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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU, 
REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 
DOIS MIL E VINTE E UM 

----- No dia 10 de setembro de dois mil e vinte e um, teve lugar a Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal de Viseu, integrando videoconferência e presença física a partir do 
Solar dos Peixotos, 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 foi marcada para as 09 horas e 15 minutos para decorrer em regime misto com 
recurso à plataforma Zoom. Iniciou-se à hora marcada, tendo-se verificado as faltas da 
Senhora Deputada Municipal Elsa Maria da Costa Lemos Gomes, do Senhor Deputado 
Municipal António José dos Santos Silva (justificada), do Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de S. Pedro de France Fernando Martins Machado, do Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Lordosa Carlos Manuel Martins Correia (justificada) do Senhor 
Presidente da Junta de Povolide José Manuel de Almeida Fernandes e do Senhor Presidente 
da Junta de Freguesia de Barreiros e Cepões António da Silva Gomes Tavares. -------------- 
Para que conste na presente Ata, o resumo da correspondência recebida e expedida, 
previamente disponibilizada, fica a seguir transcrito: -----------------------------------------------
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: -------------------------------------------------------------------
– A Assembleia Municipal de 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. ------------------------------------------------------- 
– A Exma. Sra. Presidente de Câmara solicitou documentos para enviar ao Tribunal de 
Contas referentes ao contrato de financiamento reembolsável CENTRO-09-1406-FEDER-
00048- Mobilidade Suave (PAMUS/PEDU). ------------------------------------------------------------ 
– A Exma. Sra. Presidente de Câmara solicitou documentos para enviar ao Tribunal de 
Contas referentes à Operação Portugal 2020 POSEUR-02-1810-FC-000263 – Construção do 
Novo Quartel dos Bombeiros Municipais de Viseu. --------------------------------------------------- 
– O Grupo Parlamentar do PCP remeteu email referente ao assunto: Perguntas ao Governo 
Sobre compensação aos municípios pela realização de despesas no âmbito do combate à 
epidemia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– O Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro de France Fernando 
Martins Machado remeteu email no qual solicitou a justificação da sua falta à Sessão 
Ordinária da AM de 28/06/2021. -------------------------------------------------------------------------- 
– O Grupo Parlamentar do PCP remeteu email referente ao assunto: PJL 909-XIV 
Alteração ao Regime do Arrendamento Urbano. ----------------------------------------------------- 
– O Exmo. Sr. João Costa Remeteu via correio eletrónico convocatória para a Reunião 
Ordinária da União de Freguesia de Barreiros Cepões. --------------------------------------------- 
– O Grupo Parlamentar do PSD remeteu email referente ao assunto: Pergunta ao Governo 
sobre processo de construção do Centro Oncológico de Viseu e departamento de Saúde 
Mental. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens remeteu 
via correio eletrónico RECOMENDAÇÃO 2_2021.CUMPRIMENTO DOS MANDATOS 
PELOS MEMBROS DAS CPCJ INDICADOS POR AUTARQUIAS. --------------------------- 
– A mgi&associados remeteu via postal com aviso de receção renúncia a partir de 2021. ---- 
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– A Exma. Chefe de Divisão de Desenvolvimento Educativo e Gestão Escolar da Câmara 
Municipal de Viseu remeteu email referente ao assunto: O Conselho Municipal de Educação 
- Representante das Freguesias. --------------------------------------------------------------------------- 
– O Grupo Parlamentar do PCP remeteu email referente ao assunto:  Pergunta sobre A 
situação e futuro dos CTT, os resultados e as ameaças da gestão privada. ---------------------- 
– O Gabinete de sua Excelência a Ministra da Saúde acusou a receção da Moção referente 
à Saúde e remeteu informação. ---------------------------------------------------------------------------- 
– O Exmo. Senhor Comandante da Polícia de Segurança Pública de Viseu, Superintendente 
Victor Manuel Torres Rodrigues remeteu cumprimentos de despedida – Cessação de 
funções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– O Exmo. Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ranhados remeteu email no qual 
informa que se fará substituir na Sessão Ordinária de 10/09/2021 pelo Exmo. Sr. Secretário 
da Junta de Freguesia de Ranhados António Soares Correia. -------------------------------------- 
– Foram recebidas diversas comunicações de indisponibilidade de presença e pedidos de 
substituição para a Sessão Ordinária de 10 de setembro de 2021. --------------------------------- 
– A Câmara Municipal de Viseu remeteu documentos para a Sessão Ordinária da AM de 
10 de setembro de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------- 
– A Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Viseu remeteu via correio eletrónico 
Informação escrita acerca da atividade e situação financeira do Município para a Sessão 
Ordinária de 10 de setembro de 2021. ------------------------------------------------------------------- 
– O Exmo. Sr. Presidente da ANAM remeteu comunicação. --------------------------------------- 
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: -------------------------------------------------------------------
– Foi remetida à Exma. Senhora Presidente da Câmara de Viseu via EDOC, o teor da Moção 
“Dia do Orgulho LGBT+” aprovada na Sessão Ordinária da AM de 28/06/2021. ------------- 
– Foi remetida via EDOC, à Exma. Senhora Presidente da Câmara de Viseu cópia da Ata 
referente à Sessão Ordinária de 30 de abril de 2021 aprovada na Sessão Ordinária da AM 
realizada no dia 28 de junho de 2021. -------------------------------------------------------------------- 
– Foi remetida à Exma. Senhora Presidente da Câmara de Viseu via EDOC a 
Recomendação apresentada pelo Grupo Municipal do Bloco de Esquerda na Sessão 
Ordinária da AM de 28/06/2021. -------------------------------------------------------------------------- 
– Foi remetida à Exma. Senhora Presidente da Câmara de Viseu via EDOC cópia dos 
documentos que acompanharam a petição apresentada no Período de Antes da Ordem do 
Dia pelo Presidente da Junta de Freguesia de Orgens, Mauro Henrique Alexandre de 
Figueiredo Esteves. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
– Foi remetida via correio eletrónico informação ao Presidente da Junta de Freguesia de 
Orgens, Mauro Henrique Alexandre de Figueiredo Esteves de que na sequência da entrega 
de um conjunto de documentos representados por um “Voto de Protesto” e outro designado 
por “petição à Presidente da Câmara Municipal de Viseu pela requalificação das vias 
estruturantes da Freguesia de Orgens no PAOD da Sessão Ordinária de 28/06/2021, dos 
mesmos foi dado conhecimento aos Grupos Municipais desta Assembleia Municipal e 
enviados à Senhora Presidente da Câmara Municipal, para os efeitos tidos por convenientes. 
– Conforme pedido formulado pela Exma. Sra. Presidente de Câmara foi enviada fotocópia 
certificada dos documentos solicitados pelo Tribunal de Contas referentes ao contrato de 
financiamento reembolsável CENTRO-09-1406-FEDER-00048 - Mobilidade Suave 
(PAMUS/PEDU). --------------------------------------------------------------------------------------------- 
– Conforme pedido formulado pela Exma. Sra. Presidente de Câmara foi enviada fotocópia 
certificada dos documentos solicitados pelo Tribunal de Contas referentes à Operação 
Portugal 2020 POSEUR-02-1810-FC-000263 – Construção do Novo Quartel dos Bombeiros 
Municipais de Viseu. ----------------------------------------------------------------------------------------
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– Foi remetido à Exma. Senhora Presidente da Câmara de Viseu via EDOC Voto de Pesar 
pelo falecimento do Senhor Coronel de Infantaria Arnaldo Carvalhais da Silveira Costeira.  
– Foi remetido via correio eletrónico à Exma. Família do Senhor Coronel de Infantaria 
Arnaldo Carvalhais da Silveira Costeira Voto de Pesar. -------------------------------------------- 
– Foi remetido à Exma. Senhora Presidente da Câmara de Viseu via EDOC cópia do Voto 
de Louvor às Cavalhadas de Vildemoinhos aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária 
da AM de 28/06/2021. --------------------------------------------------------------------------------------- 
– Foi remetido via postal ao Exmo Sr. Presidente da Direção das Cavalhadas de 
Vildemoinhos – Associação de Atividades Tradicionais cópia do Voto de Louvor às 
Cavalhadas de Vildemoinhos aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária da AM de 
28/06/2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– Depois de devidamente carimbados e assinados foi remetido à Exma. Sra. Presidente de 
Câmara: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS FINANCEIROS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VISEU REFERENTE AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2020; ------- 
2. RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS FINANCEIROS DOS SERVIÇOS 
MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU - ÁGUAS DE VISEU, 
REFERENTE AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2020; ----------------------------------------- 
3. CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2020 - MUNICIPIO 
DE VISEU; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS 
MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU - ÁGUAS DE VISEU 
PARA 2021 - REVISÃO N.º 1; ---------------------------------------------------------------------------- 
5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VISEU PARA 2021 - REVISÃO N.º 2. ------------------------------------------------------------------ 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email   do 
Grupo Parlamentar do PCP referente ao assunto: Perguntas ao Governo Sobre 
compensação aos municípios pela realização de despesas no âmbito do combate à epidemia.  
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email   do 
Grupo Parlamentar do PCP referente ao assunto: PJL 909-XIV Alteração ao Regime do 
Arrendamento Urbano. ------------------------------------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email do 
Exmo. Sr. João Costa convocatória para a Reunião Ordinária da União de Freguesia de 
Barreiros Cepões. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email   do 
Grupo Parlamentar do PSD referente ao assunto: Pergunta ao Governo sobre processo de 
construção do centro oncológico de Viseu e departamento de Saúde Mental. ------------------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email   da 
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens referente à 
RECOMENDAÇÃO 2_2021.CUMPRIMENTO DOS MANDATOS PELOS MEMBROS 
DAS CPCJ INDICADOS POR AUTARQUIAS. ------------------------------------------------------ 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico a informação 
de renúncia apresentada pela mgi&associados. ------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento da Exma. Sra. Presidente da Câmara foi remetido via correio 
eletrónico a informação de renúncia apresentada pela mgi&associados. ------------------------ 
– Foi remetida à Exma. Senhora Presidente da Câmara informação relativa à eleição do 
representante das Juntas de Freguesia para o mandato 2017/2021. ------------------------------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email   do 
Grupo Parlamentar do PCP referente ao assunto: GPPCP- Pergunta sobre A situação e 
futuro dos CTT, os resultados e as ameaças da gestão privada. ------------------------------------ 
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– Foi dado conhecimento à Exma. Senhora Presidente da Câmara via EDOC de que O 
Gabinete de sua Excelência a Ministra da Saúde acusou a receção da Moção referente à 
Saúde e remeteu informação. ------------------------------------------------------------------------------ 
– O Exmo. Senhor Comandante da Polícia de Segurança Pública de Viseu, Superintendente 
Victor Manuel Torres Rodrigues remeteu cumprimentos de despedida – Cessação de 
funções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– Por ocasião da cessação de funções do Exmo. Senhor Comandante da Polícia de Segurança 
Pública de Viseu, Superintendente Victor Manuel Torres Rodrigues foi remetido pela 
Exmo. Sr. Presidente da AM votos sinceros de felicidade e sucesso nas novas funções que 
agora desempenha. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
– Foram tornadas públicas as deliberações aprovadas pela Assembleia Municipal de Viseu, 
referentes aos assuntos inscritos na ordem de trabalhos da Sessão Ordinária de 28/06/2021. 
– Foi enviado aos Exmos. Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, via postal e via correio 
eletrónico, Convocatória e respetivo Edital da Sessão Ordinária da AM de 10 de setembro 
de 2021 e credenciais (utilizador e palavra passe). ---------------------------------------------------- 
– Foram enviadas aos Exmos. Srs. Deputados Municipais via postal e via correio eletrónico 
Convocatória para a Sessão Ordinária da AM de 10 de setembro de 2021 e credenciais 
(utilizador e palavra passe). -------------------------------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento da Exma. Sra. Presidente da CMV e dos Exmos (as) Srs. (as) 
Vereadores da CMV, foi enviada via correio eletrónico a Convocatória da Sessão Ordinária 
da AM de 10 de setembro de 2021 e credenciais (utilizador e palavra passe). ------------------ 
– Foi enviado via correio eletrónico ao Jornal Diário de Viseu e Jornal da Beira, Edital para 
publicação da Sessão Ordinária da AM de 10 de setembro de 2021. ------------------------------ 
– Foram enviadas via postal e via correio eletrónico as comunicações de substituição das 
vagas ocorridas na Sessão Ordinária da AM de 10 de setembro de 2021 aos membros 
substitutos bem como às respetivas forças políticas forças políticas. ------------------------------ 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Bom dia a todos. Cumprimentava a 
Senhora Presidente da Câmara, os Senhores Deputados, o Senhor Vice-Presidente, os 
Senhores Vereadores, os Senhores Presidentes de Junta, Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
Verificada a existência de quórum iremos iniciar a nossa Sessão. ---------------------------------
Conforme já se verificou nas últimas sessões, por razões de saúde pública, atenta à situação 
pandémica atual, por razões de segurança, continua a não se recomendar a realização 
presencial desta Sessão Ordinária, e optou-se pela sua realização num modelo misto, o que 
está conforme o previsto no artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2021, de 13 de janeiro, estando 
acauteladas todas as condições para o seu funcionamento cumprindo as disposições legais 
aplicáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tivemos também que reajustar a lotação do Salão Nobre (17 pessoas), procurando-se uma 
proporcionalidade adequada dos participantes considerando os diversos intervenientes. --- 
A seleção dos participantes presentes no Salão Nobre é da inteira responsabilidade dos 
Grupos Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Os Deputados Municipais que estarão virtualmente presentes participam nos trabalhos com 
recurso à plataforma Zoom. ------------------------------------------------------------------------------- 
É um dever da Mesa relembrar que esta situação excecional exige que todos cumpramos um 
conjunto de regras que devem fazer parte do nosso quotidiano. Solicitamos, pois, toda 
melhor atenção para o cumprimento das mesmas. ----------------------------------------------------
Informamos que, em relação à Suspensão de mandato de Raúl Junqueiro – Cessação. ------ 
Informa-se que a suspensão do mandato do Deputado Municipal Raúl Andrade Lopes 
Bordalo Junqueiro, por impedimentos profissionais e conforme disposto no artigo n.º 77.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
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janeiro, cuja vaga foi suprida por convocação de Manuel José Moleiro Mirandez, já cessou 
no dia 31 de julho. Informa-se ainda que no mandato em curso o Deputado Municipal Raúl 
Andrade Lopes Bordalo Junqueiro, suspendeu o mandato, nos termos legais, num total de 
219 dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na sequência da expedição da convocatória para esta sessão, recebemos diversas 
comunicações de indisponibilidade de presença dos deputados eleitos, os quais remeteram 
pedidos de substituição para a sessão. ------------------------------------------------------------------- 
Assim: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Deputada Municipal do PS Cristina de Almeida Lourenço Varandas, é substituída por 
Manuel José Moleiro Mirandez; -------------------------------------------------------------------------- 
O Deputado Municipal do PS Raul Andrade Lopes Bordalo Junqueiro é substituído Ana 
Cláudia Carvalho Salgueiro em virtude da impossibilidade e pedido de substituição de Sara 
Natacha Sousa Calhau; ------------------------------------------------------------------------------------- 
O Deputado Municipal do PS Carlos Martins dos Santos Portugal é substituído por Rui 
António da Cruz Martins; ---------------------------------------------------------------------------------- 
A Deputada Municipal do PS Rosa Filomena Brás Lopes Monteiro é substituída por 
António José dos Santos Silva, que informou não lhe ser possível estar presente; ------------- 
O Presidente da Junta de Freguesia de Ranhados, Luís Filipe Almeida Mendes, informou 
que se faz representar nesta sessão pelo Secretário, António Soares Correia. ------------------  
O Presidente da Junta de Freguesia de Lordosa, Carlos Manuel Martins Correia, informou 
que não lhe é possível estar presente por motivos de ordem pessoal e que também não é 
possível a sua substituição. --------------------------------------------------------------------------------- 
Em cumprimento da Lei, comunicámos a todas as forças políticas as vagas ocorridas e o 
competente preenchimento. -------------------------------------------------------------------------------- 
Recordamos que da correspondência recebida foi feita a difusão dos assuntos considerados 
pertinentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O resumo de toda a correspondência recebida e expedida foi também atempadamente 
disponibilizado para consulta. ----------------------------------------------------------------------------- 
Os documentos encontram-se no Gabinete de Apoio para consulta de quem o pretenda 
fazer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nada havendo mais nada a transmitir neste período de informações, vamos iniciar os nossos 
trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
No que respeita às intervenções no PAOD, serão feitas de acordo com o previsto no 
Regimento em vigor, e de acordo com o alinhamento que os Grupos Municipais já 
entregaram na Mesa. Aos que não entregaram, pedíamos que nos entregassem. -------------- 
Propomos 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. ----------------------------------------------------
Em relação a esta proposta de execução imediata para aprovação em minuta, quem vota 
contra? Quem se abstém? Por isso, foi aprovada por unanimidade. --------------------------------
Também é uma informação importante, é que as presenças serão validadas pela imagem em 
tempo real, pelo que todos os Senhores Deputados deverão estar observáveis on-line em 
tempo real durante os trabalhos especialmente no período de votações, e por isso, não 
deverão ser utilizadas fotografias ou outras imagens. ------------------------------------------------
Apelamos à compreensão de todos, esta é uma situação nova, que já não é nova para nós, e 
apelamos também ao cumprimento do Guião de Procedimentos previamente distribuído via 
email. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em relação à Ata, a mesma foi disponibilizada a todos referente à Sessão Ordinária de 28 
de junho, na mesma data e pelas mesmas vias dos documentos de suporte aos assuntos que 
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vão ser apreciados na Ordem do Dia, estamos em condições de proceder à votação da 
mesma. Ata da Sessão Ordinária de 28 de junho. Algum dos Senhores Deputados quer usar 
da palavra? Não havendo nenhum pedido de uso da palavra iremos proceder à votação. 
Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada com uma (1) 

abstenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Íamos iniciar o PAOD e por isso solicitava aos Grupos Municipais a apresentação dos 
registos das intervenções. -----------------------------------------------------------------------------------
Antes de iniciarmos, e de dar a palavra aos Senhores Deputados, atendendo que faleceu o 
ex-Presidente da República Dr. Jorge Sampaio eu propunha a todos que fosse feito um 
minuto de silêncio e um Voto de Pesar em sua memória. --------------------------------------------
Tem a palavra o Deputado Rafael Amaro. ------------------------------------------------------------- 
----- UM – O SENHOR DEPUTADO ANTÓNIO MANUEL ANTUNES RAFAEL AMARO 
(PS): Obrigado Senhor Presidente. Cumprimentava o Senhor Presidente e a Excelentíssima 
Mesa, todos os presentes aqui e lá em casa. -------------------------------------------------------------
Senhor Presidente é só para em nome do Partido Socialista congratulamo-nos com este Voto 
de Pesar e com este minuto de silêncio, e como é óbvio não preciso de dizer mais nada. 
Agradecer apenas esta lembrança, porque, aliás, soubemos todos mesmo neste momento. 
Muito obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra a Deputada Catarina Vieira. --------------------------------------------------------------------
----- DOIS – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA VIEIRA E CASTRO 
RODRIGUES (BE): Bom dia a todos e a todas. Eu confesso que fui agora apanhada 
desprevenida com a notícia, no entanto o Bloco de Esquerda não pode deixar de sentir 
mesmo esta morte. Foi um ativista, um antifascista desde muito cedo, e foi um Presidente 
da Republica que sempre cumpriu com as suas obrigações de uma forma muito correta, e, 
portanto, não podemos deixar de nos juntar a este Voto de Pesar. --------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Não 
havendo mais nenhum pedido… desculpem lá estava aqui um Senhor Deputado a pedir a 
palavra. Tem a palavra o Deputado Pedro Alves. -----------------------------------------------------
----- TRÊS – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES 
(PPD/PSD): Senhor Presidente, eu queria também em nome do Grupo Municipal do PSD 
associar-nos ao Voto de Pesar apresentado pela Mesa e a este minuto de silêncio, e lamentar 
a perda também do cidadão que exerceu funções públicas, dentro daquilo que eram as suas 
obrigações. Muito obrigado. ------------------------------------------------------------------------------ 
MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Íamos então 
proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Por isso, aprovado por 

unanimidade. Íamos então proceder a um minuto de silêncio. --------------------------------------
Efetuou-se um minuto de silêncio. ------------------------------------------------------------------------
Íamos então iniciar o PAOD. Tem a palavra o Deputado Pedro Alves. --------------------------
----- QUATRO – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES 
(PPD/PSD): Muito obrigado Senhor Presidente. Senhor Presidente, Senhores Membros da 
Mesa, Senhora Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores 
Presidentes de Junta, Caras e Caros Membros da Assembleia Municipal. ----------------------
Eu venho aqui uma vez mais trazer um assunto à reflexão e à consideração da Assembleia 
Municipal que, julgo que não havia necessidade de o trazer nos termos em que tem que ser 
abordado uma vez que supostamente deveria unir, como já uniu tantas vezes esta 
Assembleia, mas fruto do calendário eleitoral tem sido usado como arremesso eleitoral e 
sobretudo tem levado a um comportamento que nós enquanto Grupo Municipal do PSD 
condenamos, por parte do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu, 
em particular na pessoa do seu Presidente, que se tem envolvido na campanha eleitoral 
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procurando intoxicar a população com notícias e anúncios que em nada correspondem à 
verdade, tal como ele próprio depois vem a assumir em reuniões mantidas recentemente 
com o Conselho de Administração. Falo em concreto da situação ou do ponto de situação 
relativo ao Centro Oncológico. Tudo o que tem sido dito nos últimos tempos de praticamente 
se encontrar o processo concluído ou resolvido não passa de mais de uma fraude ou de um 
embuste ainda pior do que aquele que foi realizado em 2017 com a colocação de uma placa 
a anunciar a inauguração do Centro Oncológico, Unidade de Radioterapia em 2019.  
Estamos em 2021, apenas se encontra lá a placa, e desta vez já ouve a criatividade e se calhar 
com alguns contornos de habilidade, de não apenas falar na Unidade de Radioterapia e no 
Centro Oncológico, mas colocar-lhe agora um Centro de Ambulatório, e já lá vamos, porque 
na verdade, o que neste momento se encontra feito por parte do Conselho de Administração 
não é mais do que uma fase inicial muito preliminar muito insipiente daquilo que possa vir 
a ser o resultado final em função dos  objetivos que pretendemos. E é em princípio o que 
mais importa a questão relacionada com a Radioterapia, com o Centro Oncológico. A 
verdade é que o Senhor Presidente do Conselho de Administração tem vindo a anunciar 
obras no valor de 24 milhões de euros para as quais não tem quaisquer competências para 
o fazer, ou para o lançar, apontando inclusive uma data, sabendo ele que, e porque é publico 
do ponto de vista legal, que só tem competência para lançar concursos correspondente a 2% 
do Capital Social do Centro Hospitalar que são 39 vírgula qualquer coisa milhões de euros, 
seja 40 milhões de euros na prática 800 mil euros. Como é que o Senhor Presidente do 
Conselho de Administração tem a ousadia, para não ser mais claro, o descaramento, a falta 
de vergonha, de assumir que vai lançar um concurso no final do primeiro semestre de 2024 
no valor de 24 milhões de euros, quando não tem sequer o respaldo da Ministra da Saúde, 
que não assume que até 2024 qualquer investimento nessa área, disse-o em viva voz na 
Comissão de Saúde para mim, que a questionei como Deputado. A Senhora Ministra da 
Coesão disse para mim, que a questionei também, em viva voz, que era um processo muito 
demorado, que não haveria condições para assumir qualquer responsabilidade ou 
compromisso neste momento, nem sequer prognosticar um calendário. Só o Senhor 
Presidente do Conselho de Administração é que consegue encontrar um prazo. Mais grave 
do que isto, e porque eu vou fazer chegar à mesa um documento do Senhor Ministro das 
Finanças que fez chegar ao Grupo Parlamentar do PSD e aqui vamos então verificar o 
verdadeiro embuste em que são assumidas as obras estruturantes em diferentes áreas até 
2024, na Área da Saúde apontam-se lá, cinco ou seis ou sete obras estruturantes, com 
despesa plurianual, e não aparece lá nenhum Centro de Ambulatório, nenhuma Unidade de 
Radioterapia, nenhum Centro Oncológico, nenhum investimento para o Centro Hospitalar 
Tondela Viseu. E, não pode essa despesa ser assumida, ou esse concurso ser anunciado sem 
haver o aval das Finanças. Isso é mais do que óbvio porque nós já tivemos um exemplo 
muito claro também do que foi a aldrabice, não tem outro nome, a aldrabice do anterior 
Conselho de Administração, onde já estava este Presidente que era vogal, relativamente 
aquilo que foi o processo das obras do Serviço de Urgência, em que, ainda agora se andam 
a vangloriar de um atraso que houve de quase 4 anos de uma obra que estava concursada, 
que já estava adjudicada inclusive à empresa, e que só não foi realizada porque o Ministro 
das Finanças não autorizou a despesa plurianual no valor de 1 milhão e 200 mil euros. Como 
é que o Senhor Presidente do Conselho de Administração vem agora dizer que consegue 
arranjar 6 milhões de euros para cobrir essa despesa. Eu confrontei o Senhor Presidente do 
Conselho de Administração, e daquele lado veio o silêncio, não houve rigorosamente 
nenhuma resposta, por isso, era preciso que houvesse um bocadinho mais de decência 
quando falamos de questões que são relevantes para a nossa comunidade e que nos unem. 
Mais, não recebemos lições de ninguém, nem agora daqueles candidatos que se comportam 
num misto de, eu direi de políticos de café, e de santos milagreiros, a anunciar tudo, e que 
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resolvem tudo, porque fizeram tudo. Nós sabemos bem quem é que tomou a decisão política 
do Centro Oncológico, escusam de vir aqui agora dizer que estão a resolver, o problema já 
devia de estar resolvido, desde 2015 que nada foi feito até agora, e vamos continuar à espera, 
e que também fique claro que, se, e porque tenho a certeza que irá fazer parte do próximo 
quadro comunitário como prioridade no âmbito do PO Centro, é uma prioridade de todos 
os Presidentes de Câmara, de todos os Presidentes de Câmara a primeira prioridade para a 
Região Centro no âmbito da Saúde, foi assumido no âmbito do Conselho Regional, não há 
aqui senhoras e senhores que sabem mais, porque quando foram Presidentes do Conselho 
Regional do Centro não tiveram a capacidade de introduzir isto como prioridade ou como 
discussão, depois da sua saída, é pá, curiosamente, os Presidentes de Câmara aprovaram o 
Centro Oncológico de Viseu como a prioridade primeira para a Região Centro e não por 
uma questão pessoal ou partidária, é uma necessidade, sabemos que a decisão está tomada 
também há tanto tempo, desde 2015, e, é necessário avançar com a sua construção, por isso, 
não venham aqui agora assumir protagonismos e lançar acusações sobre aqueles que 
tomaram as decisões, que assumiram isto como prioridade e procurar também enxovalhar 
o trabalho político de outros. ------------------------------------------------------------------------------
Por último, há aqui também uma situação recente que se prende com a ampliação da 
Unidade de Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar. De repente as pessoas querem ser 
pais e mães de tudo, não é? Nós sabemos bem a razão do aumento, ou destas obras de 
ampliação da Unidade de Cuidados Intensivos, bem como da requalificação do Laboratório 
de Análises Clinicas. Tudo se deveu à pandemia e porque se verificou que havia insuficiência 
por parte do Hospital para responder à pandemia, e desde aí que se tomou a decisão, e bem, 
o Governo, de capacitar o SNS, seja do número de camas, seja de um laboratório para fazer 
essas análises. Nós recordamo-nos bem que no inicio, e também fruto de algum preconceito 
ideológico para não trabalhar com os privados, o Hospital de Viseu, o Hospital de S. 
Teotónio, ser obrigado a fazer as análises clinicas na Guarda, iam de carrinha para a 
Guarda e traziam-nas, nós sabemos disto, e depois lá perceberam que afinal era preciso 
também trabalhar com os privados porque o problema era muito grave, e lá se trabalhou 
com os privados, mas, foi nessa altura que se tomou a decisão. E, quanto à Unidade de 
Cuidados Intensivos, a decisão também foi tomada e anunciada em 2020, para 25 hospitais, 
a ampliação do número de camas, e a verdade é que este ano 20 desses hospitais ou já tinham 
as obras concluídas ou iniciadas, e Viseu ficou para os últimos quatro, deve ter sido por 
influência do “santo milagreiro”, e por isso, as pessoas ou assumem e fazem politica com 
responsabilidade, falam verdade aos viseenses, esclarecem efetivamente os viseenses ou 
então a política deixa de ser um ato nobre, e para culminar porque foi essa a razão principal, 
deixar aqui bem sublinhado em relação ao comportamento do Presidente do Conselho de 
Administração e de todo o Conselho de Administração, que,  há um dever por parte de quem 
está na Administração Pública de isenção no exercício das suas funções, não deve andar aí 
a promover fotografias em pleno processo eleitoral e a lançar desinformação para a opinião 
pública. Cá estaremos para lhe exigir as responsabilidades em função daquilo que tem sido 
o seu comportamento, porque em relação aquilo que são as lutas das prioridades de Viseu, 
estaremos sempre na linha da frente e espero bem que também todos os outros partidos nos 
acompanhem nessa luta. Muito obrigado. -------------------------------------------------------------- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra o Deputado Gonçalo Ginestal. ------------------------------------------------------------------
----- CINCO – O SENHOR GONÇALO AMÂNDIO GINESTAL MACHADO MONTEIRO 
ALBUQUERQUE (PS): Muito bom dia a todos. Senhor Presidente da Mesa, Senhora e 
Senhor Secretários, Senhora Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores 
Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhoras e Senhores Presidentes 
de Junta, Comunicação Social. ---------------------------------------------------------------------------- 
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Venho aqui apresentar um Voto de Pesar pelo falecimento de António Cabrita Grade. -----
António Cabrita Grade, médico de profissão, figura pública e homem de uma inigualável 
grandeza humanista e cívica, faleceu no passado dia 5 de setembro. ----------------------------- 
Durante a sua longa atividade profissional, em grande parte ligada ao Serviço Público, 
foram muitas as funções e os cargos que exerceu, como muitos foram também os seus 
contributos no âmbito da medicina e da administração da saúde. Era Diretor Executivo do 
Aces Dão-Lafões, onde coordenava um serviço que estava na linha da frente no combate à 
pandemia, nomeadamente no processo de vacinação de todos os viseenses. --------------------- 
A política que abraçou bem cedo, da qual também deixa uma herança de exemplo de como 
deve ser usada para servir e desenvolver a sociedade, acima de interesses pessoais. Afável, 
companheiro e muito estimado, partiu prematuramente. ------------------------------------------- 
Pensamos que o Sr. Dr. António Cabrita Grade merece também ser homenageado nesta 
Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Assim, em nome do Grupo Municipal do Partido Socialista, --------------------------------------- 
Proponho: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 - Que esta Assembleia aprove um voto de pesar pelo falecimento, em 5 de setembro de 
2021, do ilustre médico, cidadão e figura pública, Sr. Dr. António Cabrita Grade, 
guardando-se um minuto de silêncio em sua homenagem; ------------------------------------------ 
2 - Que se dê conhecimento desta deliberação à sua Excelentíssima Família, manifestando-
lhe as mais sentidas condolências. ------------------------------------------------------------------------
Viseu, 10 de setembro de 2021. ----------------------------------------------------------------------------
Disse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Está em 
discussão este Voto de Pesar e também um minuto de silêncio em memória do Dr. António 
Cabrita Grade. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Tem a palavra a Deputada Isabel Fernandes. ----------------------------------------------------------
----- SEIS – A SENHORA DEPUTADA ISABEL CRISTINA BENTO FERNANDES 
SANTANA (PPD/PSD): Bom dia a todos. Bom dia Senhor Presidente. Em nome dos 
Deputados do Grupo Parlamentar do PSD queria referir que nos associamos a este Voto de 
Pesar do Grupo Parlamentar do PS reconhecendo toda aquela que foi a dedicação do Dr. 
Cabrita Grade ao serviço do Concelho, ao serviço da Saúde, ao serviço na área da Saúde, e, 
por isso, associamo-nos a este Voto. Obrigada. --------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Há 
mais alguma intervenção? ----------------------------------------------------------------------------------
Eu também gostaria de dizer que em relação ao Dr. António Grade, tive relações 
profissionais intensas com ele, e não poderia deixar de dizer que, era uma pessoa integra, 
era um bom colega, mas fundamentalmente foi sempre um bom gestor. Tinha uma 
capacidade em termos de motivação dos grupos de trabalho, em termos ser muito proactivo 
em relação às soluções que eram consideradas, e, teve sempre uma relação como deve ser 
uma personalidade que está à frente de um serviço público. Em primeiro lugar, nunca 
confundindo as suas opções, ele era fundamentalmente um gestor, e nunca confundiu as suas 
opções políticas, partidárias, com a função, ou seja, em primeiro lugar esteve sempre a 
função que dignificou em termos do ACES em termos de toda a sua disponibilidade, e aquilo 
que o Gonçalo disse é verdade, ele estava sempre disponível, dava o exemplo, e quando às 
vezes havia qualquer constrangimento ele era logo o primeiro a tentar desbloquear, e muitas 
vezes indo para além da função de Diretor, ou seja, ele colocava-se na função de ajudar 
muitas vezes, e eu lembro-me que quando foi a pandemia ele próprio pegou no telefone e no 
início era ele próprio que fazia os telefonemas de imediato, dando o exemplo fazendo os 
contactos que eram necessários, e enquanto estava a estruturar o seu serviço, já ele estava 
com o telefone a telefonar, a fazer logo os primeiros contactos com os doentes, e por isso, 
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nesse aspeto era de uma disponibilidade total e dignificou o serviço, e por isso não poderia 
deixar de dizer aqui isto, e dignificou também enquanto personalidade pública e gestor 
público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tem a palavra a Senhora Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------
----- SETE – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigada Senhor Presidente. 
Portanto, dizer em relação ao Dr. António Cabrita Grade, corroborar aquilo que já foi dito. 
Tive mais contacto e mais proximidade com o Dr. António Cabrita Grade nestes últimos 
tempos e no âmbito do processo de vacinação, e dizer que em todos os momentos senti que 
Dr. António Cabrita Grade era de facto uma pessoa empenhada, trabalhadora, uma pessoa 
cordial, sempre disponível e dizer que de facto é com muita tristeza, solidarizei-me 
naturalmente com este momento de pesar, e sei bem o que é que o ACES Dão Lafões estará 
a passar neste momento, e muito concretamente a Dra. Rita Figueiredo com quem tive a 
oportunidade também de conversar, que está como sabem em regime de substituição pela 
morte do Dr. António Cabrita Grade, sei bem o que é passar por isto, ficarmos sem uma 
pessoa de um momento para o outro, também o senti com a perda do nosso Presidente e de 
repente vermo-nos confrontados com uma situação destas é de facto um momento difícil, e 
naturalmente que compreendo bem toda esta situação. Dizer que tenho pena, que quer um, 
quer outro, quer o Dr. António Cabrita Grade, quer o Presidente António Almeida 
Henriques, foram duas pessoas muito empenhadas nesta questão do Centro de Vacinação 
desde a primeira hora. Ontem tive uma reunião também com a Senhora Coordenadora, 
com a Enfermeira e com a Sra. Dra. Rita Figueiredo para percebermos quando é que vamos 
encerrar o Centro de Vacinação, portanto, estivemos a fazer uma avaliação de toda esta 
situação, e tenho pena que eles não assistam já a este momento em que vamos fechar a porta, 
e vamos fechar a porta com muito orgulho porque efetivamente todo este processo funcionou 
muito bem. Aproveitar para agradecer também a todos os profissionais de saúde, aos 
voluntários e a todos aqueles que se envolveram neste processo, Senhores Presidentes de 
Junta, todos sem exceção, tenho pena como disse que não assistam a este fechar de porta, 
com este orgulho, com o sentido de missão cumprida, e pronto, era isto que eu pretendia 
dizer neste momento. ----------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Íamos 
então proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Por isso, aprovado por 

