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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU,
REALIZADA NO DIA TREZE DE OUTUBRO
DEDOIS MILEVINTEEUM.

----- No dia treze de outubro de dois mil e vinte e um, teve lugar no Solar dos Peixotos, a
Primeira Reunião da Assembleia Municipal de Viseu, a qual foi presidida pelo Exmo.
Senhor Dr. José Manuel Henriques Mota Faria, na qualidade de cidadão que encabeçou a
lista mais votada no ato eleitoral realizado no dia 26 de setembro do corrente ano, para
cumprimento do disposto, do nº1 do Artigo 45ºda Lei nº169/99 de 18 de setembro, alterada
e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro, que determina a sua realização
imediatamente a seguir ao ato de instalação, para efeitos de eleição do Presidente da Mesa
da Assembleia Municipal e respetivos Primeiro e Segundo Secretários da Mesa da
Assembleia Municipal para o mandato que se inicia.------------------------------------------------Às dezassete horas e trinta e oito minutos foi declarada aberta a Sessão, sendo convidados
para coadjuvar os trabalhos da Mesa desta Primeira Reunião da Assembleia Municipal o
Exmo. Sr. Deputado Municipal João Paulo Loureiro Rebelo do Partido Socialista e Exma.
Senhor Deputada Municipal Amélia Maria da Silva Soares do Partido CHEGA. -----------Verificaram-se as faltas dos seguintes Senhores Deputados Municipais: -----------------------Manuel Teodósio Martins Henriques (Justificada); -------------------------------------------------José Alberto das Costa Ferreira (justificada); --------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum, o Exmo. Senhor Dr. José Manuel Henriques Mota
Faria, deu início à Sessão. -------------------------------------------------------------------------------------- MESA – Boa tarde a todos. Cumprimentava o Senhor Presidente da Câmara,
cumprimentava os Senhores Vereadores, cumprimentava todos os Membros da
Assembleia Municipal, cumprimentava os Senhores Presidentes de Junta, Minhas
Senhoras e Meus Senhores. -------------------------------------------------------------------------------Após a cerimónia de Instalação dos Órgãos Autárquicos, decorre aquela que é a nossa
Primeira Reunião da Assembleia Municipal para eleição da Mesa. Até a eleição da nova
Mesa da Assembleia Municipal para o mandato 2021/2025, compete-me presidir aos
trabalhos. Assim, convidava para me ajudarem nesta função, os representantes dos
partidos mais votados. Do Partido Socialista o Deputado Municipal João Paulo Loureiro
Rebelo e do Partido CHEGA a Deputada Municipal Amélia Maria da Silva Soares. --------Cumpre registar que em virtude do impedimento de presença no Ato de Posse dos
Senhores Manuel Teodósio Martins Henriques e José Alberto da Costa Ferreira,
Membros eleitos da Assembleia Municipal na lista do Partido Social Democrata, os quais,
como foi dito, tomarão posse na próxima Sessão da Assembleia Municipal de acordo com a
legislação em vigor. Informamos também que enquanto não for aprovado novo
Regimento, continua em vigor o Regimento da Assembleia Municipal que foi aprovado em
16 de novembro de 2018 e retificado em 27/09/2019. Por isso, é só para dizer a todos os
novos Membros que o Regimento está disponível e por isso da parte dos serviços de
imediato põem à disposição esse Regimento. ----------------------------------------------------------Tendo em vista a eleição da Mesa para o mandato 2021/2025 solicitávamos aos Senhores
Deputados a apresentação das listas de candidatura à Mesa. -----------------------------------Foi apresentada à Mesa a proposta para a Mesa da Assembleia Municipal Viseu para o
quadriénio de 2021/2025 – Presidente, José Manuel Henriques Mota Faria – Primeira
Secretária, Cristina Paula Cunha Pereira Gomes – Segunda Secretária, Isabel Cristina
Bento Fernandes. -------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nenhuma lista iremos considerar esta proposta como Lista A. -----------Os boletins de voto vão ser distribuídos. Têm 3 opções: Voto na Lista “A”; Voto em
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Branco e também o Voto Nulo, sendo só uma lista. --------------------------------------------------Os boletins vão ser distribuídos e iremos de seguida iniciar a chamada. -----------------------Os boletins vão estar disponíveis num local reservado para a votação que se encontra no
fundo da sala, mais propriamente na sala que está ali à nossa esquerda, e a urna vai ficar
