é possível, é esta a nossa postura em todos os aspetos, não poderia deixar de
ser para com a Mesa como é óbvio.----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente pôs o dedo no ponto crucial que é exatamente essa última parte que
agora acabou de ler, deixam sempre o pé para trás como alguém às vezes aqui refere na
Assembleia, ficou o pé para trás, e nós temos que tentar aproveitar isso, porque a mim
custa-me muito, mesmo muito, estarmos aqui a penar até a esta hora e porque numa
votação fomos ali à casa de banho perdemos a senha. Eu não estou à espera da senha para
viver, nada que se pareça, mas custa-me muito que isto aconteça. Pronto, e é neste
contexto que apresento esta proposta de alteração a estes dois artigos que têm que ver com
esta matéria, e é claro que retiramos a proposta nas condições exatas que o Senhor
Presidente propôs e que também para o que o Deputado Manuel Teodósio apelou, e
portanto, vamos retirar estas propostas relativamente ao artigo… eu peço desculpa mas é
para ficar na Ata, relativamente ao Artigo 13º, o aditamento dos pontos 3 e 4, e retiro
também a proposta relativamente ao nº2 do Artigo 56º com a nova redação, pelo menos o
Artigo 56º enquanto a proposta se mantiver assim.--------------------------------------------------Mantemos então só a redação da nossa última proposta o nº4 do Artigo 57º relativamente
à transmissão das sessões online.-------------------------------------------------------------------------Queria também congratular-me digamos assim, pela condescendência da bancada do PSD
através do Deputado Manuel Teodósio no sentido do período limite para se apresentar as
substituições ser de 24 horas em vez de 48 horas, e claro que votaremos favoravelmente
nesse sentido. Muito obrigado.--------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Íamos aqui agora rapidamente a ver
se conseguíamos resolver. Há aqui 3 propostas que no fundo são: Intervenção do público
antes da Ordem do Dia, era uma proposta e teríamos que a votar, depois havia a proposta
das substituições que também iria para votação, e havia a proposta da transmissão online
que no fundo, temos aqui uma proposta que diz transmissão online, e outra que diz só
quando houver recursos, quando existam recursos. Púnhamos essas duas em alternativa, e
as outras duas votaríamos separadamente, se concordassem, e depois no final votaríamos
em conjunto. Tem que ser, não há outra hipótese…-------------------------------------------------Várias Senhoras e Senhores Deputados manifestam-se dos seus lugares, não sendo percetível
na gravação o que foi dito.----------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa retoma a sua intervenção dizendo: Ou vota-se uma… ou
então votamos as duas, quer dizer, vota-se uma e vota-se a outra em alternativa…----------Várias Senhoras e Senhores Deputados continuam a manifestar-se dos seus lugares, não
sendo percetível na gravação o que foi dito.-------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua intervenção dizendo:… sim, uma prejudica
a outra, se entenderem que é esse o entendimento, resolve-se com isso, mas pode ser em
alternativa também. Então íamos primeiro à global, primeiro é a global.-----------------------
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Púnhamos à votação a proposta global com as retificações que foram aqui apresentadas
pela Dra. Cristina Paula. Por isso, é a proposta global com as retificações pontuais que
foram aqui apresentadas pela Dra. Cristina Paula. Quem vota a favor? Quem vota
contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. (Anexo 24 – Registo nominal das
votações, páginas 781/782).--------------------------------------------------------------------------------Íamos agora á proposta da Intervenção do Público antes da Ordem do Dia. Em relação à
Intervenção do Público ser feita antes da Ordem do Dia. Quem vota contra? Quem vota…
só um segundo, vão-me desculpar temos aqui um problema logístico. Quem vota contra?
Quem vota a favor? Quem se abstém? (a votação foi feita por filas) Por isso, foi rejeitada
com treze (13) votos a favor e duas (2) abstenções. Concretamente e pedia a colaboração dos
serviços a votação final foi: Trinta e seis (36) votos contra, treze (13) votos a favor e duas (2)
abstenções. Para não haver dúvidas e porque isto depois passa para a Ata, por isso eu ia
dizer que é para não haver dúvidas. Votam a Favor: Fernando Almeida e José Mota,
Mirandez, Sara, Rui Martins, Ginestal, Carlos Portugal, Fátima, Cristofe, Rafael Amaro,
Alberto Ascensão, Catarina Vieira e Filomena Pires, e abstiveram-se José Menezes e
Manuel Fernandes. Certo? Corresponde? Pronto.---------------------------------------------------Agora temos as duas propostas:--------------------------------------------------------------------------A substituição obedece ao disposto no artigo 12.º e opera-se mediante simples comunicação
por escrito dirigida ao presidente do órgão respetivo, com a antecedência mínima de 24
horas na qual são indicados os respetivos início e fim. Tem a ver com o período da
substituição. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com
dois (2) votos contra, Filomena Pires e Catarina, e uma (1) abstenção de José Menezes.
Pronto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Agora, Artigo 57º acrescentar ao ponto 4 desde que existam todos os recursos necessários
para o efeito, as sessões da Assembleia Municipal serão transmitidas online. Quem vota a
favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com doze (12) votos contra e três
(3) abstenções, e ia dizer rapidamente, abstenção: Fernando Almeida, José Menezes e
Manuel Fernandes e votos contra de José Mota, Mirandez, Sara, Rui Martins, Ginestal,
Carlos Portugal, Fátima, Cristofe, Rafael Amaro, Alberto Ascensão, Catarina Vieira e
Filomena Pires. Certo? Corresponde? Pronto.--------------------------------------------------------Em relação a esta situação, fica este compromisso da Mesa. Por isso, está aprovado o
Regimento com estas alterações, a Mesa compromete-se na próxima Ordem de Trabalhos
a introduzir a \ final de tudo isto já com a proposta de parecer, já com esta situação que
vai ser colocada, e também a fazer a transição deste Regimento na próxima sessão, deste
Regimento para o novo, do que temos hoje para o novo, mas, com grande bom senso e
tolerância na transição, até porque vai ser objeto de ratificação. Por isso, estão de acordo
com esta situação? Pronto. Então obrigado pela colaboração. Terminámos assim os nossos
trabalhos, não temos nenhuma intervenção nem nenhum cidadão inscrito, por isso
agradeço a colaboração de todos e estão encerrados os trabalhos.---------------------E por nada mais haver a tratar, o Senhor Presidente da Mesa dá por encerrada a Sessão
Ordinária da Assembleia Municipal de Viseu de 16 de novembro de dois mil e dezoito
quando eram dezanove horas e dezassete minutos. E do que se passou, lavrou-se a presente
Ata, que inclui um total de 59 páginas anexas, que vai ser assinada por mim,
____________________________, Primeiro Secretário e pelo Senhor Presidente, nos
termos do número três, do artigo quinquagésimo oitavo do Regimento em vigor. ------------

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
_________________________
(José Manuel Henriques Mota Faria)
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