unanimidade. Então, íamos em memória do Dr. António Cabrita Grade fazer um minuto de 
silêncio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retomávamos então os nossos trabalhos depois deste justo reconhecimento à memória do 
Dr. António Cabrita Grade. Dava a palavra à Deputada Filomena Pires. -----------------------
----- OITO – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS PIRES (CDU): 
Muito obrigada Senhor Presidente. Cumprimentar todas as pessoas presentes e passar à 
leitura de uma Moção que proponho que seja discutida e naturalmente votada. --------------
A Moção designa-se, Concessões da exploração de redes municipais de distribuição de 
electricidade em baixa tensão. ---------------------------------------------------------------------------- 
É inegável a importância estratégica das redes de distribuição de electricidade em baixa 
tensão (BT) para o desenvolvimento do país, assim como o facto de esta atividade ser, no 
território continental, um direito exclusivo dos municípios. ---------------------------------------- 
Está em curso o processo de renovação dos termos da concessão que agora estão a terminar 
e o processo do lançamento do concurso. --------------------------------------------------------------- 
Recorde-se que as primeiras concessões se realizaram, num quadro em que a empresa 
eléctrica nacional era então uma empresa pública. --------------------------------------------------- 
Estes pressupostos alteraram-se radicalmente. A EDP é hoje um grupo privado acumulando 
lucros fabulosos em parte também devido ao facto das rendas de concessão pagas pela EDP 
já nem cobrirem, desde há alguns anos, o custo da electricidade que os municípios têm que 
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pagar para garantirem a iluminação pública (IP). ---------------------------------------------------- 
É por isso necessário o reequilíbrio económico-financeiro dos contratos de concessão da 
distribuição de electricidade, favorável aos municípios. --------------------------------------------- 
Considerando que a atividade de distribuição de energia elétrica em baixa tensão (BT) é um 
direito exclusivo dos municípios; ------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que os municípios, ou as entidades intermunicipais, podem exercer 
diretamente esta atividade ou, concessioná-la em regime de serviço público; ------------------- 
Considerando que as concessões terminam, maioritariamente, durante os anos 2021 e 2022; 
Considerando que a rede de distribuição de electricidade em BT é uma infraestrutura 
estratégica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tendo em conta estes factos a Assembleia Municipal de Viseu delibera: -------------------------
1 - Reclamar a urgente concretização do processo de concurso; ----------------------------------- 
2 - Reafirmar que a natureza do serviço e da sua universalidade em condições de igualdade 
em todo o território nacional; ----------------------------------------------------------------------------- 
3 - Exigir as necessárias alterações na lei visando ganhos – favoráveis aos municípios; ----- 
4 - Fixar, como mínimo da renda adicional anual oferecida em concurso, um valor 
equivalente a 20% do valor da renda anual contabilizada em 2019, ou, no caso deste ser 
igual ou superior a 20% do valor facturado pela iluminação pública; ---------------------- 
5 - Exigir que nas peças de concurso, a iluminação pública faça parte integrante da 
concessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muito obrigada. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora. Está em discussão 
esta Moção. Algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Ia ler a proposta final. - 
Tendo em conta os factos que já foram referidos a Assembleia Municipal de Viseu delibera: 
1 - Reclamar a urgente concretização do processo de concurso; ---------------------------------- 
2 - Reafirmar que a natureza do serviço e da sua universalidade em condições de igualdade 
em todo o território nacional; ----------------------------------------------------------------------------- 
3 - Exigir as necessárias alterações na lei visando ganhos – favoráveis aos municípios; ----- 
4 - Fixar, como mínimo da renda adicional anual oferecida em concurso, um valor 
equivalente a 20% do valor da renda anual contabilizada em 2019, ou, no caso deste ser 
igual ou superior a 20% do valor facturado pela iluminação pública; --------------------------- 
5 - Exigir que nas peças de concurso, a iluminação pública faça parte integrante da 
concessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. ------
Tem a palavra o Deputado Pedro Alves. ----------------------------------------------------------------
----- NOVE – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES 
(PPD/PSD): Senhor Presidente, era no âmbito desta Moção. Não tinha ouvido as conclusões 
em concreto da proposta que estávamos aqui a debater e era para ter a noção exata do 
assunto, que não me pareceu um assunto muito relevante em termos da competência desta 
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Já estávamos em processo de votação. Eu 
compreendo a situação, mas já estávamos em processo de votação. -------------------------------
- O Senhor Deputado Pedro Filipe dos Santos Alves termina a sua intervenção dizendo: Muito 
bem Senhor Presidente. Muito bem. Então, eu queria deixar uma Declaração de Voto em 
nome do Grupo Municipal do PSD. ---------------------------------------------------------------------- 
O Grupo Municipal do PSD associa-se a esta Moção compreendendo que neste momento o 
processo dos custos de energia estão extremamente elevados para o consumo das famílias e 
para as empresas, e que, nesse sentido é necessário encontrar mecanismos que ajudem a 
promover aqui uma maior justiça e a aliviar um bocadinho as despesas das famílias e das 
empresas, e por essa mesma razão associamo-nos a esta Moção. É só. Muito obrigado. ------
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----- 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): Bom dia mais uma vez. Em primeiro lugar o BE aceita o repto lançado 
pela carta aberta da Plataforma “Já Marchavas” ontem recebida. -------------------------------
Trago duas Moções, uma de Apoio à Luta dos Trabalhadores – Sapadores Florestais, e uma 
Moção a Favor da Ligação de Viseu à Linha da Beira Alta por Autocarro. ---------------------
Passo a ler a primeira. -------------------------------------------------------------------------------------- 
O Programa de Sapadores Florestais (PSF) surgiu em 1999, enquanto instrumento da 
política florestal, com vista a contribuir para a diminuição do risco de incêndio e a 
valorização do património florestal. Este foi concretizado com a publicação do Decreto-Lei 
n.º 179/99, que estabeleceu, para o território do continente, as regras e os procedimentos a 
observar na criação e reconhecimento de equipas de Sapadores Florestais e regulamentou 
os apoios à sua atividade. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Tendo como objetivo a proteção da floresta contra incêndios, protege também a existência 
de estruturas dotadas de capacidade e conhecimentos específicos adequados. ----------------- 
Ser Sapador Florestal é ser um trabalhador especializado com perfil e formação específica 
adequados ao exercício de atividades de silvicultura e defesa da floresta. No entanto, apesar 
de representarem uma força inigualável em matéria de defesa da floresta contra incêndios, 
desenvolvendo um valioso trabalho durante o período crítico ao nível da vigilância, como 
em ações de combate, apoio ao combate, rescaldo e consolidação pós-incêndio. ---------------- 
Um trabalhador aufere um salário mínimo nacional, o salário mais baixo de toda a 
organização de proteção civil. ----------------------------------------------------------------------------- 
Assim, a Assembleia Municipal de Viseu, na sua reunião ordinária de 10 de setembro de 
2021, delibera: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1- Recomendar ao governo a criação da carreira e um estatuto profissional que dignifique 
o trabalho destes profissionais na prevenção e combate aos incêndios rurais; ------------------ 
2- Recomendar ao Governo que sejam incluídos nas categorias profissionais abrangidas por 
subsídio de risco; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- Reclamar a atribuição de equipamentos de proteção individual; ------------------------------ 
4- Instar fiscalização por parte do Instituto de Conservação da Natureza (ICNF) no que toca 
a execução de planos de atividades das equipas e brigadas de sapadores florestais e a 
fiscalização no terreno para acabar com a utilização de sapadores florestais a exercer 
atividade de cantoneiros em aglomerados rurais e urbanos; --------------------------------------- 
5- Recomendar ao Governo que sejam incluídos no seguro de acidentes de trabalho coletivos 
equiparados aos da função pública e abrangente a todas as entidades; -------------------------- 
6- Remeter esta Moção ao Ministério do Ambiente, às Secretarias de Estado da Conservação 
da Natureza e Florestas, do Trabalho e Formação Profissional, à CIM Dão Lafões e à 
Câmara Municipal de Viseu. ------------------------------------------------------------------------------
Quanto à segunda Moção, e considerando que: -------------------------------------------------------
1 - Uma das principais reivindicações dos e das viseenses tem sido a ligação ferroviária que 
a capital do distrito perdeu quando, em 1990, se encerraram duas linhas: ----------------------
2 – Que esta Assembleia já aprovou, por unanimidade, Moções sobre esta questão, 
inclusivamente em abril deste ano a Moção Pela Inclusão de Viseu na Rede Ferroviária 
Nacional e Internacional. -----------------------------------------------------------------------------------
3 – Que as e os viseenses precisam, entretanto, de uma solução urgente e imediata para os 
seus problemas de mobilidade; ---------------------------------------------------------------------------- 
4 - No debate sobre Acessibilidades à Região Centro, organizado pela Proviseu, PASC e 
SEDES, em 2017 ficou lavrado nas conclusões no ponto 2 a reivindicação da ligação, no 
horário dos comboios intercidades, por mini-autocarro, onde tivemos a intervenção de 
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António Almeida Henriques, João Azevedo, na altura o Presidente da Comissão de 
Economia e Obras Públicas Hélder Amaral. ----------------------------------------------------------- 
Assim, a Assembleia Municipal de Viseu, delibera: --------------------------------------------------- 
1 - Dar todo o apoio ao compromisso assumido publicamente pelos ex-presidentes das 
câmaras municipais de Viseu e Mangualde para que os presentes e/ou os futuros autarcas 
destes concelhos vizinhos, junto com a CP e eventualmente, com a empresa de camionagem 
concessionária da ligação de Viseu a Mangualde, encetem, com a maior brevidade possível, 
a criação de uma carreira diária, nos horários dos comboios intercidades, por autocarro, ou 
mini-autocarro para começar, que ligue a Central de Camionagem de Viseu à Estação da 
CP de Mangualde, através da A25, com bilhete integrado, de modo a evitar a compra de dois 
bilhetes, aliás, isto já existiu há uns anos. --------------------------------------------------------------- 
2 - Continuar a reivindicar junto do governo a ligação ferroviária entre Aveiro e Mangualde, 
com passagem por Viseu. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Disse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Pedia 
as Moções. Iriamos então discutir a Moção de Apoio à luta dos trabalhadores - Sapadores 
Florestais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A Assembleia Municipal de Viseu, na sua reunião ordinária de 10 de setembro de 2021, 
delibera: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 – Recomendar ao governo a criação da carreira e um estatuto profissional que dignifique 
o trabalho destes profissionais na prevenção e combate aos incêndios rurais; ------------------ 
2- Recomendar ao Governo que sejam incluídos nas categorias profissionais abrangidas por 
subsídio de risco; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- Reclamar a atribuição de equipamentos de proteção individual; ------------------------------ 
4- Instar fiscalização por parte do ICNF no que toca a execução de planos de atividades das 
equipas e brigadas de sapadores florestais e a fiscalização no terreno para acabar com a 
utilização de sapadores florestais a exercer atividade de cantoneiros em aglomerados rurais 
e urbanos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5- Recomendar ao Governo que sejam incluídos no seguro de acidentes de trabalho coletivos 
equiparados aos da função pública e abrangente a todas as entidades; -------------------------- 
6- Remeter esta Moção ao Ministério do Ambiente, às secretarias de Estado da Conservação 
da Natureza e Florestas, do Trabalho e Formação Profissional, à CIM Dão Lafões e à 
Câmara Municipal de Viseu. ------------------------------------------------------------------------------ 
Tem a palavra o Deputado Pedro Alves. ----------------------------------------------------------------
----- ONZE – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES 
(PPD/PSD): Obrigado Senhor Presidente. Naturalmente que reconhecemos a importância 
dos Sapadores Florestais e todo o trabalho que desenvolvem na prevenção dos incêndios, 
aceitamos e concordamos também que haja um reconhecimento da carreira em todas estas 
variáveis que aqui foram colocadas, desde as questões do risco, desde uma carreira decente, 
no entanto, falta ali uma questão porque o Governo pode também ele deliberar nesse 
sentido, ou seja, as recomendações que fazemos o Governo aprova tudo e depois passa as 
responsabilidades para as autarquias não é,  não queremos é que se delibere e que depois a 
responsabilidade vá para os mesmos de sempre  não é, por isso, julgo que esta 
responsabilidade deve permanecer sempre no âmbito da Administração Central e do 
Governo, e que não seja uma competência transferível porque normalmente só transferem 
os encargos e não a parte legislativa, e porque outro lado, é importante também salientar 
que neste âmbito deveríamos para além desta questão especifica dos Sapadores Florestais 
procurar enquadrar aqui o papel do Bombeiro Voluntário uma vez que desenvolvem 
também uma  atividade de uma forma muitas das vezes difícil nestas áreas, por isso, nunca 
descurar o papel e o trabalho feito por estas mulheres e por estes homens uma vez que depois 
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ficarão também em desigualdade, isto é, se nós vamos equipar, reconhecer este trabalho dos 
Sapadores Florestais, então dêmos mais meios também aos Bombeiros Voluntários para 
poderem fazer esta trabalho também de proximidade e se calhar com maior abrangência 
na área do que as equipas que neste momento estão à disposição. É só. --------------------------
Nós associamo-nos a esta Moção de forma favorável. ------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Mais 
algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Tem a palavra o Presidente de Junta 
de Côta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- DOZE – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE CÔTA 
JOAQUIM POLÓNIO LOPES (PPD/PSD): Bom dia. Senhor Presidente da Mesa, Senhores 
Secretários, Senhora Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhores Deputados, 
Caros Colegas Presidentes de Junta e todos os restantes que nos ouvem. ------------------------
O que eu tenho a dizer quanto a isto, é que eu começo a temer que haja um dispersar de 
competências na questão do combate a incêndios e que depois ninguém se entende. Por a 
experiência que já tive oportunidade, infelizmente, isso já acontecia, e penso eu que quanto 
mais dispersarmos competências pior isso acontece. Eu acho muito bem, sou defensor dos 
Sapadores, no entanto se calhar numa outra imagem, numa outra forma de estar, então, 
chamem-lhe o que quiserem, equipas de Proteção à Floresta, de proteção quanto ao 
tratamento de caminhos, de acessibilidades, de limpeza das matas, e, criar então essa força, 
chamem-lhe Sapadores, chamem-lhe outra coisa qualquer, nesse sentido, específica para 
esse efeito, e com formação nessa área. Tudo o que é combate, quanto mais dispersamos 
menos depois se entendem. O que é que acontece? Acontece que depois chega-se ao terreno 
para combater e ninguém consegue saber quem é que avança ou deixa de avançar, ou quem 
é que faz o quê. Aí nessa parte eu não sei se é muito correto, e porque é que nós temos os 
nossos Bombeiros Voluntários, e até os Municipais também, que fazem um bom trabalho, 
porque não aí reforçar o seu papel e as suas competências, até porque agora também já 
temos a GNR, não sei porque é que ainda havemos de ter mais outros com essas 
competências. Portanto, penso eu que nos devíamos direcionar sim para uma força, para 
uma especificação no trabalho da proteção da floresta numa outra área, naquilo que eu 
dizia, na prevenção e não no combate. No combate já temos muito quem decida e quem 
mande, penso eu que é só complicarmos.  Era isto que eu queria dizer. --------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de 
Junta. Mais algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Tem a palavra o 
Deputado Alberto Ascensão. -------------------------------------------------------------------------------
----- TREZE – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA ASCENSÃO (PS): 
Senhor Presidente da Mesa, Senhora Secretária e Senhor Secretário, Senhora Presidente da 
Câmara, Senhor Vice-Presidente, Senhora Vereadora, Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados incluindo as Senhoras e os Senhores Presidentes de Junta. Comunicação Social, 
Público em geral. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Claro que estamos de acordo com a Moção apresentada pelo Bloco de Esquerda. 
Entendemos que é uma forma de dignificação não só pelo salário, mas com outras condições 
que apelam para os Sapadores Florestais, uma peça importante na Proteção Civil, 
nomeadamente e designadamente na prevenção contra incêndios na floresta, 
independentemente das atribuições que cada uma das outras instituições têm. Estão 
definidas as competências da Proteção Civil, da GNR, e, portanto, não há aqui confusão. 
Estamos aqui a tratar, a tentar dignificar as funções já especificas, já atribuídas aos 
Sapadores Florestais e é disso que se trata. Claro que não somos indiferentes e eu próprio 
já aqui defendi muita vez, o apoio, e aqui deixo um meu último apelo à Câmara Municipal 
no sentido também de ajudar de uma forma mais evidente e mais, enfim, mais forte os 
Bombeiros Voluntários, e os Municipais por maioria de razão nem vou dizer para ajudar 
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porque são da responsabilidade integral da Câmara Municipal, não vale a apena estarmos 
aqui a apelar por mais nada porque isso é entrar na esfera daquilo que são as atribuições 
da Câmara Municipal e confiamos nessas atribuições para que os Bombeiros Municipais ou 
Regimento de Sapadores, penso que agora é assim que se chamam,  para eles poderem ser 
dignificados através das medidas institucionais da Câmara Municipal. Portanto, não há 
aqui nenhuma confusão, os Sapadores não vão entrar na esfera da ação de qualquer outra 
instituição na defesa da floresta, essencialmente na prevenção porque os sapadores têm um 
papel importantíssimo, no meu ponto de vista, na prevenção, na época em que não há 
incêndios, e, portanto, não podemos senão estar de acordo. Muito obrigado. -------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra o Deputado Manuel Teodósio. ------------------------------------------------------------------
----- CATORZE – O SENHOR DEPUTADO MANUEL TEODÓSIO MARTINS 
HENRIQUES (PPD/PSD): Obrigado Senhor Presidente. Aproveito também para o 
cumprimentar a si e aos restantes elementos da Mesa, à Senhora Presidente da Câmara e 
aos Senhores Vereadores, aos Colegas da Assembleia Municipal, Senhores Presidentes de 
Junta, Comunicação Social e quem nos está a ouvir. Eu não queria deixar de referir aqui 
duas ou três questões relativamente a este assunto, e dizer que obviamente me associo a esta 
luta dos trabalhadores Sapadores Florestais, até porque tenho acompanhado de perto esta 
mesma luta, estas suas preocupações e queria dar aqui ênfase a duas ou três questões. É que, 
por um lado, se há um distrito e se há uma região em que tem uma importância crescente o 
trabalho e o papel dos Sapadores Florestais é aqui em Viseu porque temos felizmente uma 
grande mancha florestal, portanto, digamos que, estamos naquelas três ou quatro áreas 
florestais mais importantes de atuação dos Sapadores Florestais, e também dizer que quem 
está à frente desta luta também é um viseense e que obviamente nos deve deixar com 
orgulho, é gente de Viseu aqui a fazer um trabalho, que é um trabalho nacional, esta questão 
é uma questão nacional, e no fundo estão aqui a pedir duas coisas extremamente 
elementares. Primeiro é o reconhecimento do seu estatuto profissional que não está 
suficientemente claro. Eu penso que isto é de elementar justiça que cada trabalhador possa 
ter o seu estatuto profissional, saber efetivamente em que águas é que se pode mover, e daí 
também poder ver reconhecidos os seus direitos e os seus anseios serem efetivamente 
concretizados, e é isso que também está nesta movimentação, em que além do estatuto 
profissional, falam aqui de coisas muito importantes como a própria proteção individual de 
cada um no trabalho árduo que eles têm. Temos que ver que estamos a falar de trabalhos 
árduos e que exigem equipamentos de grande qualidade para os proteger. Muitas vezes nós 
estamos a dar importância a questões de higiene e segurança no trabalho, e andamos a 
discutir se a cadeira é ergonómica, se a mesa é ergonómica, e outras questões do género, eles 
aqui não trabalham numa mesa, não trabalham com uma cadeira, mas necessitam ter os 
outros aparelhos que lhes dão a proteção individual, que os protejam para os acidentes 
profissionais e que os protejam para a saúde, e, portanto, é com todo o gosto que me associo 
e voto favoravelmente esta proposta que aqui está, sabendo que, obviamente nos extravasa, 
e que é obviamente uma responsabilidade do Poder Central, e isso é importante que fique 
bem claro nesta questão. Muito obrigado. --------------------------------------------------------------
-----   MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Mais 
algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Não havendo mais nenhum pedido 
iremos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi 