aqui na Mesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Exmo. Sr. Deputado Municipal João Paulo Loureiro Rebelo informa que a Mesa votará
no final depois de todas as Senhoras e Senhores Deputados Municipais, e dá inicio à
chamada: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Senhor Deputado Municipal Pedro Filipe dos Santos Alves; ------------------------------------- Senhora Deputada Municipal Lúcia Fernanda Ferreira Araújo da Silva; -------------------- Senhora Deputada Municipal Cristina Paula da Cunha Pereira Gomes; ---------------------- Senhor Deputado Municipal José Pedro Esteves Gomes; ----------------------------------------- Senhor Deputado Municipal Hugo Daniel Alves Martins de Carvalho; ----------------------- Senhora Deputada Municipal Márcia Maria Alves Marvão Lucas Martins; ----------------- Senhora Deputada Municipal Ana Paula de Figueiredo Simões Gomes Santana; ----------- Senhor Deputado Municipal Gonçalo Amândio Ginestal Machado Monteiro
Albuquerque; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Deputado Municipal André Filipe Marques da Cunha; --------------------------------- Senhor Deputado Municipal João Alberto Chaves Caiado Rodrigues; ------------------------ Senhora Deputada Municipal Paula Cristina dos Santos Dias; ---------------------------------- Senhora Deputada Municipal Isabel Cristina Bento Fernandes; -------------------------------- Senhor Deputado Municipal Jorge Adolfo de Meneses Marques; ------------------------------- Senhor Deputado Municipal Adolfo César Cardoso Seixas Lopes Pereira; ------------------- Senhor Deputado Municipal Bruno Videira de Albuquerque Fernandes; --------------------- Senhor Deputado Municipal Alberto Afonso Pereira da Silva Costa; -------------------------- Senhora Deputada Municipal Maria Francisca Damião Loureiro; ----------------------------- Senhora Deputada Municipal Maria de Fátima Fernandes Lopes; ----------------------------- Senhor Deputado Municipal Paulo Jorge de Almeida Pereira; ---------------------------------- Senhor Deputado Municipal Bruno Luís Cardoso de Melo; -------------------------------------- Senhora Deputada Municipal Ana Carolina Damas Gomes; ------------------------------------- Senhor Deputado Municipal António Jorge Gomes Rodrigues; --------------------------------- A Senhora Deputada Municipal Amélia Maria da Silva Soares prosseguiu a chamada dos
Senhores Deputados Municipais Presentes: ------------------------------------------------------------- Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Abraveses Rui Pedro Oliveira de Almeida; - Senhor Presidente da Junta da União de Freguesias de Barreiros e Cepões João da Silva
Duarte; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente da Junta da União de Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e
Torredeita Manuel Jorge Nunes; ------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Bodiosa Rui Manuel dos Santos Ferreira; --- Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Calde José Fernandes; --------------------------- Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Campo Carlos Alberto dos Santos Lima; ---- Senhor Presidente da Junta de Freguesia Cavernães António Manuel Almeida Silva
Rego; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Côta Joaquim Polónio Lopes; ------------------ Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Coutos de Viseu Fernando Manuel Leitão de
Almeida; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Fail e Vila Chã de Sá José António Marques
Seabra Figueiredo; ------------------------------------------------------------------------------------------ Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Fragosela António de Almeida Jesus Lopes;
- Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Lordosa José Manuel Lopes Pereira;---------- Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Mundão Pedro Alexandre Dias Carragoso; - Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Orgens Maurício Marques Dias; -------------ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 13 DE OUTUBRO DE 2021
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Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Povolide José Manuel de Almeida
Fernandes;----------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ranhados António Soares Correia;------------ Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Repeses e S. Salvador Márcia Sofia Gomes