aprovado com uma (1) abstenção. --------------------------------------------------------------------------
Iriamos então há segunda Moção que tem a ver com a Ligação de Viseu à Linha da Beira 
Alta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ia só ler aquilo que é a deliberação final. ---------------------------------------------------------------  
Assim, a Assembleia Municipal de Viseu, reunida a 10 de setembro de 2021, delibera: ------ 
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1 - Dar todo o apoio ao compromisso assumido publicamente pelos ex-presidentes das 
câmaras municipais de Viseu e Mangualde para que os presentes e/ou os futuros autarcas 
destes concelhos vizinhos, junto com a CP e, eventualmente, com a empresa de camionagem 
concessionária da ligação de Viseu a Mangualde, encetem, com a maior brevidade possível, 
a criação de uma carreira diária, nos horários dos comboios intercidades, por autocarro, ou 
mini-autocarro para começar, que ligue a Central de Camionagem de Viseu à Estação da 
CP de Mangualde através da A25, com bilhete integrado (Viseu bus-estação de destino), de 
modo a evitar a compra de dois bilhetes (autocarro e comboio). ----------------------------------- 
2 - Continuar a reivindicar junto do governo a ligação ferroviária entre Aveiro e Mangualde, 
com passagem por Viseu. -----------------------------------------------------------------------------------
Está em discussão esta Moção. Algum dos Senhores Deputados quer intervir? ----------------
Tem a palavra o Deputado Pedro Alves. -----------------------------------------------------------------
----- QUINZE – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES 
(PPD/PSD): Obrigado Senhor Presidente. Reiterar novamente os cumprimentos. Dizer que 
compreendemos perfeitamente as razões da Moção, não penso que se trate de um problema 
de transporte de autocarro, aliás, esta não é uma competência dos municípios, é uma 
competência que deve ser confinada à Administração Central e que por essa mesma razão 
julgamos que não me parece que seja ajustada. Isso sim, gostaríamos era de ter visto aqui 
outro tipo de posição, e não é uma coisa menor, integrada de continuar a reivindicar a 
ligação Aveiro/Viseu/Vilar Formoso, era termos outro tipo de proatividade nomeadamente 
nos fóruns onde isso é possível, nomeadamente ir junto do Governo através da aprovação 
dos Orçamentos de Estado, não é vir para aqui com esta conversa de um desejo e depois na 
altura da concretização não passar apenas de uma paixão. Mais, não temos que esperar 
apenas pela ligação Aveiro/Viseu/Linha da Beira Alta, podemos já, no imediato, porque 
estava previsto no projeto inicial um ramal de ligação de Viseu à Linha da Beira Alta. A 
Senhora Deputada deve se calhar estar esquecida disso, e nesse sentido, acho que muito mais 
importante do que uma ligação em autocarro a Mangualde, seria mesmo esta ligação 
ferroviária. Por essa mesma razão e uma vez que as competências são um bocadinho 
diferentes, e uma vez que o Estado Central faz questão de investir em tudo o que é transporte 
público nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, uma vez também que as competências 
das áreas dos transportes estão agora definidas e distribuídas de um modo diferente, a 
Câmara Municipal de Viseu é uma Autoridade de Transportes, a Câmara de Mangualde 
não, mas sim a CIM Viseu Dão Lafões, e nós sabemos já a dificuldade que tem existido no 
relacionamento com os operadores apenas para gerir toda a questão dos transportes 
escolares, colocar os municípios sob a pressão de ter que resolver um problema que não é 
da sua responsabilidade, não me parece que seja avisada esta Moção. Eu não sei está em 
jeito de Recomendação se está em forma de Moção especifica, gostaria depois que o Senhor 
Presidente nos lesse, mas, por principio não somos favoráveis a esta solução, já que aplicar 
esta Moção é adiar ainda mais a solução da ferrovia. ------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Queria só informar antes de dar a 
palavra à Deputada Filomena Pires, só informar que não é Recomendação, está como  
Deliberação. Tem a palavra a Deputada Filomena Pires. --------------------------------------------
- O Senhor Deputado Pedro Filipe dos Santos Alves intervém dizendo: Depois gostaria que 
lesse novamente a deliberação se faz favor. -------------------------------------------------------------
----- DEZASSEIS – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS PIRES 
(CDU): Muito obrigada Senhor Presidente. Muito brevemente para dizer que é pública e 
absolutamente conhecida e reconhecida a posição da CDU relativamente a questão da 
ligação de Viseu à Linha da Beira Alta. O que sempre defendemos é que a ligação deve ser 
ferroviária. Não defendemos esta solução que aqui é posta à discussão e à votação, e 
tememos muito seriamente que de facto, a solicitar esta ligação e a ser instalada esta ligação 
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ela venha de facto, enfim, já nem direi protelar, mas inviabilizar mesmo o investimento no 
sentido daquilo que sempre defendemos e que achamos que é o que deve efetivamente ser 
feito. A Moção poderia ser mais categórica, digo eu, na sua segunda proposta, poderia ser 
mais categórica, e, enfim, seria no nosso entendimento mais favorável ao intento a que nos 
propomos e que defendemos, portanto, é com reserva que votaremos esta Moção, com muita 
reserva, porque efetivamente ela defende por um lado aquilo que sempre defendemos, que 
haja uma ligação de Viseu à Linha da Beira Alta, mas essa não é a ligação que entendemos 
que deve existir, e, a ser implementada esta solução ela pode inviabilizar de uma vez por 
todas, e o passado mostra aquilo que tem acontecido quando efetivamente as linhas que são 
fechadas e são suprimidas, são substituídas por autocarros, depois os autocarros 
desaparecem, não servem as populações, e os horários não são minimamente aceitáveis para 
as necessidades das populações. Portanto, tememos que efetivamente isto possa contribuir 
de alguma forma para que aquilo que pretendemos venha a ser implementado não o seja. 
Deixar aqui uma nota de estranheza relativamente aquilo que tem sido alguma intervenção 
da parte, pelo menos, do Senhor Deputado Pedro Alves. Sempre aqui disseram, da Mesa, e 
sempre aqui fomos confrontados com a questão de que, o que é municipal não pode ser 
Moção, e hoje já ouvimos aqui várias vezes, mas isto não é da competência do município e, 
portanto, é da competência do Governo, não é da competência desta Assembleia, quer dizer, 
há aqui alguma incoerência que eu sinceramente não estou a compreender, e quanto às 
questões relativamente à Moção anterior, eu entendi não vir cá, mas que diabo, é agora que 
começam a perceber as consequências negativas da municipalização para as quais a CDU 
sempre alertou e continuará a lutar contra? Sejam coerentes! -------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Antes de dar a palavra ao Deputado 
Rafael Amaro, que pediu, eu queria aqui só clarificar até porque não foi lida a Moção toda. 
Há aqui um aspeto no ponto um e no ponto dois da Moção, é só uma situação que tem que 
merecer uma reflexão que é: continuar a reivindicar junto do Governo a ligação ferroviária 
entre Aveiro e Mangualde, com passagem por Viseu. A passagem? Nós não queremos uma 
passagem! Uma coisa é a passagem, outra é ter uma estação em Viseu. Este é um aspeto que 
gostaria aqui de realçar no ponto dois, porque penso que este aspeto pode ser fundamental. 
Nós não queremos aqui a passagem, e depois com os autocarros de Viseu para Mangualde. 
É só para clarificar. É passagem por Viseu? ------------------------------------------------------------
A Senhora Deputada Catarina Alexandra Vieira e Castro Rodrigues responde ao Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, no entanto não é percetível na gravação o que 

foi dito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua intervenção dizendo: Pronto. Tem a palavra 
o Deputado Rafael Amaro. ---------------------------------------------------------------------------------
----- DEZASSETE – O SENHOR DEPUTADO ANTÓNIO MANUEL ANTUNES RAFAEL 
AMARO (PS): Muito obrigado Senhor Presidente. Cumprimento-o e renovo os 
cumprimentos. Eu partilho aqui de algumas das anotações que foram sendo feitas a esta 
Moção, ou seja, para dizer o seguinte: Eu compreendo bem que a intenção da Deputada 
Catarina Vieira, embora o Bloco de Esquerda tenha sempre defendido que mais do que o 
comboio em Viseu, melhor mesmo é, penso que pragmaticamente, defender uma ligação por 
via rodoviária, digamos que, à estação mais próxima. Entendendo isso, e entendendo isso 
neste contexto, eu penso que podemos politicamente estar a dar sinais, neste caso a este 
Governo, ou a outros Governos, contraditórios quanto aquilo que temos aqui defendido, e 
eu pessoalmente partilho desta opinião, e talvez esta seja a altura crucial dado que os sinais 
que se veem politicamente nomeadamente para o plano ferroviário é de uma grande aposta, 
e com dinheiro, na ferrovia. Eu acho que se Viseu, ou considero mesmo, se Viseu 
inexplicavelmente, e agora não vamos fazer aqui história disso por que não interessa, 
inexplicavelmente é das capitais de distrito que não tem ferrovia, sabendo nós que do ponto 
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de vista ambiental é uma aposta de todos os países, e isto é uma aposta estrutural para o 
desenvolvimento dos territórios, seria inconcebível que Viseu com a importância que tem 
como capital, não de um distrito, mas de uma região importantíssima, ficasse de fora desse 
plano rodoviário, nomeadamente deixasse mais uma vez passar o comboio, ou seja ficar a 
ver passar o comboio, e, portanto, eu considero que agora e no futuro do ponto de vista do 
desenvolvimento deste território a unidade política deve estar no sentido de, quer para este 
governo quer para outro, Viseu não abdica de ter comboio  e ter uma estação ferroviária 
que faça ligação não só às linhas nacionais mas às futuras redes transnacionais, e portanto, 
o Partido Socialista irá abster-se nesta Moção, se não houver qualquer modificação, dado 
que não partilhamos desta posição. Eu acho que Viseu tem todo, digamos que, tem todo o 
direito, e os atores políticos de Viseu e regionais, têm todo o direito de exigir que, desta vez, 
e neste plano, Viseu não fique de fora dessa mesma rede. Claro que eu percebo a ideia de 
que, enquanto não há será útil para as populações, mas, é bom ter a noção que isto pode dar 
sinais que eu penso contraditórios, e por essa razão nós iremo-nos absterá nesta Moção 
porque ela não vem ao encontro daquilo que várias vezes aqui temos, e o Partido Socialista 
aqui tem repetido, e, portanto, devíamos estar unidos nessa reivindicação que é a meu ver 
digamos que, uma das principais reivindicações para a região no contexto atual dos quadros 
de apoio e do Plano de Resiliência que estão em cima da Mesa. Muito obrigado. --------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Mais 
algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Não havendo dava a palavra à 
Deputada Catarina Vieira. ---------------------------------------------------------------------------------
----- DEZOITO – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA VIEIRA E 
CASTRO RODRIGUES (BE): Ora, concordo que o segundo ponto não está bem elaborado. 
Este, portanto, esta “passagem”, este aqui “com passagem” realmente não está implícito e a 
força não é passagem com ligação de autocarro, de todo. O próprio Bloco apresentou o Plano 
Nacional Ferroviário em que Viseu faz parte, portanto, não há, e acho que estamos todos, 
por isso nós não temos aqui uma repetição da Moção, ou das várias Moções que já aqui 
foram apresentadas, e que sempre votámos favoravelmente. Eu quero que isso fique bem 
explícito, e, portanto, não há dúvida nenhuma da intenção do Bloco de Esquerda e da 
necessidade de Viseu ter caminho de ferro, mas no mínimo vai demorar 10 anos a ser 
construído, são 10 anos em que a população não vai ter uma resposta. A ideia desta Moção, 
entendemos também que poderá, pronto, há aqui uma soluçãozinha e então já não é 
necessária...  não é de todo a intenção, é arranjar uma solução rápida que seja útil para a 
população para conseguir aceder de uma forma mais prática, sem ter que se levar o carro 
até Mangualde, quem tem carro, não é, para poder realmente utilizar o comboio que é uma 
forma mais ecológica de viajar. Portanto, a ideia de toda esta Moção, e sim, o ponto dois 
falha ali com aquela “passagem por Viseu” e peço desculpa por isso, a ideia não é de todo 
manter esta ligação “ad aeternum“é arranjar uma solução célere, urgente, porque é uma 
questão urgente para a população de Viseu, e para ter uma resposta imediata e pontual, esta 
resposta pontual que será no mínimo 10 anos, estamos a falar de muito tempo, em que não 
há uma resposta para a população. Portanto, a ideia de toda esta Moção é realmente facilitar 
a vida enquanto este processo não se concretiza não é, porque queremos realmente que se 
concretize esta ligação a Viseu e que esteja incluída no Plano Nacional Ferroviário. ----------
Espero ter sido agora mais explicita no objetivo desta Moção. -------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Não há 
mais nenhuma intervenção? Tem a palavra o Deputado Pedro Alves a título excecional. ----
----- DEZANOVE – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES 
(PPD/PSD): Obrigado Senhor Presidente. Uma vez mais reitero os cumprimentos. Uma vez 
que a promotora da Moção … ----------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Deputada Catarina Alexandra Vieira e Castro Rodrigues intervém do seu lugar, não 
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sendo percetível na gravação o que foi dito. --------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: mas o problema é que, e antes de dar a 
palavra, gostaria de dizer: modifica a redação do segundo ponto? -------------------------------- 
O Senhor Deputado Pedro Filipe dos Santos Alves intervém dizendo: é isso! ----------------------
- A Senhora Deputada Catarina Alexandra Vieira e Castro Rodrigues intervém dizendo: sim, 
sim. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa volta a intervir dizendo: mas em que termos? ------------------- 
- O Senhor Deputado Pedro Filipe dos Santos Alves intervém novamente dizendo: é isso, não 
sabemos nada. ------------------------------------------------------------------------------------------------
- A Senhora Deputada Catarina Alexandra Vieira e Castro Rodrigues intervém novamente do 

seu lugar, não sendo percetível na gravação o que foi dito. ------------------------------------------- 
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: por isso, seria entre Aveiro e a Linha da 
Beira Alta com estação em Viseu, certo? ----------------------------------------------------------------
- A Senhora Deputada Catarina Alexandra Vieira e Castro Rodrigues intervém mais uma vez 

dizendo: exatamente. ----------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém novamente dizendo: Portanto, entre Aveiro e a Linha 
da Beira Alta com estação ferroviária em Viseu. Depois agradecíamos que retificasse aqui a 
situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Então, com esta situação, iriamos prolongar um bocadinho mais de forma a desenvolvermos 
a necessidade de debate. ------------------------------------------------------------------------------------
Tem a palavra o Deputado Pedro Alves. -----------------------------------------------------------------
----- VINTE – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES 
(PPD/PSD): Muito obrigado Senhor Presidente. Era para clarificar mesmo a redação 
porque com uma redação destas temos que obrigatoriamente alterar a nossa posição, ou o 
nosso sentido de voto, uma vez que mantém clara a reivindicação da ligação a Viseu em 
ferrovia, mesmo assim, julgamos que a situação pode ser acelerada e mais rápida, e não nos 
10 anos que a Senhora Deputada aqui referiu, se transformarmos esta ligação, e para não 
ser feita até por autocarro e pelas questões ambientais, mobilidade suave e menos poluente, 
se fizermos um ramal de ligação de Viseu à Linha da Beira Alta que seja já o início desta 
ligação Viseu/Aveiro/Vilar Formoso. ---------------------------------------------------------------------
E relativamente ao que foi dito por parte do Deputado Rafael Amaro, ficar claro que 
efetivamente vêm milhões para a ferrovia, mas os milhões em vez de virem para a Linha 
Aveiro/Viseu/Filar Formoso, vão para a Linha do Metro para Lisboa, isto ficou claro agora 
no PRR. As opções do PSD foram claras na proposta do PRR e aqui também para a 
Deputada Catarina Vieira, nós colocámos a Ligação Aveiro/Viseu/Linha da Beira Alta como 
prioridade no PRR ao contrário dos outros partidos. Por isso, se nós mantemos aqui alguma 
coerência em relação às reivindicações locais e nacionais, o PSD não sai do seu lugar. Em 
Viseu reivindicamos a ferrovia, em Lisboa a ferrovia, e o partido a nível nacional assume 
como prioridade a ferrovia Aveiro/Viseu/Vilar Formoso. Por isso, gostava mais que estivesse 
lá o ramal de ligação em vez da ligação por autocarro, mas, mantendo-se esta reivindicação 
o PSD vai ter que acompanhar com uma Declaração de Voto final a dizer que só o faremos 
porque se mantém esta reivindicação. -------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Então iriamos proceder à votação se 
concordarem, até porque aqui há alguma diferença, eu iria propor se a subscritora 
concordar, eu ia ler novamente a situação e iria propor a votação dos dois pontos separados 
se concordarem, porque há aqui alguma sensibilidade e tentar ser claro que o aspeto do 
autocarro é transitório. Em relação a isto, se concordar eu ia propor a votação separada dos 
dois pontos. Se houver concordância de todos e a subscritora concordar eu propunha a 
votação separada dos dois pontos. ------------------------------------------------------------------------ 
A Senhora Deputada Catarina Alexandra Vieira e Castro Rodrigues solicita a palavra.  --------
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- O Senhor Presidente da Mesa retoma a sua intervenção dizendo: Sim. Intervenha de ali. ---
----- VINTE E UM – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA VIEIRA E 
CASTRO RODRIGUES (BE): Peço desculpa. Estava aqui a rever precisamente. Ora, o 
primeiro ponto da deliberação diz: ----------------------------------------------------------------------- 
Dar todo o apoio ao compromisso assumido publicamente pelos ex-presidentes das câmaras 
municipais de Viseu e Mangualde para que os presentes e/ou os futuros autarcas destes 
concelhos vizinhos, junto com a CP e, eventualmente, com a empresa de camionagem 
concessionária da ligação de Viseu a Mangualde, encetem, com a maior brevidade possível, 
a criação de uma carreira diária … ----------------------------------------------------------------------
eu iria propor: encetem enquanto não está concluída a ligação ferroviária ou enquanto não 
se concretize o ponto dois, não é? Portanto, ficar aqui não é, que, é realmente uma solução 
pontual, transitória, portanto, a criação de uma carreira diária, transitória não é, ou de 
caráter transitório, a título transitário, e enquanto não se concretiza o ponto dois. -----------  
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Então, para ver se há concordância 
da subscritora passaria a ler. ------------------------------------------------------------------------------ 
Assim, a Assembleia Municipal de Viseu, reunida a 10 de setembro de 2021, delibera: ------ 
1 - Dar todo o apoio ao compromisso assumido publicamente pelos ex-presidentes das 
câmaras municipais de Viseu e Mangualde para que os presentes e/ou os futuros autarcas 
destes concelhos vizinhos, junto com a CP e, eventualmente, com a empresa de camionagem 
concessionária da ligação de Viseu a Mangualde, encetem, a título provisório enquanto não 
se concretizar a ligação ferroviária entre Aveiro e a Linha da Beira Alta com a maior 
brevidade possível a criação de uma carreira diária. Certo? Concordam? ----------------------
2 - Continuar a reivindicar junto do governo a ligação ferroviária entre Aveiro e a Linha da 
Beira Alta, com estação ferroviária em Viseu, da qual não abdicamos. --------------------------
Certo? Há alguma dúvida? Tem a palavra o Deputado Rafael Amaro. --------------------------
----- VINTE E DOIS – O SENHOR DEPUTADO ANTÓNIO MANUEL ANTUNES 
RAFAEL AMARO (PS): Obrigado Senhor Presidente. Reitero os cumprimentos. ------------
É só para, estando uns em casa e outros aqui, é só para dizer que o Grupo do Partido 
Socialista vai alterar o seu sentido de voto, votando favoravelmente esta Moção e não se 
abstendo com esta alteração. Muito obrigado. ---------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra o Deputado Pedro Alves. -------------------------------------------------------------------------
----- VINTE E TRÊS – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES 
(PPD/PSD): Senhor Presidente eu julgo que no âmbito da redação, uma vez que se vai fazer 
uma alteração, podíamos ir um pouco mais longe, porque uma coisa é agilizar o processo e 
ajudar a resolver a ligação transitória ou temporária, suplementar, com os encargos para os 
municípios, porque certamente será um transporte que não será rentável, e dizer que, tem 
que ficar claro que terá que ser o Governo a assumir esta ligação à ferrovia. Tudo o que for 
deficitário, não vai ser nem a empresa, nem devem ser os municípios a assumir essa 
responsabilidade. Eu julgo que aqui também deveria ficar claro na redação que deverá ser 
o Governo a suportar este défice de exploração da linha, da carreira, porque caso contrário, 
eu gostaria de perceber qual é que é a lógica do Concelho de Mangualde de nós estarmos a 
colocar um encargo para ferrovia quando eles já têm transporte ferroviário, não é?  Há aqui 
qualquer coisa que não me parece muito lógico, mas que ficasse claro, que devendo Câmaras 
Municipais de Mangualde, de Viseu, e a empresa que tem a concessão do transporte entre 
Viseu e Mangualde, responsabilizando o Governo pelo pagamento do transporte. ------------
Uma coisa é reivindicar a linha outra coisa é novamente colocar depois os encargos, e nós 
sabemos que é o que acontece, nós sabemos e temos todos consciência dos custos dos 
Transportes Escolares e depois quem é que os paga não é, e passava a ser mais um encargo 
para os orçamentos municipais quando a responsabilidade de ter ferrovia não é das 
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autarquias. Julgo também que nesse aspeto poderia ser mais clara a responsabilização do 
Governo, porque está sempre com disponibilidade para investir no Metro de Lisboa e Porto, 
e agora, quanto mais não seja, numa carreira diária, duas carreiras diárias ou três, acho 
que só há três intercidades, e uma coisa deste género não seria propriamente um encargo 
extraordinário para o Orçamento de Estado. Não sei se a Senhora promotora da Moção… 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Tem a palavra a Senhora Presidente 
da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- VINTE E QUATRO – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigada Senhor 
Presidente. Eu era só para reforçar aquilo que o Senhor Deputado Pedro Alves aqui referiu, 
é que de facto, e aquilo que verificámos agora com a pandemia e com os Transportes 
Escolares, é que se a linha não tiver procura, portanto, se não corresponder à expectativa 
que o operador tinha relativamente aquilo que esse transporte, este serviço iria render, 
portanto, os encargos financeiros, as compensações, ficam para o município, portanto, é 
necessário ter isso em consideração porque se essa opção ou essa sugestão transitória, que 
eu compreendo também, portanto, tem que ser de facto muito bem esclarecido porque não 
pode ficar aqui o município com mais um encargo em cima se não tiver a procura, e as 
empresas não vão ter prejuízo, não querem ter prejuízo não é, nenhum quer, e, portanto, 
não ser depois  esse encargo imputado ao município como aconteceu agora com a pandemia 
e com os transportes. Portanto, era só reforçar aqui esta ideia porque de facto isso é 
importante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Tem a palavra a subscritora. ---------
----- VINTE E CINCO – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA VIEIRA E 
CASTRO RODRIGUES (BE): É assim, isto é quase uma questão de pescadinha de rabo na 
boca não é? Entendo obviamente a questão dos custos. A compra do bilhete seria sempre 
Viseu/Lisboa por exemplo e não Mangualde/Lisboa, portanto, o próprio operador estaria 
também… como já aconteceu, não é, nós já tivemos essa ligação. Esta é uma proposta para 
haver as primeiras negociações, também, e depois, havendo esta oferta com certeza que 
poderá haver também mais procura, não é? Portanto, lá está a questão da pescadinha de 
rabo na boca, não é? Portanto, havendo esta oferta se calhar eu até vou utilizar mais o 
comboio do que não havendo esta oferta. Portanto, tem que a ver realmente estas 
negociações para se saber, e para se encetar então todas essas possibilidades, está bem? mas 
sim, entendendo essa questão do encargo, claro. ------------------------------------------------------
----- MESA –  O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Iria colocar novamente à discussão 
esta situação.  Tem a palavra o Deputado Pedro Alves. ----------------------------------------------
----- VINTE E SEIS – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES 
(PPD/PSD): Eu proporia para o ponto um, ou que ficasse como conclusão da proposta sem 
encargos para os orçamentos municipais, ou com os encargos para o orçamento de estado, 
uma coisa ou outra, e se concordava a Deputada Catarina Vieira. Os encargos decorrentes 
da exploração da linha, ou os prejuízos, ou o que seja, os encargos da exploração para o 
orçamento de estado, ou para o governo ou sem encargos para os orçamentos municipais, 
porque não julgo ser nossa obrigação fazê-lo. Era a proposta que deixava, se concordam. – 
Um problema relacionado com o som impediu que se ouvisse a intervenção do Senhor 

Presidente da Mesa. ------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Deputado Pedro Filipe dos Santos Alves intervém dizendo: Eu não sei se há alguma 
alteração? Não se ouve nada, estamos todos em silêncio. -------------------------------------------- 
----- MESA –  O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Eu vou ler outra vez porque talvez 
não tenham ouvido. ------------------------------------------------------------------------------------------
Eu vou ler. Ficaria assim a proposta final. --------------------------------------------------------------
1 - Dar todo o apoio ao compromisso assumido publicamente pelos ex-presidentes das 
câmaras municipais de Viseu e Mangualde para que os presentes e/ou os futuros autarcas 
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destes concelhos vizinhos, junto com a CP e, eventualmente, com a empresa de camionagem 
concessionária da ligação de Viseu a Mangualde, a título transitório enquanto não se 
concretizar a ligação ferroviária entre Aveiro e a Linha da Beira Alta com a maior brevidade 
possível a criação de uma carreira diária nos horários dos comboios intercidades com 
autocarro ou miniautocarro para começar e que ligue a Central de Camionagem de Viseu à 
Estação da CP de Mangualde através da A25 com bilhete integrado de Viseu à estação de 
destino, de modo a evitar a compra de dois bilhetes, autocarro e comboio, sem quaisquer 
encargos para os orçamentos municipais. Certo? -----------------------------------------------------
2 - Continuar a reivindicar junto do governo a ligação ferroviária entre Aveiro e a Linha da 
Beira Alta, com estação ferroviária em Viseu, da qual não abdicamos. --------------------------
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. ---------------------------------
Tem a palavra o Deputado Cristofe Pedrinho. ---------------------------------------------------------
----- VINTE E SETE – O SENHOR DEPUTADO CRISTOFE PEDRINHO (PS): Bom dia a 
todos. Cumprimento o Senhor Presidente da Mesa, restante Mesa, cumprimento a Senhora 
Presidente da Câmara, restantes Vereadores, cumprimento também os Senhores Deputados 
e Deputadas, os Senhores Presidentes de Junta, cumprimento o Público e a Comunicação 
Social. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Senhora Presidente, estamos em fim de linha, em fim de mandato, passaram quatro anos de 
um mandato exigente, um mandato complicado, mas um mandato onde vimos várias 
promessas que não  aconteceram, várias promessas que ficaram por aí, como promessas. --
O Funicular contínua anualmente a ser uma despesa do município, não resulta, ainda esta 
semana foi anunciado que vai estar parado mais uma vez. Foi anunciado que o Viriato 
entrava em ação muito brevemente, estamos em 2021, o anúncio foi em 2018 e até hoje nada.  
O Parque da Aguieira foi outra grande promessa, está completamente parado, está 
completamente abandonado, e volta a ser uma promessa do PSD passados estes anos todos, 
volta a ser cartaz do PSD para as próximas eleições autárquicas. As freguesias de baixa 
densidade continuam ainda mais afastadas do Rossio, a tal promessa de aproximar as 
freguesias do Rossio nos últimos 4 anos, 8 anos, ficou ainda mais distante, complicaram, 
basta ver a perda de população nessas freguesias de baixa densidade. E, por fim, o MUV a 
pedido.  Para além de estarmos mais distantes das freguesias de baixa densidade, o MUV a 
pedido não resulta. O que eu lhe peço Senhora Presidente, é que apresente dados concretos 
de quantas vezes é que o MUV a pedido entrou em funcionamento nas freguesias de baixa 
densidade. Quantas vezes é que o MUV a pedido foi às freguesias? -------------------------------
Por fim, para finalizar e ser muito breve, até porque não pretendo fazer mais nenhuma 
intervenção hoje nesta Assembleia Municipal, dizer que foi uma honra representar os 
viseenses, representar quem votou e quem não votou no Partido Socialista. Debatemos, 
apresentámos soluções, apresentámos propostas. Da minha parte nunca foi nada pessoal, foi 
sempre em troca de ideias, foi sempre pelo melhor para as freguesias, o melhor para as 
cidades, o melhor para o Concelho e para a Região. Foi uma honra, volto a dizer, foi uma 
honra representar os viseenses, e saio desta Assembleia Municipal, deixo esta Assembleia 
Municipal com o sentido do dever cumprido e dei o melhor de mim e o melhor que sabia. --
Muito obrigado e um bom trabalho. ---------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra o Deputado Alberto Ascensão. ------------------------------------------------------------------
----- VINTE E OITO – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA 
ASCENSÃO (PS): Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, Senhora Secretária, Senhor 
Secretário, Senhora Presidente da Câmara, Senhor Vice-Presidente, Senhora Vereadora, 
Senhoras e Senhores Municipais, incluindo as Senhoras e os Senhores Presidentes de Junta, 
Comunicação Social, Público em geral. -----------------------------------------------------------------
Quando no dia 6 de Janeiro de 1994 tomei posse nesta Assembleia Municipal de Viseu, 
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integrando o Grupo Municipal do PS, então eleito Presidente da Junta de Freguesia de 
Torredeita, não pensava nem imaginava por cá me manter até agora. --------------------------- 
Após estes já longos quase 28 anos, será esta a minha última participação como Deputado 
Municipal nesta Casa da Democracia de Viseu, onde procurei dar o meu melhor esforço e 
contributo em benefício da minha freguesia, do meu, do nosso concelho e das suas Gentes, 
que foram afinal quem me elegeu e quem muito me honrou aqui representar mandatado 
pelo seu voto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nunca tive outro objectivo que não fosse esse – a luta pelas melhores condições de vida das 
Gentes de Viseu – que, não sendo fácil, quando feita desinteressadamente, deixa um enorme 
sentimento de dever cumprido. --------------------------------------------------------------------------- 
Aqui tive oportunidade de apresentar propostas e defendê-las, opinar, requerer, reclamar, 
protestar, colaborar, debater com opositores, nem sempre da forma pretendida, mas 
sempre apaixonadamente e procurando não ofender pessoalmente quem quer que fosse. --- 
Tenho consciência de que não alcancei tudo o que gostaria, o que me confirma a insaciedade 
do ser humano também na política, e me faz sentir que todo este tempo não foi suficiente 
ou, então, que eu não soube aproveitá-lo da melhor maneira. -------------------------------------- 
Contudo, foi um grande privilégio poder debater e defender o meu entendimento sobre o 
nosso concelho e as Gentes que cá vivem. --------------------------------------------------------------- 
É um enorme orgulho poder afirmar que aqui gerei novas amizades com pessoas de todas 
as áreas políticas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Levo na minha memória, como pontos altos deste meu percurso autárquico, três 
acontecimentos que considero de grande importância: ---------------------------------------------- 
1 – A proposta de elevação de Torredeita a vila, que tive a honra de aqui apresentar e ver 
aprovada em 27 de junho de 1997, mais tarde homologada pela Assembleia de República 
em 13 de Maio de 1999; -------------------------------------------------------------------------------------
2 – O debate e aprovação da proposta de reorganização administrativa do território das 
freguesias do concelho de Viseu, que resultou no desaparecimento de 9 delas e a integração 
da minha, Torredeita, numa união com Boa Aldeia e Farminhão, o que nenhuma delas 
desejava e que se espera poder vir a ser revertida; ---------------------------------------------------
3 – E,  a participação nas sessões da Assembleia Municipal comemorativas do 25 de Abril, 
que me permitiram revisitar o Regimento de Infantaria 14, onde me encontrava em 1974 a 
prestar serviço militar como Furriel Miliciano e também reavivar, de forma especial, o 
sentimento de liberdade e de democracia que a data significa. ------------------------------------- 
Gostava de realçar e aqui deixar hoje referidas a admiração e a estima que sinto por todos 
os Senhores Presidentes de Junta, sem excepção, muito particularmente os das freguesias 
para lá da Circunvalação, verdadeiros motores do desenvolvimento das suas autarquias e 
das zonas mais periféricas do concelho, normalmente actores de uma luta que os 
governantes de patamares mais acima, detentores dos meios e recursos necessários, tornam 
bastante difícil. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quero lembrar a Senhora. e os Senhores Presidentes de Câmara – Dr. Fernando Carvalho 
Ruas, Dr. António Almeida Enriques e Engª. Conceição Azevedo – e neles todas as Senhoras 
Vereadoras e os Senhores Vereadores, com quem aqui desenvolvi a minha actividade de 
Deputado Municipal, exercendo o direito institucional de fiscalização da actividade da 
Câmara, algumas vezes com dureza, mas sempre com frontalidade, clareza e lealdade 
democrática, nunca deixando nada para o dia seguinte ou para fora desta sala, que pudesse 
constituir ressentimento ou reserva. ---------------------------------------------------------------------
Devo referir os Srs. Presidentes de Assembleia, Eng. Coelho de Araújo, Dr. António 
Almeida Henriques e Dr. Mota Faria, que conheci porque nos aqui encontrámos e com 
quem tive um bom relacionamento. Realço, sem desprimor dos demais, o relacionamento 
mantido com o actual Presidente desta Assembleia que, indo para lá do institucional, me 
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permite hoje afirmar que o conto como amigo. Na sua pessoa, Dr. Mota Faria, invoco a 
minha memória de todas as Senhoras Deputadas e de todos os Senhores Deputados com 
quem aqui me sentei e trabalhei ao longo destes anos. -----------------------------------------------
Agradeço ao Partido Socialista ter permitido manter-me ao serviço político do concelho e 
das suas Gentes neste órgão autárquico, renovando-me a sua confiança em todos os 
mandatos para que fui eleito para a Assembleia Municipal. ------------------------------------ 
Agradeço a todas as Senhoras Deputadas e a todos os Senhores Deputados eleitos nas listas 
do PS, cujos Grupos Municipais integrei, por me terem dado oportunidade de com eles 
participar nos muitos e diversos assuntos que aqui foram trazidos, discutidos e debatidos, 
sem esquecer os lideres que, todos eles, bem souberam coordenar a normal diversidade de 
pontos de vista pessoais: Dr. Manuel Sá Correia, Dr. José Junqueiro, Dr. Miguel Ginestal, 
Professor António Correia de Campos, Dr. António Ribeiro de Carvalho e Professor 
António Rafael Amaro. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Não deixo de lembrar a Drª. Goretti Reis e o Sr. Rui Nery, de quem guardo a lembrança de 
pessoas simpáticas, profissionais competentes e empenhados, sempre disponíveis e 
colaborantes e, neles, todos quantos integraram o Gabinete de Apoio Administrativo no 
decurso da minha passagem por esta casa. ------------------------------------------------------------- 
À Senhora Presidente da Câmara, às Senhoras e aos Senhores Vereadores, às Senhoras e 
aos Senhores Deputados, incluindo as Senhoras e os Senhores Presidentes de Junta, que 
aqui voltarem para cumprir o próximo mandato, bem como aos que se lhes hão-de juntar, 
em função dos resultados das eleições do próximo dia 26, os meus votos de felicidades 
pessoais e políticas no exercício das respectivas funções. -------------------------------------------- 
A todos, sem excepção, o meu bem-haja e, com estima e amizade, um abraço forte, que lhes 
endereço na pessoa do líder do Grupo Municipal do PS, meu estimado e bom amigo, 
Professor Rafael Amaro. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Viseu, 10 de Setembro de 2021. --------------------------------------------------------------------------- 
Muito obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Muito obrigado Senhor Deputado. –
Eu iria quebrar, irão compreender, eu iria quebrar o protocolo desta Assembleia só para 
reforçar dois pontos. -----------------------------------------------------------------------------------------
Um é aquilo que é para o Senhor Deputado em nome da Mesa, e penso que em nome de 
todos, reforçar ao Senhor Deputado o nosso muito obrigado por aquilo que fez, e o 
reconhecimento em prol do Concelho de Viseu. Por outro lado, também agradecer duas 
coisas. É por um lado a sua frontalidade política, o seu espirito combativo, mas também a 
outra qualidade que é de nunca abdicar dos seus princípios ideológicos, dos seus princípios 
em termos políticos, ser sempre uma pessoa que em conjunto com a Mesa e com os restantes 
Grupos Municipais teve sempre um princípio de colaborar numa sã convivência 
democrática com todas as forças políticas, e, nunca abdicando daquilo que é o princípio do 
contraditório, mas contribuindo para a sã convivência  democrática entre todos, e isto é 
também um aspeto que queremos que ficasse realçado e que ficasse em Ata esta situação. -
Terminava como comecei, muito obrigado em nome da Mesa e penso que em nome de todos, 
toda a colaboração que deu por este Concelho, e o reconhecimento de todo esse trabalho. 
Obrigado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tem a palavra o Deputado Diamantino Santos. -------------------------------------------------------
----- VINTE E NOVE – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE 
VISEU DIAMANTINO AMARAL DOS SANTOS (PPD/PSD): Muito bom dia. Eu 
começava por questionar os Serviços Técnicos se porventura estou em condições de ser 
ouvido? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Há algum problema na ligação Senhor 
Presidente de Junta? ----------------------------------------------------------------------------------------
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- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Viseu Diamantino Amaral dos Santos retoma 

a sua intervenção dizendo: Sim, sim Senhor Presidente, eu questionava os Serviços técnicos 
se porventura me estão a ouvir ou não? Estou? Estão a ouvir-me? -------------------------------
- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Bodiosa Rui Manuel dos Santos Ferreira 
intervém dizendo: Sim, estamos a ouvir bem Diamantino. -------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Viseu Diamantino Amaral dos Santos 
prossegue a sua intervenção dizendo: Muito bem. Obrigado. ----------------------------------------
Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Viseu, Senhora Secretária, Senhor 
Secretário, Senhora Presidente da Câmara, … --------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Senhor Presidente de Junta, ouve aqui um 
problema, pedíamos que recomeçasse a intervenção. ------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Viseu Diamantino Amaral dos Santos 
prossegue a sua recomeça a sua intervenção dizendo: Muito bem. Eu começava exatamente 
Senhor Presidente por questionar se neste momento me estão a ouvir? Ok. --------------------
Então, repito as saudações, saudando naturalmente o Senhor Presidente da Assembleia 
Municipal, a Senhora Secretária e o Senhor Secretário que o acompanham, quero também 
saudar de uma forma muito especial a Senhora Presidente de Câmara bem como os 
Senhores Vereadores presentes, saúdo naturalmente também todos os Membros da 
Assembleia, como saúdo também as Minhas Colegas e os Meus Colegas Presidentes de 
Junta. Não quero deixar passar em claro também os dois funcionários que prestam apoio 
nesta Assembleia, a Dra. Goretti Reis e o Senhor Rui Nery, como naturalmente também 
tenho que saudar nestes últimos tempos os Senhores Lino Pereira e Paulo Marques pelo 
trabalho técnico que desenvolvem para que todos consigamos estar conectados. Não quero 
esquecer também a Senhora que aí está a prestar serviço no plano da higienização do púlpito 
nomeadamente, como saúdo o Público e a Comunicação Social que porventura possam estar 
presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eu gostaria Senhor Presidente se me permite, deixar aqui uma saudação a um projeto 
cultural e não só, que aconteceu neste verão em que estive também na sua apresentação que 
é o Verão na Cidade Jardim. ------------------------------------------------------------------------------
Num período tão difícil que todos nós vivemos, temos que compreender da importância 
desta programação cultural que a Câmara promoveu em diversos locais da cidade, 
especialmente e preferencialmente ao ar livre, e de acordo com as medidas consentâneas de 
segurança particularmente em termos de saúde. Não tenho nenhum conhecimento de que 
porventura nestes eventos tenha havido algum surto pandémico o que releva Senhora 
Presidente da Câmara os cuidados que a Administração Municipal colocou nesta matéria. 
E, o porquê de falarmos sobre a programação do Verão na Cidade Jardim? Naturalmente 
por duas razões na minha perspetiva. O impacto socioeconómico que estas atividades 
tiveram e estão a ter, mas também o permitir à nossa comunidade e eventuais visitantes o 
usufruto, a cultura, que são situações fundamentais para a nossa qualidade de vida, e de que 
tão carecidos estamos. E, realmente, nós não podemos deixar passar em claro de facto este 
acontecimento porque foi importante para todos nós na perspetiva da valorização da nossa 
comunidade, dos nossos cidadãos, e também daqueles que nos visitam. E, agora, permitam-
me de alguma maneira transportar estas atividades para o Campo de Viriato onde 
habitualmente se realiza a nossa Secular Feira de S. Mateus. Eu tive a oportunidade e 
continuarei a visitar esse espaço e percecionei da importância que o Verão na Cidade 
Jardim tem em todas as áreas, nomeadamente na económica. Eu visitei e conversei com 
alguns comerciantes e empresários que estão hoje sediados no Campo de Viriato, e 
percecionei das suas expectativas, da sua vontade, do seu agradecimento por Viseu e a 
Administração Municipal naturalmente, ter tido a coragem de levar a efeito mais uma vez 
este acontecimento que não é, como bem sabemos, e como gostaríamos que fosse, a Feira de 
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S. Mateus. Mas, a verdade é que as expectativas dos empresários e dos comerciantes podiam 
ler-se nos seus rostos, nos seus olhos, e da importância, da relevância que este evento teve e 
está a ter para as suas economias naturalmente muito depauperadas. Depois também, 
vamos olhar para a vertente cultural. Eu acho que esteve muito bem Senhora Presidente em 
dar mais uma vez a oportunidade aos nossos agentes locais em poderem continuar a fazer 
aquilo que gostam de fazer, a não lhes tirar o hábito, porque de facto a pandemia causou 
também neste setor efeitos muito, muito nocivos, e foi bom ver alguns dos nossos agentes 
culturais poderem de alguma forma também estar presentes e colaborarem nesta iniciativa. 
E, depois também, vamos falar de facto da fruição da nossa comunidade e dos visitantes 
poderem passear por aquele local em segurança, poderem ir ao restaurante, poderem 
assistir a um espetáculo, poder comer as farturas, enfim, são hábitos que nos trazem muito 
à memória a nossa Feira de S. Mateus, e que, esperemos bem que em 2022 ela possa estar aí 
completamente renovada, e, sabemos bem da sua importância socioeconómica e até pelo 
cartaz turístico, porventura, e na minha opinião é o mais importante que temos no nosso 
concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais uma vez também aqui, terminaria a minha intervenção nesta matéria, relevando 
Senhora Presidente todo o cuidado que colocou nesta questão da segurança, e até sabemos 
que lhe criou alguns desagrados digamos assim, da parte de alguns comerciantes, injustos 
na minha perspetiva, porque a senhora e a administração municipal não mais fizeram do 
que cumprir as ordens que vinham da Direção Geral da Saúde, e portanto, nessa perspetiva, 
também por aí, quero felicitá-la pelo acontecimento. ------------------------------------------------
Permita-me agora Senhor Presidente da Assembleia Municipal, e nesta que é a última 
Assembleia Municipal deste ciclo autárquico, de alguma forma deixar aqui um 
agradecimento a todos aqueles que representaram quem os elegeu. Esta é por excelência a 
Casa da Cidadania e a Casa da Democracia Local e, portanto, eu quero agradecer a todos 
de alguma forma a participação cívica em favor dos cidadãos que os elegeram, e 
naturalmente também dizer-lhe que para mim foi um privilégio poder estar nestes 4 anos 
com todos, e espero bem que este trabalho cívico e de cidadania venha a continuar a sê-lo 
de uma forma democrática e sadia entre aqueles que irão ser os novos protagonistas no 
mandato autárquico de 2021/2025. -----------------------------------------------------------------------
Um agradecimento a todos. --------------------------------------------------------------------------------
Muito obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de 
Junta. Dava agora a palavra à Senhora Presidente de Câmara para informar e responder 
aos Senhores Deputados. -----------------------------------------------------------------------------------
----- TRINTA – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigada Senhor Presidente. 
Reitero os meus cumprimentos a todos.  Senhor Presidente da Assembleia e na sua pessoa à 
Mesa, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Senhor Vice-Presidente, Senhores 
Vereadores, Senhores Presidentes de Junta, Comunicação Social e todos aqueles que nos 
seguem online. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Eu começaria aqui pelas questões colocadas pelo Senhor Deputado Cristofe Pedrinho, e 
dizer-lhe que estamos em fim de mandato, mas não estamos em fim de linha como disse, e 
sabe muito bem da exigência deste mandato. ----------------------------------------------------------
O MUV foi de facto uma grande evolução, diria mesmo que foi uma revolução. Claro que 
não está tudo feito. Quanto aos números que me pediu, não lhe consigo responder, se puser 
essa questão por escrito poder-lhe-ei responder e procurar saber efetivamente quantas 
pessoas é que o solicitaram e qual foi a utilização. O importante é que está disponível essa 
possibilidade e, portanto, podem utilizar essa possibilidade do transporte a pedido, 
portanto, o MUV na Palma da Mão está de facto no terreno, e é uma promessa naturalmente 
que foi cumprida, e referir aqui mais uma vez esta evolução esta revolução que foi o MUV 
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em Viseu. Estamos muito orgulhosos do trabalho que fizemos nos últimos 4 anos, foi de facto 
difícil, mas recompensador. --------------------------------------------------------------------------------
Dizer-lhe que relativamente ao Parque Urbano da Aguieira, que é um processo que não é 
muito simples. Eu não sei se conhece este dossier, existe um plano de pormenor para o 
Parque Urbano da Aguieira, a Câmara tinha lá uma parte ínfima daqueles terrenos, 
portanto, é um processo algo complexo e complicado, não está parado, estamos a trabalhar 
neste processo, e este processo do Plano do Parque Urbano da Aguieira vai, e passo a 
expressão, e perdoem-me esta expressão vai casar também com o desenvolvimento de todo 
o processo da Avenida da Europa, e também dizer, que aqui, na Avenida da Europa, estão 
também já situações que estavam há algum tempo paradas, por resolver, que neste momento 
estão resolvidas, e quero-lhe aqui referir a questão daquele edifício que está inacabado, que 
está lá e que tão mal parece logo ali no inicio da Avenida da Europa, portanto, essa questão 
já está resolvida, bem como outras questões também da Avenida da Europa, e a Avenida da 
Europa está relacionada também com o desenvolvimento do Parque da Aguieira porque vai 
haver aqui uma compensação entre os terrenos do Parque da Aguieira e aquilo que se vai 
fazer também na Avenida da Europa. Há aqui um instrumento urbanístico que é utilizado 
que tem a ver com a perequação, as unidades de execução também aqui associadas a este 
processo, portanto, não é um processo fácil, mas não está parado, e por isso mesmo dizer-
lhe que esta questão é uma das prioridades, os serviços competentes estão a trabalhar nisto, 
e também lhe dizer que o projeto apresentado pelo Presidente António Almeida Henriques, 
o Viseu Primeiro, no qual estavam incluídos também estas questões que levantou, sempre 
disse o Presidente que era um projeto a 10 anos, e, portanto, os 10 anos não se completaram, 
infelizmente aquilo que aconteceu foi de facto demasiado penoso para nós, o Presidente, 
enfim, já não assistiu a até a algumas conclusões de alguns destes projetos que já foi 
posterior ao seu falecimento, e, portanto, dizer-lhe que estamos muito orgulhosos de todo 
este trabalho. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às freguesias de baixa densidade, eu realmente, enfim, fico um bocadinho 
espantada com aquilo que disse, porque de facto o investimento nas freguesias foi grande, 
e, aliás, fomos criticados pelas inaugurações recentes que fizemos, mas também, por um 
lado critica-se a inauguração da obra, mas que são inaugurações que podemos fazer, 
portanto, não estamos a violar a lei, e depois vem-se aqui dizer que efetivamente as 
freguesias continuam mais distantes e portanto, que o investimento nessas freguesias não se 
fez. Quero-lhe dizer que se houve investimento, e nestas freguesias de baixa densidade houve 
de facto bastante investimento nas freguesias, como já sabe e como já o dissemos, um 
investimento de cerca de 80 milhões de euros, portanto, isto para lhe dizer que houve de 
facto bastante investimento, as obras estão feitas, estas inaugurações estavam já 
programadas, até antes do falecimento do Presidente António Almeida Henriques porque 
de facto, foram feitas, foram projetadas, foram programadas com este executivo, e portanto, 
é normal que estando elas concluídas é justo que estas inaugurações se processem. ----------
E, creio que de um modo geral foram estas as questões. Relativamente ao Funicular. O 
Funicular avaria, é um equipamento, e, portanto, avaria e pára muitas vezes efetivamente 
devido a esses problemas, e neste momento está parado, está com um problema, e o 
concessionário está a tratar da resolução dessa questão. --------------------------------------------
Penso que foram estas as questões colocadas. ----------------------------------------------------------
Quanto ao Senhor Deputado Alberto Ascensão agradeço naturalmente as suas palavras, e 
toda a colaboração, todo o empenho, toda a sua dedicação, e de todos aqueles que deram 
muito de si em prol da causa pública, é para isso que estamos aqui, e, portanto, quando 
saímos com o sentido de missão cumprida e de consciência tranquila é sinal que cumprimos 
bem com a nossa função, e com a função para que todos os que aqui estamos, estamos enfim, 
mandatados, digamos assim. -------------------------------------------------------------------------------
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A exposição e a intervenção do Senhor Presidente Diamantino Santos relativamente ao 
Verão na Cidade Jardim, e relativamente a esta questão, eu gostaria de dizer que, quando 
apresentámos esta programação, portanto, este Verão na Cidade Jardim, em abril, sempre 
dissemos que esta programação poderia estar sujeita a alguns ajustamentos, porque sempre 
foi nossa preocupação a saúde em primeiro lugar e depois sim, também a estimulação da 
economia local. A verdade é que, dissemos também nessa apresentação que poderia de 
algum modo haver aqui lugar a adiamentos de alguns eventos, houve uma preocupação 
enorme com as questões de segurança em que os diferentes eventos estivessem espalhados 
por vários pontos da cidade exatamente para não haver aglomerações, houve aqui um 
aproveitamento também, um reforço do Viseu Cultura através do Viseu Cultura + que foi 
aqui mais uma lufada de ar fresco para os nossos operadores locais, e, efetivamente muitos 
desses projetos apresentados das candidaturas no âmbito do Viseu Cultura + estão a ser 
aproveitados também para a programação do Verão na Cidade Jardim mais concretamente 
no Campo de Viriato onde ainda no domingo passado ocorreu um desses eventos, foi no 
âmbito do Viseu Cultura + e foi exatamente no Campo de Viriato. É certo que houve aqui 
alguma incompreensão por parte dos operadores quando tivemos que reforçar medidas e, 
portanto, implementar outras medidas, e nomeadamente no Campo de Viriato, mas a 
verdade é que nunca escondemos isto, e sempre dissemos desde a primeira hora que de 
acordo com a evolução da pandemia, dos números, teríamos que obrigatoriamente ajustar 
e respeitar todas as orientações que a Autoridade de Saúde nos recomendasse, a Direção 
Geral de Saúde, e foi exatamente isso que fizemos, nunca deixando que se pusesse em causa 
a saúde, porque isso era e é de facto a nossa primeira preocupação, inclusivamente no 
Campo de Viriato tivemos a preocupação quanto ao Centro de Vacinação fazer reuniões, 
perceber como é que as coisas deviam ser articuladas, em termos de estacionamento, o 
acesso ao Centro de Vacinação, o barulho, os horários, as próprias diversões, portanto, 
houve sempre esta preocupação, e sempre articulado com os operadores, com os 
representantes da Autoridade de Saúde, com as Forças de Segurança, portanto, sempre 
todos envolvidos neste processo porque efetivamente também percebemos que as pessoas 
precisavam disto, precisavam de algo, pessoas, operadores que estavam à meses sem 
trabalhar, tinham famílias para cuidar e para sustentar, e percebemos esta aflição, este 
sufoco que eu vi na cara das pessoas, porque reuni com elas presencialmente em condições 
de segurança, e também por videoconferência outras vezes, e, portanto,  percebemos 
claramente este sufoco que as pessoas estavam a passar. Portanto, tendo em conta essa 
preocupação, este Verão na Cidade Jardim foi efetivamente … e também, para além desse 
sufoco das pessoas que precisavam naturalmente de iniciar ou reiniciar a sua atividade 
ainda que em moldes um bocadinho diferentes, não, enfim, da forma como era antes, mas 
era a possível, percebemos também que as pessoas também precisam disto, nós que estamos 
em casa, a população, porque de facto, este momento, isto que estamos a passar, é um 
momento tão difícil, tão critico que do ponto de vista psicológico, mental, nos afeta, e há 
pessoas que têm menos capacidade de gerir estes sentimentos, estas emoções, e portanto, de 
facto, também sentimos isso nas pessoas, que era preciso isto, um momento também de 
relaxamento, de ir a um evento, de ir lá comer a fartura, pronto, as pessoas também 
precisam disto, e, portanto, isto também lhes faz bem ao seu psicológico, à sua mente,  
portanto, também precisam disto. É claro que, enfim, não é um processo fácil, porque está-
se sempre aqui a procurar este equilíbrio entre o que é a saúde, o bem primeiro que é a 
saúde, e a segurança, e depois também a ajuda e esta estimulação à economia local, e, 
portanto, foi sempre este, e, é sempre este o nosso objetivo, que é procurar sempre aqui o 
equilíbrio, cumprindo o que temos que cumprir, e dizer que de facto fomos um bocadinho 
incompreendidos numa determinada fase, embora, os operadores sabiam desde a primeira 
hora que se nós tivéssemos que ajustar e arrepiar caminho em algumas situações o iriamos 
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fazer, e foi isso que aconteceu, portanto, isso nunca foi escondido desde a primeira hora, a 
ninguém, e quando percebemos que tínhamos que implementar medidas adicionais isso foi 
explicado também às pessoas porque se não o fizéssemos pura e simplesmente o recinto era 
encerrado, e, portanto, era bom que as pessoas percebessem que se assim não fosse não havia 
a continuidade do evento, e, dizer que, não é fácil nunca tomar estas decisões, mas são 
necessárias, são obrigatórias, não temos como fugir a isto, e por outro lado dizer que, quer 
dizer, preferíamos que assim não fosse, porque isto representa efetivamente, e representou 
um encargo adicional e não foi pequeno para o município,  mas não quisemos, naturalmente, 
deixar que o evento não continuasse, embora com as restrições que todos conhecemos, que 
depois foram publicitadas mas não havia outra forma, e em relação aos eventos que foram 
num período mais critico, porque, pronto, este acompanhamento da situação é avaliado 
semanalmente não é, em reuniões que temos com a Comissão Municipal de Proteção Civil, 
portanto, semanalmente avaliamos e vamos ajustando,  e  sempre que houver necessidade 
disso… felizmente estamos num período em que os valores estão um bocadinho a  nosso 
favor, estão um bocadinho mais simpáticos, e portanto, é sinal que estamos também a fazer 
o nosso trabalho, e pronto, e houve aqui também este desagravamento que também tem a 
ver um bocado com… houve aqui um período em agosto que Viseu estava cheio de gente, 
cheio, não só os nossos emigrantes, como também turistas, pessoas que vinham mesmo do 
litoral, portanto, não estou a falar de estrangeiros, também havia estrangeiros sim, mas 
pessoas próximas aqui de nós que vieram procurar, e procuram mais o turismo natureza, 
estavam aqui em grande número, e portanto, isso também acabou por nesse período ser um 
bocadinho mais complicado, e agravou, houve ali um agravamento a  situação que também 
teve a ver com este número de pessoas que estavam na nossa cidade e que em agosto de facto 
se verificou este maior número.----------------------------------------------------------------------------
Portanto, dizer,  agradecer naturalmente ao  Senhor Presidente Diamantino Santos também 
as suas palavras. ----------------------------------------------------------------------------------------------
E, pronto, acho que não tenho aqui mais nenhum apontamento e achamos que este Verão 
na Cidade Jardim era necessário e por isso, ainda não terminou, só terminará em final de 
setembro, no dia 21 de setembro, e vamos continuar a estar sempre atentos e se houver 
necessidade de mais algum ajustamento assim o faremos. ------------------------------------------
Muito obrigada Senhor Presidente. ----------------------------------------------------------------------                       
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. -------
Íamos então iniciar o Período da Ordem do Dia. Antes de iniciarmos os trabalhos da Ordem 
do Dia, cumpre recordar os membros da Assembleia da obrigação de cumprimento do 
disposto na Resolução do Tribunal de Contas n.º 14/2011, recordar também que deverão 
estar observáveis on-line em tempo real durante os trabalhos especialmente no período de 
votações, e também, antes de iniciarmos a apreciação dos pontos agendados recordamos que 
já aprovamos no início dos nossos trabalhos no período da manhã que para efeitos de 
execução imediata, as deliberações são aprovadas em minuta. Nesse sentido, dava de 
imediato a palavra à Senhora Presidente da Câmara para tratar do PONTO UM (1) da 
Ordem de Trabalhos, Informação Municipal e informava que independentemente do 
resumo feito a informação que a Senhora Presidente da Câmara nos enviou já foi divulgada 
a todos e constará integralmente da Ata da Sessão. ---------------------------------------------------
Dava a palavra à Senhora Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------- 
 ----- TRINTA E UM – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigada 
Senhor Presidente. Reitero os meus cumprimentos a todos. ----------------------------------------
Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores Deputados. -------------------
Hoje, particularmente, inicio a informação que presto a este órgão com uma mensagem de 
agradecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Como já referi aqui nesta Assembleia, assumi a Presidência da Câmara Municipal de Viseu 
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num momento particularmente difícil para mim, mas com a certeza inabalável de que o 
projeto que definimos para o concelho tinha que ter a continuidade até ao final do mandato 
que tínhamos em exercício. -------------------------------------------------------------------------------- 
Obviamente, o primeiro agradecimento é para reconhecer, de forma inequívoca, o 
responsável pelo projeto político mais impactante do Interior de País. Aquele que me 
convidou a integrar a sua equipa e que connosco partilhou a sua visão, António Almeida 
Henriques. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mas, não seria justa se não reconhecesse o trabalho de todo o executivo, de todos os 
Vereadores, da Mesa da Assembleia e dos Deputados desta Assembleia. ------------------------ 
Agradecer aos Senhores Presidentes de Junta e neles a todas as equipas das nossas 25 
freguesias do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Uma palavra muito especial para aqueles que diariamente servem a comunidade nos 
serviços do Município, nos SMAS, na Habisolvis, na Viseu Marca e na SRU. ------------------ 
E, também um sentido agradecimento a todas as instituições e a cada uma e a cada um dos 
Viseenses. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Como disse, logo de início, não foi para mim uma tarefa fácil. ------------------------------------- 
Primeiro porque não foi para esta tarefa que estava preparada mentalmente e 
psicologicamente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mas, principalmente, porque ela só acontece após a perda trágica de um amigo, do meu 
Presidente até então. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Sendo esta a última reunião do mandato que está perto de terminar, agradeço porque só 
com o apoio de todos que referi foi possível dar continuidade ao projeto, à visão e acima de 
tudo ao desenvolvimento do nosso Concelho. ---------------------------------------------------------- 
Somos orgulhosamente a Melhor Cidade para Viver. ------------------------------------------------ 
Somos perfeitos? Certamente que não. ------------------------------------------------------------------ 
Está tudo feito? Certamente que não. ------------------------------------------------------------------- 
Mas se somos a Melhor Cidade para viver em Portugal, quer dizer que o nosso esforço, o 
nosso trabalho e o nosso empenho têm sido consequentes e recompensadores. ----------------- 
Passaria agora às informações relativas ao Covid-19 e ao processo de vacinação. ------------- 
Desde março do ano passado que muito se escreveu e muito se fez para combater esta 
pandemia que nos assolou e nos alterou a vida. -------------------------------------------------------- 
Tem sido um caminho longo, espinhoso, desgastante. ------------------------------------------------ 
As métricas de avaliação da pandemia, as regras que nos impõem e que são essenciais para 
diminuirmos riscos e taxas de incidência, sofreram imensas alterações desde março de 2020.  
Foram meses difíceis para todos. Mas, estou certa que em Viseu soubemos dar resposta 
célere, eficiente e eficaz em cada momento. ------------------------------------------------------------ 
Vivemos a cada momento um novo momento decisivo. As nossas empresas, os nossos 
comerciantes e produtores, os restaurantes, os taxistas, os hotéis e todos os agentes turísticos, 
para além dos culturais, bem como todos nós, necessitamos que esta fase continue a correr 
bem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuamos a tomar decisões articuladas e ponderadas. Nunca nos demitiremos das nossas 
responsabilidades porque o nosso compromisso é e será, como sempre foi, com Viseu e com 
o bem-estar dos viseenses. ---------------------------------------------------------------------------------- 
O processo de Vacinação continua a fazer o seu caminho, tendo nós a expectativa que à 
medida que alcançarmos maiores taxas de vacinação possamos retomar o nosso modo de 
vida normal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Isto que vou dizer não ia na informação que foi distribuída, mas para dizer que tive ontem 
uma  reunião com a  Senhora  Dra. Rita Figueiredo que está agora em regime de substituição 
motivado pela morte do Dr. António Grade que já aqui referimos, e  que a  previsão  que 
tínhamos feito para o encerramento do Centro de Vacinação seria final de outubro, e,  
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portanto, está tudo mais ou menos alinhado e pensado para que no final de outubro 
possamos fechar a porta satisfeitos, orgulhosos  do  trabalho que se fez, embora a partir do 
inicio de outubro, portanto, sábado e domingo não  haverá necessidade de estar o Centro 
aberto, com as marcações que já estão  feitas, portanto, já articulámos tudo isso. Gostaria 
de dar aqui esta informação, portanto,  que a partir do inicio de outubro aos sábados e 
domingos o Centro não estará aberto mas irá até ao final de outubro, até que este processo 
esteja concluído e, portanto, que não haja necessidade de mantermos o Centro porque tem 
naturalmente custos associados de pessoal, logísticos, e também porque os profissionais 
estão exaustos, e isto  também foi transmitido, precisam… o facto de já fechar ao fim de 
semana já vai ser aqui um bocadinho  já reconfortante para também restabelecerem as suas 
energias que desde o primeiro dia não desmobilizaram e, portanto, todos empenhados, e, 
aproveito também para mais uma vez agradecer a todos os  profissionais de saúde, aos  
voluntários, às forças de segurança, aos senhores presidentes da junta e a todos os que 
estiveram envolvidos  neste processo que efetivamente correu e está a correr muito  bem, 
portanto, o meu grande agradecimento a todos. -------------------------------------------------------      
Quanto aos dos Preliminares dos Censos de 2021, todos sabemos que o concelho de Viseu 
cresceu populacionalmente. -------------------------------------------------------------------------------- 
O Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciou os resultados preliminares dos Censos 
de 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Viseu destaca-se, pela positiva, neste último recenseamento. --------------------------------------- 
No concelho, verificou-se um crescimento populacional de 0,4%, traduzido em mais 419 
habitantes. Viseu é, assim, a par de Sernancelhe, um dos dois únicos concelhos do interior 
do país nos quais, para já, se regista um aumento do número de pessoas. ----------------------- 
O concelho integra os 51 municípios portugueses em que os resultados provisórios apurados 
permitem destacar uma subida nos números face a 2011. ------------------------------------------- 
Em comunicado, o INE adiantou que os resultados definitivos dos Censos 2021 serão apenas 
conhecidos no 4º trimestre do próximo ano, podendo haver uma apresentação intermédia 
de novos resultados provisórios em fevereiro. --------------------------------------------------------- 
Estes resultados comprovam e validam toda a dinâmica instituída na última década no 
Município e, ao contrário do que a oposição tantas vezes tem referido, significam muito para 
Viseu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Claro que não nos satisfazem por completo. O saldo natural diminuiu muito. Os Concelhos 
em redor de Viseu decresceram de população. O Interior está cada vez mais só. -------------- 
Mas, por outro lado comprova que, num mar de decréscimos populacionais, Viseu continua 