de Lima; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ribafeita Custódio de Figueiredo Ferreira; - Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Loba Adelino Silvério Ferreira
Esteves; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente da Junta de Freguesia de S. João de Lourosa Carlos Alberto Ferreira
Almeida; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente de Junta de Freguesia de S. Pedro de France José Ernesto Barreiros
Coelho; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santos Evos Fernando José Cardoso
Rodrigues; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente da Junta de Freguesia de S. Cipriano e Vil de Souto Aurélio Pereira
Lourenço; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Silgueiros Rui Filipe Marques Ferreira
Felícia Mendes; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Viseu Diamantino Amaral dos Santos; ------- O Exmo. Sr. Deputado Municipal João Paulo Loureiro Rebelo prosseguiu a chamada dos
Senhores Deputados Municipais Presentes: ------------------------------------------------------------- Senhor Presidente da Assembleia Municipal José Manuel Henriques Mota Faria; --------- Senhora Deputada Municipal Amélia Maria da Silva Soares. ----------------------------------- O Exmo. Sr. Deputado Municipal José Manuel Henriques Mota Faria encerra a chamada
dos Senhores Deputados Municipais Presentes: -------------------------------------------------------- Senhor Deputado Municipal João Paulo Loureiro Rebelo; --------------------------------------Votaram 50 Membros da Assembleia Municipal. Somos 52 e há duas faltas. -----------------Terminámos assim o processo de votação e íamos proceder à contagem dos votos. ----------A votação foi: votaram 50 Senhores Deputados, 33 votos na Lista “A” e 17 votos brancos.
Assim, agradecia a colaboração do Senhor Deputado Municipal João Paulo Loureiro
Rebelo e também da Senhora Deputada Municipal Amélia Maria da Silva Soares. --------Chamava para a Mesa as Deputadas Cristina Paula Cunha Pereira Gomes e Isabel
Cristina Bento Fernandes, ficando deste modo empossada e em funções a Mesa da
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Excelentíssimos Senhores
Deputados, em nome da Mesa agradecemos a confiança e comprometemo-nos também em
prestigiar e dignificar este Órgão Autárquico, o nosso Concelho e também o Poder Local
Democrático. -------------------------------------------------------------------------------------------------Também cumprimentava e a gradecia a presença do Senhor Presidente da Câmara, dos
Senhores Vereadores, desejando também a todos um bom trabalho e de certeza que
poderão contar toda a colaboração institucional e toda a disponibilidade para
trabalharmos em conjunto em prol dos superiores interesses de Viseu. ------------------------Dos vários desafios que se colocam ao nosso Concelho e que poderiam ser objeto de
discussão na “Casa da Democracia Local” para a criação daquilo que nós estaremos todos
empenhados que é a criação de grandes consensos sociais que salientamos: Aquilo que é o
processo de transferências de competências em curso por parte da Administração Central
que não pode ser, no nosso ponto de vista, uma transferência só de problemas e despesa,
mas ser um processo que tem que ser de negociação clara e transparente a nível das
competências e meios financeiros com monitorização dos resultados e que tenha também
em atenção os princípios da subsidiariedade e que contribua também para a diminuição
dos desequilíbrios regionais, e fortaleça também aquilo que é a coesão e a solidariedade
nacional. Entendemos também que, e deve ser discutido o novo papel da Comunidade
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Intermunicipal Viseu Dão Lafões, na persecução de objetivos comuns, na potencialização
daquilo que são as afinidades no domínio socioeconómico, também da solidariedade interregional, mas também no respeito pela identidade, o respeito pela estratégia e dinâmica e
estado de desenvolvimento de cada concelho. No fundo, temos que apostar na CIM, mas
também a CIM tem que apostar em nós enquanto Concelho de Viseu, como é óbvio. É um
desafio permanente que deveríamos ter em consideração, e que deixamos também à
discussão, é a valorização e a dignificação da política. Deve-se combater aquilo que todos
sentimos muitas vezes que é um ambiente de suspeição em relação à política e aos