a ser um Farol no Interior do País. -----------------------------------------------------------------------
Gostaria agora ainda de dar aqui alguma informação relativamente Educação, Cultura e 
Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O triângulo Educação, Cultura e Desporto, constitui, provavelmente um dos fatores mais 
representativos do modelo de qualidade de vida definido para Viseu e que nos permitiu, por 
um lado, inverter a tendência de queda de população a que o interior está tantas vezes 
condenado, bem como ser considerada já por três vezes, a Melhor Cidade para Viver. ------ 
No âmbito Cultural muito temos para elencar ou apresentar, com resultados evidentes no 
turismo, no Marketing Territorial e na qualidade de vida. ----------------------------------------- 
Desde logo a dinamização do Programa Viseu Cultura, a que associámos mais programas 
de incentivo à produção artística e cultural. Ao cabo de 4 anos deste programa municipal, 
atingimos um volume de aprovações de 4,72 milhões de euros de financiamento direto à 
Cultura Independente. Tenho a certeza que contribuímos decisivamente para tornar Viseu 
uma das cidades mais relevantes e ativas do país no setor Cultural. ------------------------------ 
Segundo dados também disponibilizados pelo INE, Viseu alcançou o 1º lugar no número de 
sessões ao vivo por mil habitantes; e o 2º lugar no indicador de públicos em espetáculos ao 
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vivo por mil habitantes. O concelho é ainda o 4º no número absoluto de espetadores, depois 
de Braga, Lisboa e Porto.  ----------------------------------------------------------------------------------
Saliento os mais de 100 projetos de criação e os postos de trabalho criados através da 
aplicação destas verbas na comunidade cultural local. ----------------------------------------------- 
Conseguimos ser determinantes na sustentabilidade e na autonomia profissional dos artistas 
de base local. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ao mesmo tempo, influenciámos determinantemente o posicionamento da cidade através 
deste programa de apoio estruturado, regular e integrado. ----------------------------------------- 
Ainda no âmbito cultural, aumentámos a rede de museus e iniciámos a introdução de 
tecnologia e digitalização nos mesmos, adaptando-os ao Futuro. ---------------------------------- 
Este ano, face aos constrangimentos sociais e económicos gerados pela pandemia, não 
podendo realizar a tradicional Feira de S. Mateus, decidiu-se agregar à programação de 
verão um conjunto de realizações e propostas que mantêm viva a cultura na cidade de 
Viriato. O “Verão na Cidade Jardim”, apesar dos condicionamentos associados à pandemia, 
tem sido fundamental para assegurar algum fôlego aos agentes económicos locais, 
possibilitando ao mesmo tempo momentos de lazer e descontração de que todos 
necessitamos num período tão difícil. -------------------------------------------------------------------- 
A verdade é que este trabalho não é apenas do Município. Os diferentes agentes culturais 
do concelho têm sido determinantes e merecem todo o crédito pelo trabalho desenvolvido. - 
Relativamente ao Desporto e Atividade Física, o Viseu Ativo conseguiu contribuir para 
fazer os cidadãos de Viseu mais Ativos, mais Saudáveis e mais Felizes, tornando a nossa 
comunidade mais Participada, mais Produtiva e mais Competitiva. ------------------------------ 
Ao nível do Programa de Apoio ao Desporto e Atividade Física, o Município de Viseu 
investiu cerca de 10 milhões de euros, contribuindo diretamente para projetos e atividades 
desenvolvidas pelos clubes locais. Conseguimos um claro e inequívoco aumento dos atletas 
do género feminino e apoiámos mais de 4700 atletas federados e não federados. -------------- 
Promovemos a inclusão e a adaptação num verdadeiro “Desporto para Todos”. -------------- 
Para esta dinâmica muito contribuiu também o claro investimento no Programa de Gestão, 
Construção e Reabilitação das Instalações Desportivas e Espaços Promotores de Atividade 
Física, onde mais de 8 milhões e euros de investimento direto foram colocados ao serviço de 
todos os cidadãos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dinamizámos ainda a escola Municipal de Natação, o Viseu Ativo, a Escola Ativa e a 
Atividade Sénior, onde investimos anualmente cerca de 1,3 milhões de euros. ----------------- 
Contribuímos decisivamente para que hoje, em Viseu, existam mais de 12 mil pessoas que 
praticam algum tipo de atividade física e que têm, desta forma, uma vida mais ativa e mais 
saudável. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
É justo e merecido deixar um agradecimento especial a todos os clubes, associações, 
dirigentes, técnicos, atletas e famílias que fazem de Viseu um concelho comprometido com 
o desporto, o bem-estar e a qualidade de vida.  -------------------------------------------------------- 
E, nesta linha, podemos falar sobre o terceiro, mas não menos importante vértice deste 
triângulo virtuoso. A Educação. -------------------------------------------------------------------------- 
Na Educação, estamos em pleno início de transferência de competências, assumindo maior 
proximidade e alargando o âmbito do nosso Viseu Educa. ------------------------------------------ 
Essa proximidade e esse investimento dos últimos anos permitiu crescer nos principais 
rankings nacionais de análise da Direção Geral de Estatística da Educação e da Ciência. 
Entre 2017 e 2019, a percentagem de percursos diretos de sucesso no ensino secundário foi 
de 58%, e no 3º ciclo de 60%, o que coloca Viseu no segundo e terceiro lugar, 
respetivamente, do ranking nacional. Também o insucesso escolar no ensino básico, medido 
pela taxa de retenção e desistência, diminuiu mais de 50% no mesmo período, de 7,8% para 
3,4%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Mas, não se pense que todo este processo foi fácil. Os últimos dois anos foram difíceis em 
todos os setores e na Educação em particular. --------------------------------------------------------- 
As constantes adaptações à pandemia, colocaram-nos desafios que só devidamente 
articulados, como estivemos nos últimos tempos, pudemos ultrapassar. ------------------------- 
Aproveito esta oportunidade também para agradecer aos senhores professores, 
funcionários e agentes de educação, pais e alunos que souberam estar à altura dos tempos 
que vivemos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quanto ao Investimento, apoio à economia local e à criação de emprego. ----------------------- 
Na área Económica, como também já disse muitas vezes, Viseu foi capaz de criar nos últimos 
anos novos clusters, nomeadamente o das tecnologias de informação, Saúde e Ambiente, 
captando mais investimento e mais emprego para o nosso concelho. ---------------------------- 
O programa Viseu Investe, por exemplo, permitiu fixar no concelho mais de 100 projetos 
nas áreas Industrial, Saúde, Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica, Retalho 
Alimentar, Contact Centers, Ambiente, entre outras. Estamos a falar de mais de 250 milhões 
de investimento e de cerca de 3.500 postos de trabalho, muitos deles qualificados. Saliento, 
por exemplo, os cerca de 850 engenheiros fixados nos últimos anos em 16 empresas 
tecnológicas, ou então no sector da saúde, onde foram criados mais de 600 empregos. ------- 
A aposta na criação de empresas estende-se também às freguesias de baixa densidade, onde 
se destaca o programa Viseu Rural, para promoção do empreendedorismo também nestas 
localidades do concelho. Neste ponto, saliento ainda o reforço da capacidade instalada de 
terrenos de aptidão Industrial, nomeadamente com o novo Parque Empresarial de Lordosa, 
a aquisição e disponibilização de terrenos em Mundão ou o Projeto de Ampliação do Parque 
Industrial de Coimbrões. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Ao fim de 8 anos, a política de atração de investimento e criação de emprego do Município 
de Viseu apresenta resultados claros: segundo o INE, o Rendimento Bruto cresce de 8.919 
para 9.354 euros. Este valor é superior ao da CIM Viseu Dão Lafões e também à média 
Nacional.  Em termos comparativos, coloca-nos acima de concelhos como o de Braga, e é 
um claro indicativo do aumento do poder de compra dos viseenses. ------------------------------ 
Mérito também para os empresários viseenses e investidores, que perceberam e confiaram 
na atratividade do Concelho de Viseu. ------------------------------------------------------------------ 
Neste momento, em que nos aproximamos do final do mandato, devo salientar aquele que é 
um dos grandes desígnios do projeto liderado por António Almeida Henriques, ao qual hoje, 
orgulhosamente, dou continuidade: a coesão territorial e a aposta nas diferentes freguesias 
do concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nos últimos anos, investimos anualmente cerca de 20 milhões de euros nas nossas freguesias. 
Em todas as dimensões, tanto no plano material, como no plano imaterial. Implementámos 
10 Espaços do Cidadão nas freguesias urbanas e periurbanas, para além de um Espaço do 
Cidadão Móvel para prestar serviço nas restantes. O Município de Viseu investiu cerca de 
320 mil euros nestas estruturas, que reúnem serviços de diferentes entidades, 
nomeadamente da administração central, local e de entidades privadas que prestam serviços 
de claro interesse público, num único balcão. O projeto de Viseu é único no país, já que 
oferece um serviço 5 em 1: serviços do Município, das freguesias, do SMAS, o Viseu Net e o 
Viseu Urbe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nas acessibilidades, registamos hoje mais de 300 kms de estradas construídas ou 
requalificadas. Além disso, resolvemos variadíssimas situações na estrutura viária do 
concelho, como são exemplo o alargamento na Rua 5 outubro, o alargamento de via junto à 
Rotunda do Matadouro, a ligação entre Estrada Nelas e A25 ou a conclusão do acesso 
superior da Avenida Europa. ------------------------------------------------------------------------------ 
Concretizámos ainda trabalho ao nível do saneamento básico, num concelho com 507 km2 
de território. Neste momento, Viseu tem uma taxa de cobertura de saneamento de 98%, e 
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de água de 99%. São mais de 40 Milhões de euros investidos em cerca de 170 obras, que 
permitem que o Concelho de Viseu, hoje, se coloque num patamar de qualidade que parecia 
inalcançável há meia dúzia de anos.  --------------------------------------------------------------------- 
Construímos ainda a ETAR Viseu Sul, uma infraestrutura moderna com tratamento 
terciário, que possibilitará no futuro a criação de um espelho de água no Rio Pavia e a 
utilização de água reutilizada para rega de jardins. Avançámos também com o projeto da 
nova ETAR de Silgueiros e Oliveira de Barreiros, para além de termos dado os passos 
necessários para a criação da Empresa Intermunicipal Águas de Viseu. ------------------------ 
Quero ainda salientar o esforço do Município para assegurar que todos os viseenses tenham 
uma habitação condigna, tanto na cidade, como nas freguesias. Certamente, ainda existirão 
situações por resolver, mas é com muita satisfação que percebemos o salto qualitativo que 
demos, com o contributo de programas como o VISEU HABITA e o VISEU SOLIDÁRIO. 
Desde 2014, estas ferramentas apoiaram 564 famílias do concelho, num montante global que 
ultrapassa os 3,6 milhões de euros. Para este ano de 2021, a autarquia disponibilizou cerca 
de 400 mil euros para apoiar diretamente 58 famílias em 21 das 25 freguesias. ---------------- 
No plano imaterial, recuperámos e valorizámos as nossas tradições e costumes, como por 
exemplo as Cavalhadas de Vildemoinhos e as Cavalhadas de Teivas.  --------------------------- 
Destaco ainda, pela sua relevância também a nível económico, a proeza de assegurar o 
primeiro produto de Viseu certificado e reconhecido: os Estanhos de Bodiosa.  --------------- 
Estou certa que, no final deste trajeto, as 25 freguesias de Viseu estarão mais atrativas, mais 
sustentáveis e melhor preparadas para enfrentar os desafios do futuro. ------------------------- 
As Senhoras e Senhores Presidentes de Junta, assim como todos os funcionários, estão por 
isso de parabéns. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
A nível ambiental, Viseu é hoje um Concelho sustentável e um exemplo para os demais. ---- 
Incrementámos as áreas verdes públicas, e tornámo-las mais sustentáveis, diminuindo o 
consumo de água e garantindo eficiência e sustentabilidade. --------------------------------------- 
Fizemo-lo recorrendo a espécies arbustivas endógenas, com menor consumo hídrico. Os 
mais de 18 mil arbustos plantados representam uma poupança anual de 25.000 m3 de água. 
Outra das características que trabalhámos foi a universalidade dos espaços verdes 
tornando-os inclusivos. De todos e para todos. E, fizemo-lo maximizando as funções 
ecológicas e aplicando uma gestão hídrica sustentável. ---------------------------------------------- 
Plantámos, também já falei nisto várias vezes, plantámos mais de 12 mil árvores e, por cada 
espécie que depois de estudada foi abatida por condições fitossanitárias, de segurança ou de 
acessibilidade, o Município plantou 12.  ----------------------------------------------------------------- 
Ainda neste domínio, o planeamento adequado, os bosques intergeracionais e uma maior 
ação informativa e fiscalizadora, têm contribuído para continuar a fazer de Viseu um 
Concelho cada vez mais Verde. --------------------------------------------------------------------------- 
Ao nível dos resíduos, assistimos a uma evidente transformação. --------------------------------- 
Primeiro, com a duplicação das ilhas ecológicas, com a instalação de 406 novas ilhas 
ecológicas, o que permitiu registar mais de 44 kg/habitante/ano de recolha seletiva, o dobro 
da meta nacional. Globalmente, só no ano passado, cerca de 4,4 toneladas de resíduos 
seletivos foram enviadas para reciclagem (mais 1,4 toneladas face ao ano de 2018), o que 
representou uma poupança municipal de 432 mil euros. -------------------------------------------- 
Mas não ficamos por aqui. Estamosa lançar o inovador projeto RAYT, primeiro com um 
teste piloto, que recompensará as populações que mais eficientemente se comportarem a 
este nível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A verdade é que, desde 2014, o Município de Viseu já investiu mais de 64 milhões de euros 
na área do ambiente. Um investimento direcionado, concretizado com visão estratégica, 
reconhecido por especialistas e entidades do setor. Um estudo internacional, publicado na 
revista científica Lancet Planetary Health, apontou a nossa cidade como aquela que 
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apresenta a melhor qualidade do ar em todo o país. A investigação, analisou 858 cidades 
europeias, incluindo 14 portuguesas. Viseu está entre as menos poluídas da Europa. -------- 
Outro relatório, este divulgado pelo CDP (Carbon Disclousure Project), posiciona Viseu 
entre as cidades europeias melhor preparadas para atenuar os danos das alterações 
climáticas. A nível nacional, num estudo realizado pela DECO, Associação Portuguesa para 
a Defesa do Consumidor, os viseenses colocam a nossa cidade em primeiro lugar nas 
vertentes ‘Meio Ambiente e Poluição’, ‘Limpeza e Gestão de Resíduos’ e ‘Mobilidade’. ----- 
Estou certa que é também por estas razões que Viseu continua a afirmar-se como a cidade 
portuguesa com mais qualidade de vida e a Cidade-Jardim por excelência. -------------------- 
A todas e a todos os viseenses que diariamente contribuíram para que o nosso concelho 
alcançasse estes resultados, deixo o meu sincero e sentido Bem-Haja. ----------------------------
Termino a minha apresentação Senhor Presidente, foi em jeito de despedida, é a última 
Assembleia em que vou participar e também em jeito de balanço. --------------------------------
O meu Bem Haja a todos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Anexo 1 – páginas 485 a 498). ----------------------------------------------------------------------------- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente pelo 
contributo que tem dado ao Concelho de Viseu. -------------------------------------------------------
Em relação a este ponto algum dos Senhores Deputados quer intervir?  Tem a palavra a 
Deputada Filipa Mendes. -----------------------------------------------------------------------------------
----- TRINTA E DOIS – A SENHORA DEPUTADA FILIPA MANUELA CARVALHO DE 
ALMEIDA MENDES (PPD/PSD): Bom dia a todos. Os meus cumprimentos.  Senhor 
Presidente da Assembleia Municipal, Digníssimos Membros da Mesa, Senhora Presidente 
da Camara Municipal de Viseu, Senhor Vice-Presidente da Camara Municipal Viseu, 
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores, Caros Deputados Municipais, os meus 
cumprimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Atravessámos um mandato no mínimo atípico e que terminará este mês. Desde a pandemia 
à perda prematura do nosso Presidente da Camara muito aconteceu. Ainda assim e com 
sentido da responsabilidade e missão, a equipa de vereadores da camara municipal de Viseu 
com a liderança da Senhora Presidente da Câmara Municipal executou o plano que foi 
traçado. Os nossos agradecimentos a todos na pessoa da Engenheira Conceição Azevedo. -- 
Pela informação transmitida pela Senhora Presidente da Câmara só podemos concluir que 
Viseu continua o seu caminho de projetos, investimento e crescimento. Se duvidas houvesse 
sobre as boas opções do executivo municipal, os dados preliminares dos Censos de 2021 
vieram confirmar que Viseu efetivamente cresceu. E cresceu por causa de todas as apostas 
municipais que a Engenheira Conceição aqui elencou tais como: educação, cultura, 
desporto, coesão territorial, investimento, ambiente e sustentabilidade. Viseu adaptou-se a 
novos tempos, a novas tecnologias, mantendo tradições e projetando o concelho em Portugal 
e no mundo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Invocando as palavras da Senhora Presidente: o trabalho não está acabado, é preciso 
continuar no bom caminho. A coesão territorial sempre foi bandeira deste executivo e por 
isso investiu cerca de 20 milhões de euros em obras municipais, nas várias freguesias, nas 
estradas, no saneamento, nas ETAR e em tantos outros projetos. --------------------------------- 
A política local do futuro passará inevitavelmente pelo meio ambiente. Na verdade, desde 
há vários anos a esta parte que cuidamos dos nossos jardins, das nossas árvores e da nossa 
área verde, dos nossos resíduos e da nossa pegada ambiental numa lógica de política verde 
ambiciosa e de futuro. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Não é por acaso, como também já aqui foi referido pela Presidente da Câmara, que somos 
considerados cidadãos da Cidade Jardim, com a melhor qualidade de ar e logicamente com 
a melhor qualidade de vida. --------------------------------------------------------------------------------
Os 64 milhões de euros adjudicados a este sector são o espelho de uma cidade mais amiga 
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das novas gerações, cada vez mais vanguardista na política municipal que nos colocam há 
décadas como uma das melhores autarquias do país e como uma das melhores cidades da 
europa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obrigada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a 
palavra a Deputada Isabel Fernandes. ---------------------------------------------------------------- 
----- TRINTA E TRÊS – A SENHORA DEPUTADA ISABEL CRISTINA BENTO 
FERNANDES (PPD/PSD): Mais uma vez cumprimentar todos os presentes. Há bocadinho 
começámos com momento de um Voto de Pesar e estávamos um bocadinho todos 
constrangidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------
O Grupo Parlamentar do PSD nesta Assembleia, e sabendo-se que é a última sessão do 
mandato autárquico 2017/2021, não poderia deixar de vir aqui endereçar um especial 
cumprimento à Senhora Presidente de Câmara Conceição Azevedo, manifestando-lhe um 
grande apreço e gratidão. A forma como se entregou a esta missão, que de facto não desejou, 
revelou grande espirito de serviço público, empenho, dedicação e entrega desinteressada. 
Honrou com grande responsabilidade a confiança que os viseenses depositaram no projeto 
do Dr. Almeida Henriques e no PSD, e por isso o nosso muito obrigado. -----------------------
Aproveitar também o momento para agradecer de igual forma a toda a equipa do executivo 
que agora termina o mandato e que durante os últimos 4 anos trabalhou em prol desta 
comunidade na gestão dos compromissos, estratégias e programas. O nosso agradecimento 
também às Senhoras e Senhores Presidentes das 25 Juntas de Freguesia de Viseu. 
Entregaram-se juntamente com as suas equipas aquela que é para muitos de nós a mais 
nobre função de serviço público autárquico. Procuraram dar sempre o seu melhor às suas 
freguesias e submetem agora no próximo dia 26 o seu trabalho e o sufrágio dos seus projetos 
à avaliação doa viseenses. Neste contexto, uma palavra muito especial de apreço e gratidão 
aos Senhores Presidentes de Junta Jorge Anselmo, Carlos Correia, Luís Filipe Mendes, 
Rosa Ferreira, Fernando Machado e António Tavares, que por limitação de mandatos ou 
por decisões pessoais terminam agora as suas funções autárquicas na liderança das suas 
freguesias. Também um cumprimento especial para todos os eleitos de todos os partidos 
aqui representados. Dirijo-me especialmente aos eleitos nos partidos de oposição deste 
projeto autárquico. O debate democrático e justo assim como o diálogo, o debate de ideias 
e o contraponto são essenciais para a saúde da democracia. Quase a terminar, o Grupo do 
PSD gostava de endereçar um cumprimento especial à Mesa deste Órgão Deliberativo em 
especial ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal Dr. Mota Faria. A forma como 
dirigiu os trabalhos nesta Casa da Democracia foi rigorosa, irrepreensível, ao mesmo tempo 
que promoveu o diálogo e promoveu equilíbrios. Viseu sempre foi a sua prioridade, e a sua 
dedicação e o amor a este concelho são por si só evidentes e inquestionáveis. O Senhor 
Presidente desta Assembleia Dr. Mota Faria, dá confiança, solidez, estrutura e dimensão à 
gestão politica do nosso município. -----------------------------------------------------------------------
Por fim, o agradecimento mais importante. Os Deputados Municipais do PSD gostavam de 
agradecer, querem agradecer a todos os viseenses que confiaram no nosso projeto 
autárquico para governar este município. Procurámos e procuraremos sempre 
corresponder às expectativas dos Munícipes de Viseu e honrar a confiança e a 
responsabilidade que em nós depositaram. Muito obrigada a todos. -----------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a 
palavra o Deputado Rafael Amaro.  ---------------------------------------------------------------------
----- TRINTA E QUATRO – O SENHOR DEPUTADO ANTÓNIO MANUEL ANTUNES 
RAFAEL AMARO (PS): Senhor Presidente da Assembleia Municipal caro Dr. Mota Faria, 
neste momento de balanço deixe-me também que o cumprimente vivamente e o felicite por 
durante este mandato, e já nos mandatos anteriores e do tempo que eu levo aqui na 
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Assembleia Municipal, o felicite pela capacidade democrática que sempre demonstrou, e 
era isso que se pedia, e também já agora pela amizade que fomos ganhando durante este 
percurso. Portanto, furando aqui um pouco o protocolo já que estamos em hora de balanço, 
e furarei também do ponto de vista do que vou dizer que não corresponderá se calhar ao 
ponto e ao balanço que se poderia aqui fazer, aproveitar também para cumprimentar 
vivamente a Senhora Presidente, e gostava de felicitá-la também pelo empenho e a coragem 
que demonstrou ao  assumir o executivo na situação que teve que assumir, nas condições 
difíceis, não só do ponto de  vista pessoal, do ponto de vista político, mas  também no 
contexto de pandemia que todos vivemos e que de algum modo dever-nos  ia levar, e levou, 
a colocar muitas vezes na gaveta aquilo que  nos dividia e a tentar aqui explorar aquilo que 
nos une. E, portanto, eu gostaria aqui de dizer que nem sempre estivemos de acordo, 
provavelmente não estaremos de acordo sobre muitas coisas, mas gostava de registar que, 
quer para mim, quer para os meus camaradas de bancada, a elevação e a educação com que 
sempre respondeu, penso que dignificou o executivo camarário e dignificou a politica em 
Viseu. O mesmo agradecimento para… e pelas mesas circunstâncias e por outras, vai 
também para o cumprimento que faço ao Senhor Vice-Presidente e ao Senhor Vereador que 
aqui representa, as mesmas palavras para ele. Cumprimento também a Senhora Vereadora 
Lúcia Silva minha camarada também por tudo aquilo que tem feito obviamente por colocar 
na oposição as ideias que defendemos e que partilhamos. Cumprimentava como é evidente 
todos os presentes, e também neste momento de balanço gostava de cumprimentar mais 
vivamente os lideres dos vários grupos, neste caso o Deputado Pedro Alves que para além 
de estarmos politicamente em sítios opostos, mas por quem como é sabido, tenho estima 
consideração e amizade. O mesmo que se passa com as Deputadas Filomena Pires e Catarina 
Vieira, que, partilhando algumas ideias, e outras também não, mas por quem tenho como é 
evidente uma estima e amizade também muito grande, e já agora o Deputado Francisco 
Mendes da Silva do CDS, não sei se está presente, mas mesmo que não esteja, os mesmos 
cumprimentos. Eu diria que, e aproveitando este momento, e já agora, peço muita desculpa, 
cumprimentar todas as Presidentes e os Presidentes de Junta pelo trabalho, como aqui já 
foi dito pela Deputada do PSD, pelo trabalho que desenvolveram, quer aqueles que estão 
mais próximos do Partido Socialista, quer os outros todos, eu tenho quase a certeza que o 
mais importante são as suas freguesias e aquilo que defendem é muito mais importante do 
que muitas das divergências que possam existir. ------------------------------------------------------
Dado que, eu ao contrário do que é costume até alinhavei aqui umas palavras para não 
tentar gastar muito tempo, mas dado que não sei se voltarei a encontrar neste contexto 
muitos dos presentes, espero que noutro contexto nos possamos rever muito mais vezes, 
gostaria em nome do Grupo Municipal do Partido Socialista cumprimentar todos e todas, e 
dizer, hoje é o dia, na minha perspetiva para o fazer  publicamente, se da nossa parte, 
Partido Socialista, alguma vez no calor da discussão algo foi dito ou feito que ultrapassou,  
minimamente que fosse, as marcas do que deve ser o comportamento civilizado entre 
pessoas que pensam de maneira  diferente, ficam aqui as nossa públicas e sinceras desculpas. 
Em política, todos sabemos disso, não vale tudo. A política é, e deve ser, uma das 
manifestações mais nobres do exercício da cidadania e só tem verdadeiro sentido 
democrático se despojada de interesses individuais e de grupos, nomeadamente quando é 
exercida visando o benefício próprio com prejuízo do bem comum. ------------------------------ 
O Grupo Municipal do Partido Socialista, discordou quando considerou que devia 
discordar, criticou quando considerou que devia criticar e fez propostas quando considerou 
fundamental e importante fazê-lo. Sempre baseámos a nossa intervenção na Assembleia 
Municipal tendo presente que o poder local democrático foi, desde 1976, um dos pilares da 
consolidação democrática do país, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento de 
Portugal e das suas populações. --------------------------------------------------------------------------- 
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Procurámos, por isso, fazendo o trabalho que nos competia enquanto oposição (assim o 
ditaram os eleitores), contribuir para que o Município de Viseu integrasse o mais possível 
(como aliás integra) esse feito estrutural e extraordinário realizado pelo poder local 
democrático no nosso país. --------------------------------------------------------------------------------- 
Não ignorámos nunca, também, que o denominado poder local democrático carece de 
mudanças institucionais e de participação cívica urgentes, capazes de incorporar as 
dinâmicas sociais e políticas do nosso tempo, que obrigam a formas de cidadania ainda mais 
exigentes, a mudanças de muitas das atuais formas de mobilização política, de novos 
modelos de representação e de exercício do poder. --------------------------------------------------- 
Num momento em que o nível de exigência sobre as autarquias cresce sem precedentes, 
torna-se cada vez mais importante avaliar se, no atual quadro jurídico e institucional, as 
Assembleias Municipais reúnem todas as condições políticas para desempenharem bem o 
seu papel deliberativo e de fiscalização dos executivos. Nomeadamente, se têm capacidade 
institucional e política para rivalizar com o poder desmesurado, a meu ver, e assimétrico 
que gozam os atuais Executivos Camarários. Da nossa experiência como membros da 
Assembleia Municipal durante 12 anos, estamos convencidos que não e que isso está a 
tornar-se um poderoso obstáculo para a mobilização e a captação política de futuros 
membros da Assembleia Municipal. Perdoar-me-ão por certo que, nesta ultima sessão, apele 
para que não abdiquemos de lutar politicamente para que as Assembleias Municipais 
ganhem mais autonomia política e Financeira, garantindo um orçamento próprio, 
capacidade e independência para gerirem, atualizarem e dignificarem os seus espaços. É 
urgente a valorização das Assembleias Municipais, dotando-as de meios e de apoios capazes 
de garantir aquilo que é a essência política da sua função democrática: a sua capacidade de 
deliberação e fiscalização.  --------------------------------------------------------------------------------- 
A necessidade de se reforçarem os poderes da Assembleia Municipal acolhe praticamente 
um consenso entre todos os partidos políticos. Então por que demoram tanto a 
consensualizar um quadro jurídico capaz de potenciar a democracia deliberativa, quando 
este nos parece ser o desígnio fundamental para o empoderamento das Assembleias 
Municipais? --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como Membro da Assembleia Municipal de Viseu não queria terminar este mandato sem 
reconhecer que a Assembleia Municipal de Viseu, muito por vontade e espírito democrático 
do atual presidente e respetiva mesa (muito embora eu continue a considerar que as mesas 
ganhariam quando não são monocolores em termos partidários,  mas pode ser que no 
próximo mandato se possa resolver essa questão), está entre aquelas queria-lhe dizer para 
não ser injusto, está entre aquelas que procuram levar ao limite institucional, dentro daquilo 
que a lei consente e o executivo camarário lhe foi permitindo, as funções deliberativas e 
fiscalizadoras, nomeadamente garantindo o debate democrático de todas as questões em pé 
de igualdade. Ainda assim, gostaria de deixar nesta última sessão algumas sugestões para 
memória futura, de acordo com a atual lei, dado que, como é sabido, e eu partilho dessa 
opinião, dentro da atual lei é muito difícil a autonomia que eu estava a defender, e eu penso 
que seria muito mais democrático, e daria muito mais poder às Assembleias Municipais e à 
intervenção cívica se as Assembleias Municipais fossem eleitas como a Assembleia da 
República e daí sairia o executivo, ou até as Assembleias de Freguesia que têm  esse exemplo, 
podia ser também  um modelo  a seguir. Eu acho que parece haver em muitos momentos 
consenso político para esta mudança institucional, mas a verdade é que assistimos à 
mudança de líder, a mudanças de contextos e isso nunca mais sai. Ora, dentro da atual lei 
eu penso que ainda assim, para o próximo mandato, vou, digamos que, ter a arrogância, 
permitir-me-ão, de propor algumas coisas que me parecem, da minha experiência, mesmo 
assim poderiam ajudar alguma coisa. -------------------------------------------------------------------   
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1 - Garantir apoios financeiros e técnicos para a criação de comissões de membros da 
assembleia, interpartidários, nomeadamente em questões orçamentais e fiscais; -------------- 
Eu nesta Assembleia fui quase sempre o responsável pela discussão dos orçamentos e das 
contas do município, e aquilo que eu senti sempre, é que o tamanho, a complexidade 
daqueles documentos, a complexidade que são as mudanças de lei que obrigam a que 
orçamentos vão sendo cada vez feitos de formas e com metodologias diferentes, mesmo para 
um especialista torna-se muitas vezes difícil navegar naquele emaranhado. O que foi 
possível fazer fez-se, mas, penso que as Assembleias Municipais, e uma Assembleia 
Municipal com a importância que a de Viseu tem, deveria garantir uma assessoria técnica 
aos vários Grupos no sentido de melhor compreensão desses elementos. É uma proposta que 
aqui deixo e que poderá ser encarada pelos futuros membros destas Assembleia, 
nomeadamente pela Mesa desta Assembleia. -----------------------------------------------------------
Depois uma outra ideia que penso que também colhe consenso mas que foi sendo adiada e 
provavelmente o contexto  pandémico que vivemos também pode ter contribuído para esse 
adiamento que é: ---------------------------------------------------------------------------------------------
2 -  Transmissão integral das sessões da Assembleia Municipal, utilizando as novas 
tecnologias e os imensos meios atualmente ao dispor para que estas possam chegar por 
imagem e som a todas as freguesias e munícipes; -----------------------------------------------------
Eu, permitam-me que diga aqui algo à parte. Isto acabaria com coisas que, quem por aqui 
anda não gosta muitas vezes de ouvir, ou seja, muitas vezes é: o que é que lá vão fazer um 
dia inteiro? Dá a sensação que não se faz nada. Depois a Comunicação Social e eu não quero 
ter nenhum debate com a Comunicação Social, mas não é só a regional, mas também a 
nacional é capaz de desenvolver demoradamente se nós aqui tivermos alguma coisa que nem 
é muito correta, ou algum desaguisado, mas, aquilo que é mais profundo, aquilo que são 
ideias que custam a passar, aquilo que são ideias que custam a debater, como é sabido isso 
normalmente não passa, ou porque acham que ninguém lê, ou porque acham  que não vale 
a pena, mas é triste, e, portanto, eu acho que teria dois efeitos a meu ver, e eu  digo isto até 
por experiência profissional, que é, nas próprias universidades houve um  tempo em que 
nos Conselhos Científicos ninguém falava em gravá-los ninguém falava que isso pudesse ser 
público, etc., para as pessoas falarem à vontade, etc. Passou a ser gravado, não houve 
problema nenhum e a única coisa que trouxe foi contenção na linguagem. Se calhar ainda 
mais civilidade, se calhar ainda mais educação naquilo que se vai dizendo, e provavelmente, 
as pessoas teriam mais atenção aquilo que dizem porque os eleitores poderiam a qualquer 
momento ver o que é que se passou e como é que as coisas foram discutidas. Eu penso que 
isso era um passo muito importante que a Assembleia Municipal de Viseu poderia dar. ----
Depois, algo que nós sentimos, e eu penso que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
vai concordar comigo que é: -------------------------------------------------------------------------------  
3 -  Garantir igualdade simbólica e de representatividade política entre órgãos (assembleia 
Municipal e Executivo Camarário) dado que são ambos eleitos diretamente e 
separadamente, mas que sistematicamente vemos a Assembleia Municipal subordinada aos 
executivos. Não, não se trata deste, mas aos executivos. É óbvio que quanto maior dimensão 
tem uma maioria absoluta, seja qual for o concelho, e portanto, aqui não vale a pena 
estarmos a fazer lutas partidárias porque ninguém é diferente nesse aspeto, maior é o poder 
do executivo relativamente à própria Assembleia Municipal, sabendo nós que às vezes os 
Presidentes da Assembleia Municipal até são eleitos, e os representantes, até são eleitos com 
mais votos que o próprio Presidente do Executivo, esta é a realidade, e portanto, basta ver, 
e desculpem-me isto, o modo como são constituídas as  listas em todos os partidos, como são 
feitos os debates políticos. Quantos debates políticos é que se fizeram entre os candidatos à 
Presidência da Assembleia Municipal? As campanhas e as respetivas coberturas. Toda a 
gente quer saber o que é que o Presidente pensa, mas ninguém pergunta aos candidatos à 
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Assembleia Municipal o que é que pretendem fazer, o que é que querem para a Assembleia 
Municipal, quando são órgãos completamente independentes, com eleições completamente 
independentes, com votos completamente independentes, e como nós sabemos, um eleitor 
muitas vezes vota para a Assembleia Municipal num partido e vota … eu próprio já fiz isso, 
e por isso é que se justifica que os votos não sejam os mesmos, portanto,  o eleitor não é  
parvo, fazem-no é crer acreditar que é parvo, mas não é,  e, portanto, as Assembleia 
Municipais deviam fazer eco disso, e, portanto, é óbvio que a atual lei não permite muito 
isso, e,  portanto, era um repto  que eu aqui deixava, são três pontos mas que me parecem 
essenciais da minha experiência. --------------------------------------------------------------------------   
Terminava desejando que no próximo mandato todos os eleitos continuem a prestigiar, 
como todos nós aqui procurámos fazê-lo, umas vezes de uma forma mais intensa, outras 
vezes de forma menos intensa, mas eu acho que o balanço é muito positivo, e devemos dizer 
que é muito positivo e que a Assembleia Municipal de Viseu tem… nós podemos dizer, 
arrasta-se por muito tempo, discute-se muito tempo, vamos ser mais rigorosos, mas custa-
me ouvir que por exemplo no Distrito de Viseu haja Assembleia Municipais que chegam a 
ter reuniões de 10 minutos, um quarto de hora, uma hora, meia hora, e até me chegam a 
dizer alguns Membros de Assembleias Municipais e Presidentes que há companheiros 
nossos que entram na Assembleia Municipal com o envelope fechado tal como o receberam 
com a documentação que lá está. Não é isso que queremos, não é isso que se passa aqui, 
nunca foi isso que se passou com o Grupo do Partido Socialista, e pelo que se vê pelos outros 
Grupos também não, é de manter essa vivacidade, é de manter, digamos que, essa chama de 
um Órgão Local que é na sua matriz essencialmente político e essencial para duas coisas 
muito importantes: Para a defesa daquilo que pensamos, que todos pensamos que é melhor 
para a região, mas para uma outra coisa que eu próprio sinto e que me fez sempre gostar 
de estar na Assembleia Municipal que é, formação cívica, formação política, capacidade de 
ouvir criticas, capacidade de se expor e capacidade de discutir aquilo que é melhor para o 
concelho, para a região e porque não para o próprio país. Portanto, eu não disse adeus à 
política, não disse adeus a nada, mas interrompi aqui um ciclo, acho até interessante, foi 
gradual, fui número 5, fui numero 2 e número 1, e agora está na hora de dar o lugar a outro 
número 1, a outro número 2, etc., e é assim mesmo que a política se deve fazer, com total 
desprendimento, mas sem nunca abdicar daquilo que penso e daquilo que pensei. ----
Terminava dizendo que fui sempre independente não sou militante do Partido Socialista, 
mas tenho que agradecer na pessoa da Senhora Vereadora que é Presidente da Concelhia 
do Partido Socialista, que nunca o Partido Socialista me disse como é que eu havia de votar 
ou como é que eu havia de dirigir as reuniões, ou coordenar reuniões no sentido do voto A 
ou do voto B. Também sabiam que eu nunca iria admitir isso, mas a verdade é que foi assim 
que se passou. Muito obrigado. ---------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra a Deputada Filomena Pires. ---------------------------------------------------------------------
----- TRINTA E CINCO – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS 
PIRES (CDU): Reiterar os Cumprimentos. Agradecer à Mesa, e embora o meu tempo seja 
curto não queria de forma nenhuma deixar de fazer uma apreciação à informação que a 
Senhora Presidente nos traz aqui. Quero em todo o caso também agradecer-lhe a forma 
como se relacionou com esta Assembleia, de uma grande urbanidade a que não estávamos 
habituados nos últimos tempos, e de espírito democrático. Muito obrigado pela sua 
disponibilidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------     
É notória nesta última informação da Senhora Presidente, à Assembleia, a opção por dois 
andamentos na escrita. Um primeiro, de cunho pessoal, intimista e genuinamente 
sentimental, que apreciei e muito. E um segundo, onde assume por inteiro, em nome do 
Executivo, todos os sofismas, slogans e embustes oficiais deste mandato. ------------------------ 
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Para iniciar o segundo andamento, socorre-se a Senhora Presidente dos últimos Censos, e 
do registo de subida de 419 habitantes, 0,4% no Concelho, para incensar a estratégia de 
desenvolvimento económico, adotada pelo Executivo. Informa-nos, que nestes 4 anos, os 
mais de 250 milhões de euros investidos pelas empresas, fixaram no concelho mais 3.500 
novos trabalhadores, sendo que desses, 850 eram engenheiros da área das novas tecnologias. 
Das duas três: ou as contas do Executivo estão “marteladas”, ou os Censos não encontraram 
estes novos habitantes, ou, tendo encontrado, perderam-se outros milhares de empregos nas 
“velhas profissões”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
É um facto. O investimento privado nas novas tecnologias e na saúde, fez o Executivo 
esquecer-se de inscrever nas suas preocupações, a reclamação de investimento para a 
construção do Matadouro Público de Viseu. Como consequência directa, como os Censos 
também mostram, a agricultura familiar do concelho, perdeu centenas de postos de 
trabalho, diminuiu a população nas nossas aldeias, desapareceram dos campos e dos registos 
milhares de cabeças de gado e consequentemente as famílias rurais perderam milhões de 
euros de rendimento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
No rol dos esquecimentos e omissões na dita estratégia de desenvolvimento do Executivo, 
também se pode acrescentar a ligação ferroviária à cidade, a abolição das portagens e a 
ligação do IP3 a Coimbra, em perfil de auto-estrada. ------------------------------------------------ 
O ridículo da frase, o “Farol do Interior do País é Viseu”, consubstancia lapidarmente o 
delírio propagandístico municipal e a vacuidade dos conceitos. Faz até lembrar determinada 
fraseologia de algumas seitas religiosas. ----------------------------------------------------------------- 
É como a evocação permanente do galardão de “Melhor Cidade para Viver”. Tudo não 
passa de um mero slogan propagandístico, inserido numa estratégia mediática.  A avaliação 
encomendada pelo município a quem cá não vive, não resiste ao simples teste de uma visita 
nocturna ao Centro Histórico, num fim de semana. -------------------------------------------------- 
Outra habilidade que prova a obsessão do Executivo pelos números e a estatística, tem a ver 
com a mistificação dos dados do INE, para justificar um pírrico lugar cimeiro no indicador 
de públicos em espectáculos ao vivo. E podemos saber a que ano se referem as estatísticas? 
E o que diz o INE, sobre os públicos em sala, Senhora Presidente? E como está distribuída 
pelo INE a distribuição dos espectáculos e dos espectadores pelos meses do ano? Como se 
compreende, o Executivo mete tudo no mesmo saco, para fazer crer que há muitos 
espectáculos ao vivo e com muito público, quando na realidade o que foi “medido” pelo INE, 
foi a informação dada pelo executivo, relativa aos milhares de pessoas que assistem às 
Cavalhadas de Vildemoinhos e de Teivas e sobre a frequência da Feira de S. Mateus, em 
agosto e setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Regozijo, manifesta também a Senhora Presidente, pelas “12 mil pessoas que praticam 
algum tipo de actividade física” no concelho. 12% da população. Significa que os outros 
88%, são sedentários e inactivos? Dos 8 milhões de euros investidos no “Programa de 
Gestão, Construção e Reabilitação das Instalações Desportivas e Espaços Promotores de 
Actividade Física”, não sobrou nada, para construir a inexistente Piscina Olímpica, que 
tanta falta faz aos nossos valorosos nadadores, para evoluírem nas suas marcas, e ao 
concelho, para possibilitar a realização de eventos que requeiram este tipo de equipamento? 
Os “triângulos virtuosos”, de que fala a propaganda municipal, de tão fustigados pela 
realidade, que sacode a demagogia e a falácia, estão a ficar obtusos, a fugir para o 
“quadrado”. Esta dos “rankings” do sucesso escolar dos alunos do ensino secundário e do 
3º ciclo do Concelho, então, parece-nos a cereja no topo do bolo. Pode explicar-nos o que é 
que a Câmara tem a ver com o ensino secundário e com o 3º ciclo, para chamar a si os 
méritos do sucesso dos alunos? Se há sucesso, o mérito é todo das escolas, dos professores e 
dos funcionários e muito pouco ou nada, da câmara. Se o Executivo queria protagonismo, 
era inscrever a necessidade da Universidade Pública no concelho e de uma Faculdade de 
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Medicina, alicerçadas no ensino superior já existente. Mas essas bandeiras, não se 
vislumbram em nenhum dos vértices do triângulo virtuoso da educação municipal. --------- 
Imaginem, que até o aumento do poder de compra no concelho é mérito exclusivo da câmara 
e dos empresários e investidores. Os que trabalham e criam a riqueza, auferindo, na maioria 
dos casos remunerações de miséria, como o salário mínimo, para permitirem o acumular de 
riqueza dos empreendedores, esses não merecem qualquer referência elogiosa por parte do 
Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Fala-se do investimento no Ambiente e na Sustentabilidade, nos miríficos 20 milhões de 
euros de investimento por ano nas freguesias (a maioria dos Senhores Presidentes de Junta 
não se importava que fosse um terço) mas nunca mais ouvimos falar do famigerado projecto 
dos “Novos Povoadores”. Nem do aproveitamento de recursos naturais potenciadores de 
desenvolvimento real das zonas mais deprimidas do Concelho, como é o caso da Mata 
Municipal de Vale de Cavalos, em Côta. Um Executivo com vistas largas e realmente 
preocupado com o desenvolvimento sustentado do Concelho e o bem-estar da população 
rural, já teria criado neste magnífico espaço natural um Parque de Campismo e 
Caravanismo, Piscinas de Água Corrente, uma Quinta Pedagógica de Espécies Vegetais e 
Animais, etc. Como é óbvio, teriam de cuidar em simultâneo da melhoria significativa das 
acessibilidades do século passado, a toda esta zona. --------------------------------------------------
No que respeita à Habitação Senhora Presidente, creio que os problemas não se limitam aos 
carenciados abrangidos por medidas viradas para a Habitação Social, é preciso ir mais 
longe, é preciso investir numa política social para a habitação que é um problema em Viseu, 
e que não temos visto concretizado. ---------------------------------------------------------------------   
Duas notas finais. Dei-me ao trabalho de somar todas as verbas que o Executivo diz ter 
investido nos diferentes projectos nos últimos 7 anos e cheguei à conclusão, de que o volume 
de investimento propalado, ultrapassa em muitos milhões, as execuções orçamentais que 
aqui aprovámos, neste período. A outra nota, é do mesmo cariz. Há 3 anos a taxa anunciada 
pelo Executivo, de cobertura de água no Concelho era de 99%, e a taxa de cobertura de 
saneamento, de 98%.  Será que não se fez mais nada, nesta área, nos últimos três anos, ou 
tendo-se feito, por esquecimento, não se actualizaram as percentagens, para 100 ou talvez 
101%, por exemplo? -----------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Atendendo à hora iriamos suspender 
os nossos trabalhos e recomeçávamos às duas e meia, está bem? ----------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Boa tarde a todos. Íamos então 
reiniciar os nossos trabalhos. Tem a palavra o Deputado Rui Martins. --------------------------
----- TRINTA E SEIS – O SENHOR DEPUTADO RUI ANTÓNIO DA CRUZ MARTINS 
(PS):  Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 
Municipal, Excelentíssimos Secretários, Excelentíssima Presidente da Câmara Municipal 
de Viseu, Excelentíssimos Vereadores, Excelentíssimos Presidentes de Junta de Freguesia, 
Excelentíssimos Deputados Municipais, Excelentíssimos Administrativos da Assembleia 
Municipal e Excelentíssimos Jornalistas, Excelentíssimo Público. ---------------------------------
Exma. Presidente da Câmara Municipal de Viseu, permita-me partilhar umas notas após 
as informações dadas, e em particular sobre a Escola em Viseu e o seu futuro. Mas antes 
disso e não o tendo feito na última Assembleia Municipal, queria agradecer todo o trabalho 
desenvolvido pelo Eng. João Caiado em prol da escola em Viseu. Um amigo de toda a 
comunidade escolar. O meu bem-haja! ------------------------------------------------------------------ 
Quando ouvi falar a Presidente da Câmara sobre a Educação em Viseu e tendo justificado 
em parte a política educativa em Viseu através dos rankings escolares deixe-me dizer-lhe 
que os mesmos existem para todos os gostos, mas não reflectem verdadeiramente a realidade 
da escola! Nos rankings os pequenos ficam de fora e aprofundam assimetrias, para além de 
comparar o incomparável! Assim oferece-me desde já deixar algumas notas e preocupações 
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sobre as novas competências que a Autarquia de Viseu vai passar a exercer a partir deste 
ano letivo que se inicia entre 14 e 17 de setembro. A verba que vai receber a Câmara 
Municipal de Viseu de 2 mil euros por ano por escola foi negociada e acordada com a 
Associação Nacional de Municípios e este valor apenas inclui a manutenção das escolas no 
seu dia-a-dia a partir de setembro de 2021. É pouco? É muito? Sugiro que a Autarquia de 
Viseu faça uma gestão rigorosa e sustentável de modo a sobrarem verbas que podem ser 
canalizadas para outro tipo de benfeitorias. ------------------------------------------------------------ 
Outra nota sobre o início desta nova valência da Autarquia de Viseu prende-se com algumas 
decisões já tomadas, nomeadamente a história do kit a oferecer aos alunos do pré-escolar e 
1º ciclo de bibes/batas iguais. Esta oferta em particular podia ter sido pensada com cores 
diferentes por escola ou por ano letivo, etc. Este tipo de decisões deve obedecer a reflexões 
onde toda a comunidade educativa se encontre representada. Não o foi desta vez como tantas 
outras vezes. Mas tenho outras preocupações ainda, nomeadamente a necessidade de mais 
assistentes operacionais que muitas das escolas têm, bem como a nova proposta das AECS 
a proporcionar aos nossos filhos e educandos, a qual parece não ter tido em conta o que os 
pais optaram no ato da matrícula. Ainda sobre este tipo de ofertas educativas antes de 
decidirem ouçam os atores educativos e procurem saber quais são as necessidades. A 
Autarquia de Viseu deve qualificar e inovar nas ofertas educativas, por exemplo, ensinar os 
alunos a cozinhar. Não faz sentido um professor contratado destas AECs ser um professor 
chamado de banda larga. Tenham o maior cuidado com este tipo de recrutamento de 
professores e respetivas planificações. Depois a questão dos transportes escolares. Não se 
compreende que um aluno do concelho de Viseu se tenha de levantar para ir para a escola 
pelas 6,45h e poder estar na escola pelas 8,30h! Podem existir vários exemplos deste tipo de 
dificuldades que podem pôr em causa as aprendizagens. Para este tipo de casos sugiro que 
possam proporcionar um serviço de táxi e facilitar a vida escolar destes alunos. Outra 
preocupação tem a ver com a alimentação nas escolas, algumas das vezes a única refeição 
diária. A qualidade, a diversidade, a calibragem, etc. Este deve ser um pilar na educação 
em Viseu. Por último dizer ainda que a Educação em Viseu tem órgãos próprios e devem 
funcionar e ser representados. Tenho alguma dificuldade em perceber que um Órgão como 
o Conselho Municipal de Educação de Viseu, não reúna pelo facto do Presidente do mesmo 
se encontrar impedido de o fazer. Não há ninguém na Câmara que possa assegurar a sua 
realização? Não compreendo ainda como é que uma Autarquia como a de Viseu possa 
patrocinar a divisão de representatividade de alguns pares na comunidade escolar. A 
Autarquia de Viseu, através do seu Conselho Municipal de Educação deve agregar e 
assegurar a representatividade legal dos seus pares e não o contrário! Para finalizar esta 
minha intervenção dizer-vos ainda que foi um gosto, vir aqui sempre que foi necessário. 
Aprendi e espero que vós também. Cumpri a minha missão. ---------------------------------------
Disse! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muito obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra o Senhor Presidente de Junta de Côta. --------------------------------------------------------
----- TRINTA E SETE – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE 
CÔTA JOAQUIM POLÓNIO LOPES (PPD/PSD): Boa tarde a todos. Senhor Presidente 
da Assembleia, Senhora Secretária, Senhor Secretário, Senhora Presidente de Câmara, 
Senhores Vereadores, Senhores Deputados, Caros Colegas Presidentes de Junta, 
Funcionários desta Assembleia, Comunicação Social e todos os restantes. Ó Senhora 
Deputada Filomena, veio aqui falar mais uma vez de Vale de Cavalos. Quero agradecer-lhe 
por tantas vezes falar daquele espaço da Freguesia de Côta, mas, quem tanto fala de Vale 
de Cavalos já viu tempo de se debruçar no assunto e saber qual é o regime de gestão daquele 
espaço. Não tem que vir para aqui culpar a câmara pela má gestão e desaproveitamento do 
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espaço. Aquele espaço é pertença do baldio de Côta submetido ao regime Florestal S. Miguel 
e S. Lourenço gerido pelo ICNF e o património edificado ali existente é gerido pela Direção 
Geral do Património, não pela Câmara, nem tão pouco pela Junta de Freguesia, é um espaço 
em que as autarquias, Câmara e Junta têm muita dificuldade em fazer ali investimento tudo 
por culpa de uma lei que por vós tanto é defendida, a famosa Lei dos Compartes ou dos 
Baldios. Sei muito bem as dificuldades que tivemos para ali instalar o percurso pedestre, e 
agora mais recentemente o Parque Aventura que está em construção, ambos financiados 
pela câmara. Sei da a dificuldade que temos no projeto em curso para a colocação da energia 
elétrica naquele espaço, tudo entraves da lei.  Comungo das suas ideias que tem para aquele 
espaço, talvez me tenham andado a ouvir porque eu tenho-as tornado públicas, tenho feito 
essas propostas mais do que uma vez, chamá-las a si? Mas isso pouco importa, não é isso 
que me aborrece. Faça o seu trabalho junto do partido no sentido de se alterar a lei, isso 
sim, seria uma boa ajuda. Numa coisa estamos de acordo, precisamos de reunir esforços 
para reivindicar para aquele espaço o que ele merece e tanto potencial tem. Para a próxima 
câmara espero essa ajuda e acima de tudo reivindicação. Tenho dito. ---------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de 
Junta. Tem a palavra a Deputada Catarina Vieira. --------------------------------------------------
----- TRINTA E OITO – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA VIEIRA 
E CASTRO RODRIGUES (BE): Mais uma vez boa tarde a todos e a todas. -------------------
Esta é a minha última participação nesta Assembleia Municipal. --------------------------------- 
Fui a porta-voz de quem me elegeu e todo o meu trabalho foi feito de acordo com as 
convicções que sempre nortearam a minha postura na vida pessoal, associativa e política e, 
claro, no sentido que a lei pretende e que todos nós aqui presentes deveríamos ter: apreciar 
no sentido de avaliar e fiscalizar o trabalho da Câmara Municipal. ------------------------------ 
Agradeço ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal e restante Mesa, a postura de 
respeito com que sempre dirigiram os trabalhos. Agradeço aos funcionários desta Casa pela 
simpatia e profissionalismo com que servem as e os munícipes através das eleitas e dos eleitos 
que cumprimento, aproveitando também para agradecer a quem me ajudou a sentir-me um 
pouco menos perdida nos meus primeiros tempos de Deputada Municipal, pois ser a única 
Deputada eleita, como devem calcular, não é tarefa fácil. ------------------------------------------- 
O BE junta-se ao agradecimento, feito pela Senhora Presidente, que cumprimento também 
de forma especial pela forma e época difícil em que assumiu funções, e também pelo respeito 
que sempre teve pela oposição, agradeço-lhe por isso, mas, junto-me como estava a dizer ao 
agradecimento feito pela Senhora Presidente para todas e todos os profissionais e 
funcionários do município, bem como de instituições. E um agradecimento muito especial a 
tantas e tantos que estiveram na linha da frente no combate à pandemia, e a tantas e tantos 
que, apesar dela, continuaram a trabalhar para não deixar ninguém para trás em todas as 
freguesias do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Terminando este ciclo, chega agora a hora do balanço. Foi uma honra ter participado nas 
sessões solenes do 25 de Abril e nas sessões da Assembleia Municipal Infantil. Participei em 
todas as reuniões da Mesa com as e os representantes dos Grupos Municipais, no grupo de 
trabalho sobre a temática da violência doméstica e em reuniões pedidas ao Centro 
Hospitalar Tondela Viseu. Desde 2017 o Bloco de Esquerda trouxe à Assembleia Municipal 
dezenas de Moções, Recomendações e Saudações, fundamentais na defesa do interesse da 
população, no respeito pela democracia e na construção de uma oposição firme. Manteve 
uma atitude fiscalizadora e construtiva com o propósito máximo de não deixar ninguém 
para trás! Colocámos inúmeras dúvidas relativamente às contas apresentadas (exigimos ver 
outras que nunca nos foram facultadas!), votámos contrapropostas que considerámos 
prejudiciais às pessoas, ao ambiente, ao património e ao erário público, e trouxemos 
preocupações de munícipes. -------------------------------------------------------------------------------  