políticos, os viseenses e principalmente os mais jovens têm de acreditar que a política é
uma missão ao serviço do bem comum, que a gestão da coisa pública é nobre, e a melhoria
da qualidade do sistema democrático passa também por ter uma classe política
qualificada. É importante todos fazermos uma pedagogia de serviço público
principalmente junto dos mais jovens. O Concelho precisa sempre de ter os melhores, os
mais qualificados na governação, com espírito de missão e sentido de estado, sendo
urgente a discussão do sistema remuneratório dos autarcas a nível dos órgãos executivos
sem demagogia e falsos populismos, e eu depois de todos estes anos, entendo que muitas
vezes é tabu esta discussão, mas essa discussão tem que existir na sociedade portuguesa,
que é o sistema remuneratório dos autarcas a nível dos órgãos executivos, uma discussão, e
reforço, sem demagogia e falsos populismos. Mas, precisamos também de aproximar os
cidadãos da política e o contributo dos viseenses em relação à gestão do património com
sentido critico, permanente na ação politica é decisivo. Por isso estes são alguns temas e
outros que todos considerem necessários devem ser objeto de discussão nesta Assembleia,
mas também em iniciativas abertas com a sociedade, e a Assembleia pode fazê-lo também,
criando as condições para a participação ativa dos viseenses no seu futuro coletivo. --------Em relação ao funcionamento das sessões da Assembleia assumimos que temos que
continuar a melhorar a condução dos trabalhos, mas com total respeito por 3 situações:
Pluralismo de opiniões, cumprimento do princípio do contraditório e de uma sã
convivência democrática. ---------------------------------------------------------------------------------É nosso compromisso melhorar sempre que possível as condições do funcionamento e
criar as condições que é sempre um objetivo que temos de uma vez por todas de resolvê-lo,
da transmissão online das sessões, de modo a contribuir para a aproximação dos nossos
concidadãos à política local e também para haver um maior conhecimento da Assembleia
Municipal. Por outro lado, conforme já falámos sobre a qualidade da democracia local
depende também de termos uma comunicação social, livre e independente, e por isso a
suas condições de trabalho nas sessões devem ser para todos nós uma preocupação
permanente. Iremos de seguida também marcar uma reunião, e por isso pedia aos Grupos
Municipais que designassem uma pessoa, para uma reunião com vista a definirmos o
trabalho futuro, e criar-se quer um grupo de trabalho para a elaboração do Regimento,
bem como eventuais propostas de funcionamento. Como todos que estamos aqui queremos
contribuir para a afirmação e desenvolvimento de Viseu, e queremos por um lado também
prestigiar os órgãos e o poder local, penso que o trabalho da Mesa é simples, e estamos
confiantes que iremos ter a colaboração de todos, e de certeza que vamos ter um mandato
com muita calma com três princípios: -----------------------------------------------------------------Pluralismo de opiniões; ------------------------------------------------------------------------------------Respeito pelo cumprimento do princípio do contraditório; ---------------------------------------E, esperamos sempre uma sã convivência democrática. --------------------------------------------Em relação ao executivo, é agradecer uma vez mais a sua presença, a eleição e a tomada de
posse de todo o executivo, e de certeza que vamos ter aqui uma colaboração institucional
que queremos reforçar e que queremos que seja em prol dos superiores interesses de
Viseu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Agradecemos a presença de todos, e agora vamos ao trabalho com os Grupos Municipais
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para definirmos já o trabalho futuro. ------------------------------------------------------------------Obrigado a todos. -------------------------------------------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, o Senhor Presidente da Mesa dá por encerrada a Primeira
Sessão da Assembleia Municipal de Viseu, quando eram dezoito horas e vinte e três
minutos. E do que se passou, lavrou-se a presente Ata, que vai ser assinada por mim,
____________________________, Primeira Secretária 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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