 

  451 

  

  

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 10 DE SETEMBRO DE 2021  

 

Moções sobre os CTT, a radioterapia, o fim da garraiada, pessoas idosas e cuidadoras 
informais, o combate à violência doméstica e de género, a escola pública, o repúdio pelo 
corte nos apoios a agentes culturais, o direito à reposição das freguesias extintas, a rejeição 
da exploração do lítio, o Mercado 2 de Maio, o Fontelo, Pela Inclusão de Viseu na Rede 
Ferroviária Nacional e Internacional... ------------------------------------------------------------------ 
Recomendações à Câmara Municipal de Viseu sobre a habitação digna, trabalhadoras e 
trabalhadores municipais precários, o suplemento de insalubridade, penosidade e risco na 
Administração Local, trabalhadores da cultura do concelho, os animais de circo, os animais 
de rua, a isenção de taxa de ocupação para o setor itinerante de diversão e restauração, a 
alimentação saudável nas escolas, as cantinas, os recreios, os parques infantis adaptados, 
um melhor funcionamento do MUV, uma cidade inclusiva, medidas para enfrentar a 
emergência climática, isenções de taxas neste contexto de pandemia, atribuição automática 
da tarifa social da água e de resíduos. ------------------------------------------------------------------- 
Saudações à luta dos professores e professoras, aos trabalhadores e trabalhadoras, ao 1.º de 
Maio, às Greves Climáticas Estudantis, e ainda Votos de Pesar. ---------------------------------- 
Propusemos, por exemplo, a classificação como património de interesse municipal do 
conjunto arquitetónico Arte Nova e interior Art Deco, e a criação de habitação para 
envelhecimento ativo, atividades gratuitas em todos os jardins de infância e berçários 
públicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Defendemos a Cidadania, a Democracia e a Transparência, valores que, por vezes, foram 
perigosamente colocados em causa pelo executivo da Câmara Municipal. Propusemos, por 
exemplo, a transmissão em direto das sessões da Assembleia Municipal e que a intervenção 
do público antecedesse o “período antes da ordem do dia”. ---------------------------------------- 
4 anos volvidos, lamentamos que a grande maioria das matérias aqui trazidas não tenham 
sido tomadas em conta para melhorar a qualidade de vida das pessoas do concelho. Viseu 
não é o paraíso pintado pela Senhora Presidente. Há problemas estruturais profundos. O 
valor das rendas de casa; as carências de transportes entre as freguesias do concelho, e entre 
concelhos vizinhos; a falta de horários e abrigos nas paragens de autocarro; a insegurança 
de peões e ciclistas; o definhar do comércio tradicional; ser uma “cidade dormitório” sem 
indústria nem empregos. No tempo de Fernando Ruas, tivemos linhas azuis tortuosamente 
pintadas no asfalto, a indicar o percurso dos mini-autocarros eléctricos, mas ninguém sabia 
quando passavam e por isso andavam sempre vazios; agora, a dias das eleições, pintaram à 
pressa as ruas com linhas verdes a indicar as vias partilhadas por automóveis e bicicletas, 
sujando, inclusivamente, o Centro Histórico. ----------------------------------------------------------
O executivo, com a precipitação em mostrar serviço a poucos dias da Semana Europeia da 
Mobilidade, não fez o trabalho de casa, mais uma vez, e sujeitou Viseu ao ridículo, com esta 
linha verde. E, face aos protestos dos munícipes, em vez de arrepiar caminho, ainda foram 
para os jornais, justificar o erro com a intenção de assinalar um percurso mais suave e 
seguro para o ciclista. A subir e a dar uma volta ao centro histórico para entrar no Rossio? 
Isto é mesmo gozar com quem trabalha e paga impostos e taxas camarárias. ------------------ 
É muito bom termos aumentado 419 habitantes, graças à imigração, em 5 freguesias! Mas 
temos 20 freguesias que perderam população, principalmente, Côta com menos 18,3%. 
Onde está a coesão territorial? Afinal, em 30 anos não conseguiram levar o Rossio às aldeias! 
A melhor cidade para viver à custa do trabalho precário dos profissionais que 
desenvolveram as atividades no âmbito do desporto, como, por exemplo, os professores de 
natação e os nadadores-salvadores. E haverá previsão para a conclusão do Estádio do 
Fontelo? O atraso das obras implica que os praticantes de atletismo não tenham onde 
treinar e que o Académico de Viseu vá jogar a Aveiro. Aliás, há muitas pessoas que 
trabalham nos concelhos vizinhos, pois são mais industrializados e muitos jovens (também 
os mais qualificados) procuram outras cidades para viver não só pela falta de emprego 
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qualificado e com direitos, mas também devido à especulação imobiliária. Um antigo 
Presidente do Executivo, actual candidato, disse nesta Casa que não se importava que Viseu 
fosse uma cidade dormitório. Mas o Bloco de Esquerda não se conforma com a falta de 
emprego com direitos. A Câmara Municipal tem de promover respostas dignas de habitação 
pública, habitação social, habitação a custo controlado e residências para estudantes. ------- 
Em relação à cultura, e eu sou uma ávida cliente da rede de museus e das propostas culturais 
da cidade, mas, mantem-se a falta de transparência nos contratos. ------------------------------- 
Quanto à transferência de competências na área da educação, tenho medo. Quando a 
autarquia manteve durante 10 anos (de Fernando Ruas a Almeida Henriques) todas as 
crianças de uma escola primária a ter de almoçar numa situação dita provisória (10 anos) 
sem nada fazer até à ação incansável de mães na reivindicação por um local digno e salubre, 
não tendo ainda resolvido a questão das refeições e dos recreios, temos muitas dúvidas… E 
o prémio para alunas e alunos que se destacaram pelo seu desempenho poder ser levantado 
em matérias de construção, estéticas, lojas de roupa e acessórios caríssimos e para adultos 
também não nos faz sentido. ---------------------------------------------------------------------  
Apesar dos números elevados, o saneamento básico ainda não chegou a muitas casas de todo 
o concelho, com a agravante que dão como resposta a estas pessoas que para terem acesso 
ao saneamento têm de pagar a instalação do ramal na via pública para, depois, fazerem a 
ligação às suas casas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Uma árvore plantada de novo não tem o mesmo … -------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente o Senhor Vice-Presidente da Câmara comentam, não sendo percetível 
na gravação o que foi dito. ----------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Agradecia silêncio. -----------------------------
- A Senhor Deputada Catarina Alexandra Vieira e Castro Rodrigues prossegue a sua 
intervenção dizendo:(estou a falar, peço desculpa) uma árvore plantada de novo não tem o 
mesmo valor ecológico que uma com dezenas de anos já perfeitamente inserida num 
ecossistema. Onde estão as 12 árvores plantadas por cada uma abatida? E qual a origem 
das árvores que plantam? ---------------------------------------------------------------------------------- 
A este questionário da DECO (sócios e, portanto, pessoas com capacidade financeira para 
pagar quotas) responderam 3487 respostas válidas das 12 capitais de distrito mais 
populosas… ---------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa volta a intervir dizendo: Senhor Vice-Presidente, agradecia 
silêncio, está bem? -------------------------------------------------------------------------------------------
- A Senhor Deputada Catarina Alexandra Vieira e Castro Rodrigues retoma a sua intervenção 
dizendo: … (Portugal tem 159 cidades). Mas no Portal da Queixa, entre todas as capitais de 
distrito, Viseu ficou no grupo dos 5 municípios com piores resultados. Em relação a obras 
públicas, reparações, iluminação, sinalização; manutenção e cuidados dos espaços verdes, 
recolha do lixo, limpeza de espaços públicos, pragas; problemas com serviços do município, 
falta de resposta, mau atendimento; licenças camarárias, fiscalizações, multas, 
estacionamento, ruído. Aliás, em vésperas desta assembleia, recebi uma carta registada de 
um munícipe com a cópia de uma segunda via enviada “ao sr. vereador do urbanismo”, 
reclamando, precisamente, da falta de resposta às suas comunicações sobre os problemas 
que o afligem há mais de um ano. ------------------------------------------------------------------------ 
Disse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA:  Senhor Vice-Presidente, a Senhora 
Presidente é que tem direito ao uso da palavra e vou-lhe conceder a palavra. Eu agradecia 
Senhora Presidente, e certamente que a Senhora Deputada tem o Direito ao Contraditório 
e a Senhora Presidente também tem. Por isso, haverá um momento em que a Presidente da 
Câmara irá responder a todas as questões colocadas pela Senhora Deputada, agradecia por 
isso a compreensão de todos em relação a esta situação. ---------------------------------------------
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Há mais alguma questão? Tem a palavra o Deputado Jorge Martins Presidente da Junta de 
Cavernães. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- TRINTA E NOVE – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE 
CAVERNÃES JORGE ANSELMO MARTINS (PPD/PSD): Muito boa tarde a todos. 
Senhor Presidente da Mesa, Senhora Secretária, Senhor Secretário, Senhor Presidente da 
Câmara, Senhor Vice-Presidente, Senhora Vereadora, Caros Deputados, Colegas 
Presidentes de Junta. ---------------------------------------------------------------------------------------
Eu hoje não tinha previsto vir aqui falar, mas, depois da Senhora Deputada vir aqui, com… 
eu vou-lhe chamar um nome, com um rol de mentiras, eu não posso deixar passar em claro. 
A senhora de certeza que vive numa outra cidade, num outro concelho! Quer dizer, os 
senhores, quando as estatísticas, quando os estudos não vos convêm desvalorizam, não têm 
relevância, quando somos apontados como a melhor cidade e o melhor concelho para viver 
por três vezes consecutivas, “aqui d’el rei” que isso é uma coisa encomendada, a senhora vai 
aí buscar aí uma coisa qualquer às revistas que com certeza são da sua cor política e faz 
disso uma verdade. Portanto, eu não posso escamotear aquilo que a senhora veio aqui dizer 
e muito menos aceitar que enquanto residente deste concelho a senhora venha aqui apoucar 
o trabalho de toda uma gente que o faz em prol deste concelho, que são os políticos, mas 
também são os cidadãos no desempenho das suas funções quer sejam empregados, quer 
sejam empregados, e à senhora não lhe fica bem vir aqui fazer o que aqui veio fazer. 
Primeiro porque não conhece o concelho porque se o conhecesse…  se eu lhe disser uma 
aldeia da minha freguesia a senhora não sabe onde é, e, isso não lhe fica bem. Tenho a 
certeza que se a senhora for perguntar a qualquer um dos meus colegas Presidentes de Junta 
nenhum vai pactuar com aquilo que a senhora está a dizer, porque há um trabalho feito que 
é meritório e Rossio de facto foi às aldeias, ao contrário do que a senhora aqui disse. A 
senhora não sabe por exemplo, que ainda este fim-de-semana na minha aldeia foi feita uma 
inauguração de uma obra de 730 mil euros, pois não? Não sabe! Sabe quem é que a pagou? 
Foi este município que está aqui. Foi inaugurada no sábado, e isso sim, é trazer o Rossio às 
aldeias, e tenho a certeza que se a senhora for perguntar a qualquer um dos meus colegas, 
naturalmente que se manterão insatisfeitos, que eu também estou, e assim é que é a vida de 
um autarca, permanentemente insatisfeito, mas consciente do trabalho que está feito e esse 
tem que ser valorizado e não pode ser apoucado. Podemos dizer se devia ter sido feita a rua 
A em vez da rua B, se devia ter sido feito o edifício C em vez do não sei quantos, isso podemos 
sempre, agora dizer que nada foi feito e que o Rossio não foi às aldeias, Senhora Deputada 
não lhe fica nada bem para a sua última intervenção, e isto que eu lhe estou a dizer a si serve 
também para os outros Deputados todos, porque se este executivo e se os executivos das 
freguesias têm inaugurado obra é porque ela foi feita. A diferença entre nós e quem vem 
aqui sistematicamente apoucar isto, é que nós fazemos e os outros apregoam, põem placas 
aqui e além e as obras nunca andam. Nós vamos pôr placas, mas é placas de inauguração, 
sinal que o investimento está feito. Portanto, se a senhora um dia quiser, porque eu sei que 
algumas pessoas aqui não têm GPS e pode ter essa dificuldade, eu sirvo de seu GPS e levo-
a à minha freguesia ou a uma outra qualquer e explico-lhe o trabalho que lá está feito. -----
Muito obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de 
Junta.  Mais alguma intervenção? Não havendo, eu gostaria só, e é uma coisa muito rápida. 
Tem a ver com as decisões da Comissão de Toponímia, que acho que em boa hora tomaram 
decisões e por isso não questiono qualquer das decisões, mas, não deixar aqui de colocar e 
pedir a informação do porquê de, em concreto, duas propostas desta Assembleia para a 
toponímia, concretamente do ex-Primeiro-Ministro Francisco Manuel Lumbrales de Sá 
Carneiro e também do Engenheiro Adelino Amaro da Costa não terem sido contemplados 
nestas decisões da Comissão de Toponímia. Eu relembrava que inclusivamente isto é do 
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conhecimento de todos inclusivamente na Reunião de junho de 2017 o Senhor Presidente da 
Câmara Dr. Almeida Henriques inclusivamente numa resposta que deu à Senhora 
Deputada que levantou também a questão do Dr. Diamantino referiu que havia esta situação 
de referência, em concreto, do Dr. Sá Carneiro, eu próprio em dezembro de 2019 questionei 
a situação, particularmente até, posso informar, o Dr. Almeida Henriques disse que estava 
em estudo e por isso, não percebi porque é que perante tantas decisões, continua a decisão 
do Dr. Francisco Sá Carneiro não ter sido decidido. Pronto, era só este o pedido, penso que 
houve aqui alguma situação, pedir para informarem qual o motivo, ou o esclarecimento 
porque é que continua por não fazer parte da toponímia viseense o Dr. Francisco Sá 
Carneiro e o Engenheiro Adelino Amaro da Costa. --------------------------------------------------
Não havendo mais nenhuma questão dava a palavra à Senhora Presidente de Câmara. ----- 
----- QUARENTA – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigada Senhor 
Presidente. Reitero os meus cumprimentos. Senhor Presidente da Assembleia, Mesa, 
Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, Senhores Presidentes de Junta, Senhor Vice-
Presidente, Senhores Vereadores e Comunicação Social. --------------------------------------------
Começo por agradecer as palavras dos Senhores Deputados que em todas as intervenções 
me dirigiram e que me sensibilizaram. ------------------------------------------------------------------
Quanto à intervenção da Senhora Deputada Filomena Pires eu sinceramente nem sei por 
onde é que hei-de começar. Confesso que fiquei perplexa e com a sensação de que não 
vivemos na mesma cidade. Queria também esclarecer aqui o discurso na primeira pessoa 
do singular e na primeira pessoa do plural. Eu quando falo na primeira pessoa do singular 
falo naturalmente de meus sentimentos, daquilo que eu sinto, e portanto, é na primeira 
pessoa. Quando falo de trabalho, falo de equipas, falo de pessoas e nunca referindo que o 
mérito é meu. Não é meu, é de todos, é de toda a equipa e, portanto, queria também 
esclarecer aqui esta questão. -------------------------------------------------------------------------------
Reparei também na sua intervenção que questionou os dados do INE. Recordo que eu não 
os questionei, portanto, eu apenas me limitei a transmitir esses dados que são dados do INE. 
Recordo que quando dizemos que subimos 419 pessoas nos últimos 10 anos, quero dizer que 
foram 419 e não estamos aqui a contar mais a compensação do saldo natural e quero 
lembrar que em 2020 o saldo natural foi menos 339 pessoas, portanto, nós andamos aqui a 
compensar estes números, portanto, gostaria também de deixar aqui este esclarecimento. --
Somos orgulhosamente a melhor cidade para viver em Portugal, não é slogan, são os 
viseenses que o dizem. Felizmente que não há muitos viseenses que pensam como a Senhora 
Deputada Filomena Pires porque senão nunca atingiríamos este título, nem seria reforçado 
pela terceira vez. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Falou também na educação. A Educação é de facto mérito de todos desde o pré-escolar… 
estamos a falar em Educação desde o pré-escolar até ao ensino universitário. É a soma de 
anos de trabalho, e de facto as políticas do município no âmbito da Educação são 
reconhecidas, muito reconhecidas, não só por os de cá, mas especialmente até pelos de fora, 
tenho a impressão que vê as coisas com outros olhos, e é graças a estas políticas que os 
números apresentados são o que são. Lembro ainda que o município se substituiu muitas 
vezes ao Estado Central na Educação, e dou como exemplo as obras de requalificação nas 
Escolas Grão Vasco e Viriato. Portanto, em todo este trabalho na Educação, eu falo de tudo, 
quando se fala da Educação falamos do Viseu Educa, falamos nas obras de reabilitação, 
falamos na Escola Ativa, falamos num conjunto de políticas e de investimentos que são feitos 
que efetivamente fazem com que estes números sejam reais, e sejam aqueles que eu 
apresentei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Quanto ao farol do interior do país, eu confesso que nem tomei nota da expressão que a 
senhora usou, mas devo dizer-lhe, isto esta era uma expressão também muito utilizada pelo 
Presidente António Almeida Henriques e também por pessoas que não são de Viseu, e de 
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facto, é um farol no interior do país, e eu vou-lhe mostrar aqui uma imagem, não sei se 
consegue ver daí, é o mapa da baixa densidade onde Viseu aparece ali exatamente como um 
farol, uma cor diferente, algo que realça, que se salienta. -------------------------------------------
Quanto aos valores da taxa de água e rede de saneamento, são também números reais e 
também já vêm sendo repetidos há muito tempo e que muito nos orgulham. São de facto 
índices fantásticos e que são avaliados também quando falamos na melhor cidade para viver 
estes parâmetros estão também avaliados enquanto proporcionam uma melhor qualidade 
de vida.  E, já agora, também só para comparar eu dava-lhe aqui só 3 ou 4 exemplos. Por 
exemplo no saneamento em Mangualde estamos a falar numa taxa de 73%, Tondela 76%, 
S. Pedro do Sul 38%, Aveiro veja-se, Aveiro que é litoral 86%. Temos de factos de estar 
muito orgulhosos do nosso trabalho e destes índices que são apresentados e que são 
verdadeiramente fantásticos. -----------------------------------------------------------------------------
Quanto ao Senhor Deputado Rui Martins, hoje são muitas as competências que são 
atribuídas aos municípios no âmbito educativo, reconhecemos que de facto nem tudo foi 
feito, mas também muito foi feito pelas nossas crianças. As suas sugestões, as suas 
preocupações vão ficar registadas, e estão a ser acompanhadas por nós e convenientemente 
tratadas sempre em articulação com a comunidade educativa, e falo de diretores de 
agrupamentos, de pais de alunos, dos auxiliares, etc. ------------------------------------------------
Por fim dizer que o Conselho Municipal de Educação foi adiado, não foi por impedimento 
da Presidente, não foi por impedimento das Presidente. ---------------------------------------------
Seguidamente quanto às questões da Senhora Deputada Catarina Vieira, portanto, 
agradecer-lhe também as palavras que me dirigiu, e fez aqui um balanço, e no fundo um 
aquilo que eu disse, um pouco para a Senhora Deputada Filomena Pires, e também agradeço 
a intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cavernães,  foi dada aqui já 
uma resposta aquilo que disse, e nós somos de facto  a melhor cidade para viver, e isso tem 
a ver com todo um trabalho, com um conjunto de políticas que são implementadas nas 
várias áreas e que de facto fazem com que nós possamos estar no patamar onde estamos. 
Dizer-lhe também que os ramais são gratuitos até aos 20 metros, não são pagos, portanto, 
nos ramais de água não há aqui lugar a taxas de ligação, até aos 20 metros não são pagos, 
são gratuitos. Quanto aqueles 2% e 1% que ainda faltam nas taxas quer de saneamento, 
quer da água, dizer-lhe que encontram-se dispersas por todo o concelho, portanto, não é 
numa freguesia A ou B, estão dispersas, e provavelmente, e deixe-me aqui agora também 
dizer, porque tenho acompanhado agora estas coisas um bocado mais de perto, dizer-lhe 
que provavelmente alguns não vão ter esta cobertura, há também o Viseu 100% que lhes dá 
também essa possibilidade porque algumas pessoas dicidem fazer as casas em sítios 
recônditos onde há só uma família, e fazer chegar lá a água e saneamento é um pouco difícil, 
mas é importante que as pessoas quando fazem os seus pedidos de licenciamento, isto tem 
que ser dado a conhecer e tem que já estar refletido nesse pedido de licenciamento, portanto, 
para as pessoas saberem que não vão ter a possibilidade de ter esta disponibilidade, devendo 
sempre recorrer ao Viseu 100%. --------------------------------------------------------------------------
Falou do Vereador do Urbanismo, está a falar com a Vereadora do Urbanismo que sou eu, 
Quem foi que falou? E aí estou perfeitamente à vontade para falar porque foi de facto um 
dos pelouros que desde a primeira hora me foi atribuído pelo Senhor Presidente, e é talvez 
daqueles até daqueles que me diz mais, até pela minha formação de base, e também dizer-
lhe que o salto que também foi dado foi enorme e nunca, mas nunca, e isso ninguém poderá 
dizer que qualquer esclarecimento, qualquer reunião, seja com quem for e a que horas fosse 
me tivessem solicitado e que eu não tivesse recebido as pessoas, eram essas as instruções que 
tinham as secretárias, era de que, podia não ser naquele momento porque eu estava 
ocupada, mas sempre dar uma resposta. Reconheço que fui encontrar, e confesso-lhe que 
quando fui convidada pelo Senhor Presidente, ainda antes de ir para a Câmara, ainda em 
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período de campanha há 4 anos atrás, aquilo que ouvi nas ruas deixava-me preocupada 
porque, pronto, era tudo a falar do mesmo, dos processos, do atraso, tudo isso, e confesso-
lhe que, fui, e no fundo foi um dos pedidos que o Dr. Almeida Henriques me fez, foi 
efetivamente dar uma reviravolta a este ponto negro, digamos assim, do urbanismo, mas 
quando cheguei, confesso que estava pior do que aquilo que eu pensava, apesar dos 
comentários que ouvia. Foi um trabalho hercúleo que não está terminado, a pandemia veio 
atrasar aqui a implementação de algumas medidas, nomeadamente esta plataforma que vou 
apresentar ainda, o trabalho está desenvolvido, portanto, houve aqui alguns atrasos, e de 
facto, aquilo que nós queríamos que é a transparência e celeridade isso vai acontecer. As 
pessoas podem em suas casas, e vamos apresentar isso, eu creio que o dia até já está 
marcado, agora em setembro, vamos apresentar da mesma forma que fizemos quando 
fizemos a apresentação RMUET, portanto, vamos também chamar aqui as pessoas, os 
Senhores Presidentes de Junta, a sociedade, os arquitetos, engenheiros, quem entender, 
efetivamente as pessoas que mais trabalham diretamente com a câmara para terem 
conhecimento de como é que as coisas vão passar a funcionar, com exemplos, portanto, isso 
vai ser apresentado. ------------------------------------------------------------------------------------------
Dizer-lhe que recuperámos quase 3 mil processos que estavam em atraso, dizer-lhe que do 
ano passado para este ano, e estávamos em junho, em número de taxas arrecadadas 
duplicámos, passámos de cerca de 600 mil euros para 1 milhão e 300 mil euros, portanto, 
isto quer dizer que muito processo entrou e que neste momento, os que estão para trás e 
alguns que estejam esquecidos, e, eu confesso que pode haver um ou outro e que haja aqui 
ainda alguma situação para resolver, mas todos os que estão a entrar eu posso-lhe garantir 
que os prazos legais estão a ser respeitados, a resposta tem que ser dada às pessoas, e, aquilo 
que eu digo é: mesmo que seja uma resposta que as pessoas às vezes, não é a que querem 
ouvir, e noutro dia recebi umas pessoas que estavam muito aborrecidas que não lhes 
respondiam e que não sei o quê, a resposta estava lá, mas era um indeferimento. Portanto, 
quando são indeferimentos as pessoas ainda mais, enfim, mais revoltadas ficam, mas não 
podemos passar por cima do que é lei, e mesmo aí tentamos sempre ajudar e encontrar aqui 
uma solução que possa, aquilo que à partida estava para ser indeferido, possa, mudando e 
alterando e fazendo as devidas correções poder a vir de facto a ter o seu diferimento, 
portanto, eram estas as questões. -------------------------------------------------------------------------
Quanto à questão da toponímia Senhor Presidente. Eu tentei perguntar aos serviços em que 
ponto é que estava esta situação, e o que lhe quero dizer é que estão os dois, quer para o Dr. 
Francisco Sá Carneiro quer para o Senhor Engenheiro Adelino Amaro da Costa, estão a 
tratar deste assunto, desta questão, e provavelmente ainda não foram encontradas as vias 
para a atribuição destes dois nomes, mas os serviços estão a tratar deste assunto, portanto, 
é a informação que tive e que obtive agora da Comissão de Toponímia. -------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA:  Obrigada Senhora Presidente. ------
Então, terminámos assim o PONTO UM (1). ----------------------------------------------------------
Íamos então passar para o PONTO DOIS (2) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 
PROPOSTA DE GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VISEU PARA 2021 - REVISÃO N.º 3. Tem a palavra a Senhora 
Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------
----- QUARENTA E UM – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigada 
Senhor Presidente. A presente revisão incide sobre modificações que decorrem da 
Descentralização da Educação, e também de adequação da plurianualidade dos 
investimentos, nomeadamente da Ecopista do Vouga de alguns projetos financiados. --------
Pelo que se propõe que a Assembleia Municipal aprove a presente revisão orçamental. -----
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA:  Obrigada Senhora Presidente. 
Algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra no PONTO DOIS (2)? Tem a palavra 
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o Deputado Rafael Amaro. ---------------------------------------------------------------------------------
----- QUARENTA E DOIS – O SENHOR DEPUTADO ANTÓNIO MANUEL ANTUNES 
RAFAEL AMARO (PS): Obrigado Senhor Presidente. Renovo os meus cumprimentos que  
já aqui fiz nas intervenções anteriores. Vinha só justificar de algum modo o voto do Partido 
Socialista porque vamos votar contra, não porque consideremos que aquilo que nos é 
apresentado tenha alguma coisa que nos levasse a esse voto. O nosso voto contra, tem a ver 
… em coerência não vamos votar uma revisão favoravelmente quando votámos contra o 
orçamento, é só para que isso fique claro, portanto, era a justificação do nosso voto. --------
Muito obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Mais 
algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Não havendo nenhum pedido iriamos 
então proceder à votação. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Por isso, coloca-se à votação o PONTO DOIS (2) PROPOSTA DE GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU PARA 2021 - 
REVISÃO N.º 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Iriamos proceder à chamada nominal para não haver confusão. ---------------------------------- 
José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Cristina Paula Cunha Pereira Gomes - a favor; ------------------------------------------------------- 
Pedro Filipe dos Santos Alves - a favor; ----------------------------------------------------------------- 

Manuel Teodósio Martins Henriques - a favor; -------------------------------------------------------- 

Ana Paula Figueiredo Gomes Santana - a favor; ------------------------------------------------------ 

José Alberto da Costa Ferreira - ausente; --------------------------------------------------------------- 
João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Isabel Fernandes - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Madeira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Sofia Mesquita - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Paulo Jorge Pereira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Carlos Costa - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Filipa Mendes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

António Jorge - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------  

Bruno Videira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------  

Rui Pedro - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rui Ferreira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------  
José Fernandes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Lima - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Martins - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Joaquim Polónio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 

Fernando Leitão Almeida - a favor; ---------------------------------------------------------------------- 

António Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Carlos Correia - falta; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Liliana Tavares - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
José Manuel Fernandes - falta; ---------------------------------------------------------------------------- 
António Correia - ausente; --------------------------------------------------------------------------------- 

Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Alberto Silva Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------- 

Fernando Machado - falta; --------------------------------------------------------------------------------- 

António da Silva Tavares - falta; -------------------------------------------------------------------------- 

José Coelho - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Aurélio Lourenço - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
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Diamantino Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------- 

José António Seabra - a favor; ----------------------------------------------------------------------------- 

Rafael Amaro - contra; -------------------------------------------------------------------------------------- 

Alberto Ascensão - contra; --------------------------------------------------------------------------------- 

António José da Silva Santos - falta; --------------------------------------------------------------------- 

Rui Martins - contra; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Maria de Fátima Lopes - contra; -------------------------------------------------------------------------- 
Gonçalo Ginestal - contra; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Cristofe Pedrinho - contra; --------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Mirandez - contra; --------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Cláudia Salgueiro - contra; --------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Armando Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------ 

José Augusto Mota - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Catarina Vieira - contra; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Filomena Pires - contra; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Mauro Esteves - abstenção; -------------------------------------------------------------------------------- 

José Paulo Meneses - a favor; ----------------------------------------------------------------------------- 

Penso que chamámos toda a gente, certo? --------------------------------------------------------------

O PONTO DOIS (2) foi aprovado com dez (10) votos contra e uma (1) abstenção. (Anexo 2 – 
Registo nominal das votações, páginas 499/500). ------------------------------------------------------ 
Passamos ao PONTO TRÊS (3) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE MAPA 
DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU PARA O ANO DE 2021 - 2.ª 
ALTERAÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------------
Tem a palavra a Senhora Presidente de Câmara. ----------------------------------------------------- 
----- QUARENTA E TRÊS – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigada 
Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta segunda alteração ao Mapa de Pessoal do ano de 2021 compreende, apenas, a previsão 
de 35 postos de trabalho de Assistente Operacional – Área de Ação Educativa, tendo em 
vista a constituição de vínculos jurídicos de emprego público a termo resolutivo incerto. A 
criação dos referidos postos de trabalho surge da necessidade urgente e inadiável de se 
constituir uma reserva de recrutamento de Assistentes Operacionais que garanta no 
próximo ano letivo a substituição de trabalhadores com contratos de trabalho por tempo 
indeterminado que venham a permanecer ausentes do serviço por período superior a 30 
dias. Considerando que só agora se clarificou a questão relativa aos termos e condições de 
utilização por parte do Município das reservas de recrutamento constituídas pelo Ministério 
da Educação através de plataforma própria, esclarece-se que o Município de Viseu deve, 
agora, tudo fazer para garantir o adequado funcionamento das escolas do concelho para 
que o início do ano letivo decorra dentro da desejada normalidade. ------------------------------ 
Propõe assim que Assembleia Municipal, aprove, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 3 do artigo 28.º da citada Lei. ------------------------------------------------------------------------- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Nós 
íamos pedir a todos os que estão em casa, há este ruido em que nalguns casos são telemóveis 
que em casa estão ligados e por isso, pedíamos que tivessem com cuidado com os telemóveis 
em casa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algum dos Senhores Deputados quer intervir neste PONTO PROPOSTA DE MAPA DE 
PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU? ----------------------------------------------- 
Tem a palavra a Deputada Fátima Lopes. --------------------------------------------------------------
----- QUARENTA E QUATRO – A SENHORA DEPUTADA MARIA DE FÁTIMA 
FERNANDES LOPES (PS): Cumprimento o Senhor Presidente da Mesa, a Senhora e o 
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Senhor Secretário, a Senhora Presidente da Câmara, Senhora Vereadora, Senhor Vereador, 
Caros Deputados desta Assembleia, Caras e Caros Presidentes de Junta, Comunicação 
Social e todas as pessoas que de uma forma ou de outra assistem a esta reunião. -------------- 
Como é reconhecido por todos, as/os Assistentes Operacionais da área da Ação Educativa 
(porque é sobre isto que estamos a falar) são imprescindíveis para o bom funcionamento 
das escolas. Sempre o foram. Mas, agora, mais do que nunca, atendendo ás condicionantes 
e vicissitudes provocadas pela situação pandémica que temos vivido, é fundamental que os 
rácios destes trabalhadores estejam adequados ás necessidades e não baixem por força de 
determinadas circunstâncias. ------------------------------------------------------------------------------ 
Tendo em linha de conta a nota explicativa, também consideramos que é imperioso evitar 
constrangimentos no funcionamento das escolas por ausência dos profissionais 
supracitados. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E porque as nossas crianças e adolescentes merecem o melhor, ou seja, todo o apoio, 
compreendemos a necessidade de se constituir essa reserva de pessoal e, é claro que, 
naturalmente, isso implica um acréscimo nas despesas, com impacto no orçamento. --------- 
Nesse sentido, relativamente ao ponto agora em apreciação, o nosso voto será favorável. --- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a 
palavra a Deputada Filomena Pires. ---------------------------------------------------------------------
----- QUARENTA E CINCO – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE 
MATOS PIRES (CDU): Reiterando os cumprimentos, muito boa tarde. Obrigada Senhor 
Presidente. Muito brevemente dizer que nós analisámos o documento com alguma reserva 
até porque tínhamos alguma dificuldade em perceber porque é que só agora é que é 
constituída esta bolsa. Portanto, ela é de facto muito bem-vinda, ela é imprescindível às 
nossas escolas. Há agrupamentos e escolas que têm os rácios abaixo daquilo que está 
estabelecido e obviamente que são as crianças que são as prejudicadas por isto, embora 
também os trabalhadores porque ficam sobrecarregados de trabalho, mas aceitaremos a 
explicação que a Senhora Presidente nos dá de que a aplicação do Ministério de Educação 
só agora está disponível. Fica-nos sempre aqui alguma dificuldade de compreensão e creio 
que isto é estrutural à municipalização, como é que as competências delegadas no município 
se articulam com as imposições do Ministério da Educação, porque efetivamente já ouvimos 
diretores a queixarem-se, a bolsa deveria ter sido constituída em tempo útil, estamos já em 
atraso. Quando é que estes trabalhadores vão efetivamente poder substituir os que estão de 
baixo os que estão em situação em que podem ser substituídos? Isto era uma pergunta que 
eu dirigia à Senhora Presidente. Quando é que prevê, uma vez viabilizada a constituição 
desta bolsa, quando é que se prevê que efetivamente possa haver substituições decorrentes 
deste procedimento de constituição da Bolsa? Também dizer que esperamos que 
obviamente esta contratação seja feita de acordo com aquilo que é a lei em vigor, e as 
normas, nem outra coisa poderia deixar de ser, questionamo-nos sobre a situação ontem 
divulgada pela Comunicação Social de despedimento de trabalhadores, portanto, auxiliares 
de ação educativa nas nossas escolas, creio que a Comunicação Social não diz exatamente 
em que circunstâncias decorria, mas chamava a atenção para o facto de estes trabalhadores 
estarem em condições eventuais de poderem vincular, e, portanto, se houver algum 
esclarecimento que nos possa ser dado sobre isto eu aproveito a matéria ter vindo aqui para 
pedir o esclarecimento. Confesso que não tive tempo, os documentos são nos dado com muito 
pouco tempo e eu não tive oportunidade para averiguar se estes 35 obedecem a um rácio 
estabelecido pela lei, ou pelo despacho que cria a bolsa. Ouço da boca de alguns diretores 
que talvez não sejam suficientes. Como é que este número foi encontrado? E, finalmente 
colocar-lhe uma questão. Para quando a constituição de uma bolsa relativamente aos 
assistentes técnicos? Porque há também agrupamentos de escolas, escolas, estou a pensar 
concretamente numa escola que tem de facto os assistentes técnicos também abaixo dos 
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rácios e o despacho do Governo permite também a constituição de uma bolsa para estas 
assistentes. Muito obrigada. -------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a 
palavra a Deputada Catarina Vieira. --------------------------------------------------------------------
----- QUARENTA E SEIS – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA 
VIEIRA E CASTRO RODRIGUES (BE): Ora, as questões que eu vinha levantar foram 
colocadas precisamente pela Deputada da CDU. Há de facto falta de assistentes nas escolas, 
aliás, muitas das baixas são também provocadas pelo trabalho acrescido que os funcionários 
têm. Queríamos também, lá está, soubemos disto pela Comunicação Social na notícia que 
saiu ontem. Se esta bolsa de recrutamento não vem facilitar o despedimento de alguns 
funcionários que estejam prestes a entrar no quadro, estando aqui o trabalho precário a ser 
valorizado e, portanto, as nossas preocupações, apesar de irmos votar favoravelmente 
obviamente porque estas pessoas são mais que necessárias, não numa bolsa de 
recrutamento, se calhar até são poucas, mas efetivamente com contratos efetivos nas escolas 
porque realmente há falta de pessoal. Obrigado. ------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Há 
mais alguma intervenção neste âmbito? Não havendo iriamos proceder à votação. -----------
Senhora Presidente peço imensa desculpa. Tem a palavra a Senhora Presidente da Câmara. 
----- QUARENTA E SETE – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigada 
Senhor Presidente. Dizer que de facto só agora se constituiu esta bolsa pelo motivo que foi 
apresentado e que referiu aqui também. Só agora é que se clarificou a questão relativa aos 
termos e condições de utilização por parte do Município das reservas de recrutamento 
constituídas pelo Ministério da Educação. Dizer que já terminou até, houve um concurso 
também para assistentes operacionais exatamente para as escolas, creio que foram 26 os 
lugares que foram criados, portanto, não tem nada a ver com isto, isto é mesmo uma bolsa 
de reserva de recrutamento por tempo indeterminado para substituir trabalhadores que 
estejam ausentes do serviço por um período superior a 30 dias. Dizer que o processo já está 
em andamento, portanto, a ideia é efetivamente…  pronto, vem aqui e no fundo é para 
ratificar porque o processo já está em andamento, e que o objetivo é efetivamente que o ano 
comece já com algum conforto e que de facto não venhamos a ter, ou de modo a permitir 
que não haja constrangimentos no funcionamento das escolas por ausência de assistentes 
operacionais. A previsão é de 35 postos de trabalho, foi uma equipa, foi um grupo de 
trabalho que analisaram esta questão e certamente em articulação com as escolas, e, 
portanto, chegou-se a este valor, portanto, a Senhora Vereadora da Área da Educação em 
conjunto, e foi este o número que entenderam que era o necessário para suprir estas 
dificuldades, se calhar com base no conhecimento que têm de anos anteriores de como é que 
as coisas se processam, portanto, tenho a certeza que foi assim, o número não foi atirado 
para o ar de qualquer forma. ------------------------------------------------------------------------------
- A Senhora Deputada Catarina Alexandra Vieira e Castro Rodrigues intervém do seu lugar 
dizendo: Peço desculpa. Considera que dá tempo para que já no inicio do ano seja exequível? 

- A Senhora Presidente da Câmara responde dizendo: Sim, Sim, Sim. -----------------------------
- A Senhora Deputada Maria Filomena de Matos Pires intervém do seu lugar dizendo: E os 
Assistentes Técnicos? ----------------------------------------------------------------------------------------
- A Senhora Presidente da Câmara responde dizendo: Os Assistentes Técnicos. Pois, eu a essa 
questão não lhe consigo agora responder, poderei depois mais tarde. A questão, a 
preocupação aqui é mais na verdade os assistentes operacionais, foi sempre essa a questão 
de fundo, aliás, era uma situação que já estava identificada há muito tempo, a falta de 
assistentes operacionais, e de facto esta questão nunca me foi colocada nem falei com a 
minha colega. Poderei tentar perceber e depois dar uma resposta mais tarde. -----------------
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----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. -------
Iriamos então proceder à votação. ------------------------------------------------------------------------    
José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Cristina Paula Cunha Pereira Gomes - a favor; ------------------------------------------------------- 
Pedro Filipe dos Santos Alves - ausente; ----------------------------------------------------------------- 

Manuel Teodósio Martins Henriques - a favor; -------------------------------------------------------- 

Ana Paula Santana - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

José Alberto Ferreira - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Isabel Fernandes - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Madeira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Sofia Mesquita - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Paulo Pereira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Costa - ausente; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Filipa Mendes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

António Jorge - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------  

Bruno Videira - Problemas de ligação impediram o Sr. Deputado Municipal Bruno Videira de 

votar neste momento, o que viria a fazer mais tarde numa votação em bloco, excecional – (* ver 

página 475). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rui Pedro - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rui Ferreira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------  
José Fernandes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Lima - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Martins - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Joaquim Polónio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 

Fernando Almeida - a favor; ------------------------------------------------------------------------------- 

António Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Carlos Correia - falta; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Liliana Tavares - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
José Manuel Fernandes - falta; ---------------------------------------------------------------------------- 
António Soares Correia - ausente; ------------------------------------------------------------------------ 

Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Silva Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Fernando Machado - falta; --------------------------------------------------------------------------------- 

António da Silva Tavares - falta; -------------------------------------------------------------------------- 

José Coelho - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Aurélio Lourenço - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Diamantino Santos - ausente; ------------------------------------------------------------------------------ 

José António Seabra - a favor; ----------------------------------------------------------------------------- 

Rafael Amaro - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Alberto Ascensão - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 

António José da Silva Santos - falta; --------------------------------------------------------------------- 

Rui Martins - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Maria de Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------- 
Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Cristofe Pedrinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Mirandez - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Cláudia Salgueiro - a favor; -------------------------------------------------------------------------- 

Armando Fernandes - a favor; ---------------------------------------------------------------------------- 



 

  462 

  

  

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 10 DE SETEMBRO DE 2021  

 

José Mota - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Catarina Vieira - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Filomena Pires - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Mauro Esteves - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

José Paulo Meneses - a favor; -----------------------------------------------------------------------------

O PONTO TRÊS (3) foi aprovado por unanimidade. (Anexo 3 – Registo nominal das votações, 
páginas 501/502). ---------------------------------------------------------------------------------------------
PONTO QUATRO (4) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE IMPOSTO 
MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - IMI - MAJORAÇÃO E MINORAÇÃO. Tem a palavra 
a Senhora Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------
----- QUARENTA E OITO – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigada 
Senhor Presidente. Em resultado da amplitude dos poderes tributários que o Município 
dispõe e tendo por objetivo o combate à desertificação previsto no nº 6 do artigo 112º do 
CIMI – Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis, propõe-se que, na Área de 
Reabilitação Urbana de Viseu seja: ---------------------------------------------------------------------- 
Minorada a taxa do IMI a aplicar em 10%, a todos os prédios urbanos situados na ARU, 
exceto para os prédios degradados, de acordo com o estabelecido no nº 6 do artigo 112º. ---- 
Que seja minorada a taxa do IMI a aplicar em 20%, aos prédios urbanos arrendados, que 
cumpram satisfatoriamente a sua função, de acordo com o estabelecido no nº 7 do mesmo 
artigo. A taxa em apreço é cumulativa com a taxa do nº 6, do artigo 112º também do Código 
do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI). ---------------------------------------------------------
Majorada em 30% a taxa, a aplicar aos prédios degradados, considerando-se como tais os 
que, face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou 
façam perigar a segurança de pessoas e bens, estando ou não ocupados. ------------------------ 
Propõe-se a aprovação por parte da Assembleia Municipal. ---------------------------------------
Senhor Presidente, já agora, se me é permitido porque já me foi dado o esclarecimento 
relativamente à questão dos assistentes técnicos. A minha colega Vereadora está também 
online e o que me disse é que, temos falta de Assistentes Técnicos. A informação que tem e 
das reuniões que teve, só numa escola é que tem falta no resto há excesso, e que esta 
preocupação não foi colocada pelas escolas, e também o que vem na Comunicação Social 
sobre os assistentes operacionais é relativo aqueles que não passaram para o município por 
não serem do quadro do ministério, portanto, foi essa a notícia relativamente a isso. 
Obrigada Senhora Presidente. ----------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Alguns 
dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Tem a palavra o Deputado Alberto 
Ascensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- QUARENTA E NOVE – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA 
ASCENSÃO (PS): Senhor Presidente da Mesa, Senhora Secretária, Senhor Secretário, 
Senhora Presidente da Câmara Municipal, Senhores demais Membros do Executivo que se 
encontrem online, Senhoras e Senhores Membros da Assembleia incluindo as Senhoras e os 
Senhores Presidentes de Junta, Comunicação Social. Obviamente que estamos de acordo 
com estas majorações e minorações, não deixando contudo de voltar a repetir aquilo que 
temos dito. Primeiro, não concordamos com a forma como são aplicadas as taxas de 
minoração, principalmente as de minoração, e não concordamos com os critérios e não vou 
enumerá-los por uma questão de economia porque já fizemos isso durante todo o mandato 
que hoje termina, e, portanto, não vale a pena porque a câmara conhece já a nossa posição, 
de qualquer forma há um pormenor que eu não me canso de reiterar, que é o facto de não 
haver uma extensão destes benefícios, e eu costumo dizer isto, para lá da circunvalação. As 
freguesias para lá da cidade de Viseu não são contempladas com isto e penso que era justo 
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que também se abrisse esses benefícios a essas freguesias, aliás, no sentido de procurar saber 
alguma coisa sobre isto, há um ano atrás na Assembleia que corresponde aquela que hoje 
estamos a ter, levantou-se-me aqui uma dúvida, enfim, no confronto com o Senhor 
Presidente da Câmara, e no dia seguinte, no dia 1 de outubro apresentei um Requerimento 
à Mesa da Assembleia que foi encaminhado para a Câmara, no sentido de procurar saber 
relativamente a um determinado benefício que foi anunciado a todos as aldeias, eu 
apresentei um Requerimento no sentido de obter elementos sobre esse benefício. Decorreu 
um ano e não tenho ainda resposta a esse Requerimento, e, portanto, deixava um apelo uma 
vez que estamos a acabar este mandato, deixava um apelo à Senhora Presidente no sentido 
de se possível ainda obter resposta a este Requerimento. Ele foi apresentado no dia um à 
Mesa da Assembleia, dia 1 de outubro de 2020, e possivelmente um ou dois dias depois terá 
sido mandado para a Câmara Municipal. Portanto, acima de tudo reiterar a nossa 
estranheza que continuemos a não contemplar as aldeias, as freguesias rurais, as freguesias 
além da de Viseu com alguns benefícios daqueles que aqui estão previstos. Muito obrigado. 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra a Deputada Catarina Vieira. --------------------------------------------------------------------
----- CINQUENTA – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA VIEIRA E 
CASTRO RODRIGUES (BE): Ora, o Bloco de Esquerda faz eco das questões levantadas 
agora principalmente nas freguesias de baixa densidade, Ribafeita, Côta, Barreiros e 
Cepões, Calde, Cavernães, S. Pedro de France, mas, temos uma questão também. Esta 
majoração é indiscriminada, ou seja, as pessoas de facto recusam a melhorar as suas casas 
porque há apoios também para isso e sabemos isso, ou desconhecem os apoios existentes. 
Portanto, a Câmara Municipal, vendo que há esta majoração, entra em contacto com os 
proprietários para informar também das medidas que têm ao seu dispor? ---------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Há mais algum dos Senhor Deputado 
que queira usar da palavra? Não havendo, tem a palavra a Senhora Presidente da Câmara. 
Peço desculpa, tem a palavra a Deputada Filomena Pires. Tem a palavra. ----------------------
----- CINQUENTA E UM – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS 
PIRES (CDU): Muito obrigada Senhor Presidente. Muito brevemente, e para que conste da 
Ata, relativamente a esta matéria, como o meu NIF consta do documento que está em análise 
e para votação, naturalmente peço escusa. Muito obrigada. ----------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Muito obrigada Senhora Deputada. 
tem a palavra a Senhora Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------- 
----- CINQUENTA E DOIS – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigada 
Senhor Presidente. Eu relativamente às questões, que aliás, está uma em linha com a outra, 
quer pelo Senhor Deputado Alberto Ascensão quer pela Senhora Deputada Catarina Vieira, 
dizer que a Estratégia Local de Habitação vai um bocado em linha com essa vontade que foi 
agora manifestada e que já tinha sido também antes, e não tenho de facto muitas dúvidas 
que assim poderemos proceder, portanto, que essas vossas vontades e sugestões sejam 
através da Estratégia Local de Habitação, e futuramente que assim seja, e que possa ser 
possível também estender estes critérios às freguesias rurais, e às freguesias de mais baixa 
densidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Então, 
não havendo mais nenhum pedido íamos proceder à votação. -------------------------------------
Eu também, e no seguimento da Deputada Filomena Pires também sou obrigado a pedir 
escusa de votação por constar desta lista. --------------------------------------------------------------- 
José Mota Faria - escusa; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Cristina Paula - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Pedro Alves - ausente; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Teodósio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
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Ana Paula Santana - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

José Alberto Ferreira - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Isabel Fernandes - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Madeira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Sofia Mesquita - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Paulo Pereira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Costa - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Filipa Mendes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

António Jorge - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------  

Bruno Videira - Problemas de ligação impediram o Sr. Deputado Municipal Bruno Videira de 

votar neste momento, o que viria a fazer mais tarde numa votação em bloco, excecional – (* ver 

página 475). ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rui Pedro - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rui Ferreira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------  
José Fernandes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Lima - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Martins - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Joaquim Polónio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 

Fernando Almeida - a favor; ------------------------------------------------------------------------------- 

António Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Carlos Correia - falta; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Liliana Tavares - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
José Manuel Fernandes - falta; ---------------------------------------------------------------------------- 
António Soares Correia - ausente; ------------------------------------------------------------------------ 

Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Silva Santos – a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Fernando Martins Machado - falta; ---------------------------------------------------------------------- 

António da Silva Gomes Tavares - falta; ---------------------------------------------------------------- 

José Coelho - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Aurélio Lourenço - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Diamantino Santos - ausente; ------------------------------------------------------------------------------ 

José António Seabra - a favor; ----------------------------------------------------------------------------- 

Rafael Amaro - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Alberto Ascensão - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 

António José dos Santos Silva - falta; --------------------------------------------------------------------  

Rui Martins - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 

Maria de Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------- 
Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Cristofe Pedrinho - ausente; -------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Mirandez - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Cláudia Carvalho Salgueiro - a favor; ------------------------------------------------------------- 
Manuel Armando Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------ 

José Mota - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Catarina Vieira - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Filomena Pires - escusa; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Mauro Esteves - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

José Paulo Meneses - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
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Tínhamos só aqui a questão do Bruno Vieira. ---------------------------------------------------------
- A Senhora Segunda Secretária da Mesa Cristina Paula Cunha Pereira Gomes intervém 
dizendo: Ele não está na aplicação. Não está em lado nenhum. -------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua intervenção dizendo: Nós vamos entrar em 
contacto com o Bruno Videira porque não está na aplicação e solicitar-lhe a ele se quiser vir 
aqui para a Assembleia porque temos uma hipótese. A ver se vinha aqui para a Assembleia, 
e se ele vier para a Assembleia retificamos a situação se o Plenário concordar, certo? Ou 
seja, se está com problemas de net na aplicação nós vamos solicitar-lhe, temos aqui uma 
alternativa na Assembleia, pode vir para a Assembleia, e a partir daí a situação é já 
presencial, entre aspas, numa perspetiva presencial resolvida. Gostaria de pôr isto ao 
Plenário. Alguém tem alguma questão a levantar? Gostaríamos de saber. É uma falha 
momentânea que pode ser suprida com a presença da pessoa aqui na sede, não é? Agora, 
não está na aplicação, e se ele não suprir rapidamente a falta não podemos considerar, não 
é? O que é que entendem? ----------------------------------------------------------------------------------
- A Senhora Deputada Isabel Cristina Bento Fernandes intervém dizendo: Ele estava a tentar 
resolver em casa ou então ir para a escola para poder entrar online da escola. ----------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Está bem! Se ele entrar na escola ou vier 
para aqui nós aí … é uma questão aqui do Plenário para suprir a situação. Certo? 
Concordam? Pronto. ----------------------------------------------------------------------------------------
Foi aprovado por unanimidade e houve duas (2) escusas de votação por motivo de conflito de 

interesses. (Anexo 4 – Registo nominal das votações, páginas 503/504). --------------------------
Íamos passar ao PONTO CINCO (5) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DO 
PLANO DIRETOR DO AERÓDROMO MUNICIPAL GONÇALVES LOBATO E 
RESPETIVO REGULAMENTO E PROJETO DE "DECRETO" RELATIVO À 
CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO AERONÁUTICA. Tem a palavra a Senhora da 
Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- CINQUENTA E TRÊS – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigada 
Senhor Presidente, reitero novamente os meus cumprimentos. ------------------------------------ 
Tendo em conta as informações constantes no processo, propõe-se a aprovação da 
constituição da Servidão Aeronáutica e sua inscrição no PDM Viseu, que visa salvaguardar 
a operação do aeródromo na situação presente, bem como, na solução projetada, 
nomeadamente por via da criação da pista 04-22. ----------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Algum dos Senhores Deputados quer 
intervir neste ponto? Ponto Cinco (5). Tem a palavra o Deputado Alberto Ascensão. --------
----- CINQUENTA E QUATRO – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA 
ASCENSÃO (PS): Senhor Presidente da Mesa, Senhora Secretária, Senhor Secretário, 
Senhora Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores 
Membros da Assembleia incluindo as Senhoras e os Senhores Presidentes de Junta. Trata-
se como todos damos conta de uma matéria algo complexa, mas que do meu ponto de vista 
se resume a salvaguardar o espaço do Aeródromo quer enquanto espaço propriamente dito 
quer a sua inclusão no PDM com uma possível alteração, constituição de servidão. Isto é o 
que eu entendo, e parece-me que todos estamos interessados que o nosso Aeródromo tenha 
as melhores condições para servir os viseenses, para servir a cidade, o concelho e a região, 
daí não haver da nossa parte nenhum obstáculo em votar favoravelmente esta proposta que 
aqui nos traz, até porque, percebemos que é um processo que já tem bastantes anos, digo 
bastantes porque já vem do mandato anterior, salvo erro, pelo menos do início deste 2017, 
salvo erro, e que se nós não aceleramos isto corremos o risco de quando precisarmos ainda 
não o termos pronto. Da nossa parte o nosso voto será favorável. Muito obrigado. -----------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Há mais 
alguma intervenção neste âmbito? Tem a palavra a Deputada Catarina Vieira. ---------------
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---- CINQUENTA E CINCO – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA 
VIEIRA E CASTRO RODRIGUES (BE): Nós temos algumas dúvidas. Primeiro porque 
temos algum receio que seja mais algum “elefante branco”, ou seja, nós temos os dados neste 
momento de 2014/2016, temos um projeto para 3 fases, a nível de passageiros não serão 
tantos quanto isto, ou seja, a nível ambiental já não estamos a falar da questão do estudo de 
impacte ambiental que é uma preocupação também, mas, nós estamos, e esperamos receber 
o comboio não é, que é muito mais ecológico, ou seja, uma coisa é nós termos ali que é 
importante para Proteção Civil, até que ponto é que nós não estamos a criar um gasto, a 
criar algo que tenha impacto ambiental que pode ser muito negativo, até porque o avião, 
sabemos muito bem que não é propriamente ecológico, para um número reduzido de 
passageiros. A nível de carga, o estudo também não diz grande coisa não é, e, portanto, 
temos muitas dúvidas em relação às contas. Em relação aos dados não têm em conta por 
exemplo o comboio não é, porque são dados já antigos, e os estudos de impacte ambiental. -
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Há 
mais alguma intervenção? Não havendo dava a palavra à senhora Presidente. ----------------
----- CINQUENTA E SEIS – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigado 
Senhor Presidente. Senhora Deputada o que estamos aqui a garantir é tão somente garantir 
a Servidão Aeronáutica e também a inscrição no PDM, portanto era isto que estamos aqui 
a garantir. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
- A Senhora Deputada Catarina Alexandra Vieira e Castro Rodrigues intervém do seu lugar 

não sendo percetível na gravação o que foi dito. --------------------------------------------------------
- A Senhora Presidente da Câmara retoma a sua intervenção dizendo: Não, não carece aqui 
de nenhum estudo de impacto ambiental, no fundo, e eu acho que os documentos que foram 
distribuídos têm a ver efetivamente com servidões administrativas, restrições também de 
utilidade pública, e pronto, e a necessária alteração ao PDM que é preciso fazer, este 
procedimento de alteração que vincula direta e indiretamente os particulares, no fundo é 
isso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- A Senhora Deputada Catarina Alexandra Vieira e Castro Rodrigues volta a intervir do seu 

lugar não sendo percetível na gravação o que foi dito. -------------------------------------------------
- A Senhora Presidente da Câmara prossegue a sua intervenção dizendo: Para já não vai ter 
que pagar indemnizações nenhumas não é? É uma servidão aeronáutica, é por exemplo, o 
hospital, agora estou a falar do hospital, o hospital tem ali um raio de ação que está 
protegido e que não pode construir que tem que garantir que o hospital se quiser crescer 
eventualmente um dia mais tarde, portanto, tem garantido e naquele raio não pode haver 
ali construção, entretanto. Portanto, aqui no caso do Aeródromo Municipal estamos a falar 
de uma coisa semelhante, ou seja, tem que haver a garantia desta servidão, e, portanto, isto 
também exige naturalmente a inscrição no PDM, esta alteração. É um bocado isto. Não sei? 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Íamos então proceder à votação. 
PONTO CINCO (5) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO DIRETOR DO 
AERÓDROMO MUNICIPAL GONÇALVES LOBATO E RESPETIVO 
REGULAMENTO E PROJETO DE "DECRETO" RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
SERVIDÃO AERONÁUTICA. --------------------------------------------------------------------------- 
José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Cristina Paula Gomes - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
Pedro Alves - ausente; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Teodósio - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Santana - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

José Alberto Ferreira - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Isabel Fernandes - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 



 

  467 

  

  

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 10 DE SETEMBRO DE 2021  

 

Ana Paula Madeira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Sofia Mesquita - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Paulo Pereira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Costa - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Filipa Mendes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

António Jorge - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------  

Bruno Videira - Problemas de ligação impediram o Sr. Deputado Municipal Bruno Videira de 

votar neste momento, o que viria a fazer mais tarde numa votação em bloco, excecional – (* ver 

página 475). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rui Pedro - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rui Ferreira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------  
José Fernandes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Lima - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Martins - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Joaquim Polónio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 

Fernando Almeida - a favor; ------------------------------------------------------------------------------- 

António Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Carlos Correia - falta; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Liliana Tavares - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
José Manuel Fernandes - falta; ---------------------------------------------------------------------------- 
António Soares Correia - a favor; ------------------------------------------------------------------------ 

Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Silva Santos – a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Fernando Martins Machado - falta; ---------------------------------------------------------------------- 

António da Silva Gomes Tavares - falta; ---------------------------------------------------------------- 

José Coelho - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Aurélio Lourenço - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Diamantino Santos - ausente; ------------------------------------------------------------------------------ 

José António Seabra - a favor; ----------------------------------------------------------------------------- 

Rafael Amaro - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Alberto Ascensão - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

António José dos Santos Silva - falta; --------------------------------------------------------------------  

Rui Martins - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Cristofe Pedrinho - ausente; -------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Mirandez - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Cláudia Salgueiro - a favor; -------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Armando Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------ 

José Mota - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Catarina Vieira - contra; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Filomena Pires - abstenção; -------------------------------------------------------------------------------- 
Mauro Esteves - Senhor Presidente eu pedia escusa dado ser pessoa interessada nesta matéria. 

Muito obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Quem? Quem? ----------------------------------

- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Orgens Mauro Henrique Alexandre de 

Figueiredo Esteves intervém dizendo: Mauro Esteves. ------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa volta a intervir dizendo: Escusa? -----------------------------------
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- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Orgens Mauro Henrique Alexandre de 
Figueiredo Esteves volta a intervir dizendo: Dado que possa ter eventuais terrenos na zona 
afeta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua intervenção dizendo: Está bem. Ok. Ok. ----- 
José Paulo Meneses - a favor; -----------------------------------------------------------------------------

Por isso, foi aprovado com um (1) voto contra, uma (1) abstenção e uma (1) escusa por conflito 

de interesses.  (Anexo 5 – Registo nominal das votações, páginas 505/506). ----------------------
PONTO SEIS (6) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELATIVAS À 
TRANSFORMAÇÃO DA LINHA DO VOUGA EM ECOPISTA DO VOUGA - NOVO 
CRONOGRAMA FINANCEIRO. Tem a palavra a Senhora Presidente da Câmara. --------
----- CINQUENTA E SETE – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigada 
Senhor Presidente. Tendo em conta a documentação disponibilizada, propõe-se a celebração 
de uma adenda ao contrato interadministrativo de delegação de competências relativas à 
Transformação da Linha do Vouga em Ecopista do Vouga. --------------------------------------- 
Esta adenda surge da necessidade de uma nova redistribuição dos valores dos anos 2021, 
2024 e 2025 e anos seguintes, para ajustar o cronograma financeiro das transferências a 
efetuar, mantendo o valor global. -------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Algum 
dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Tem a palavra o Deputado Alberto 
Ascensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- CINQUENTA E OITO – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA 
ASCENSÃO (PS): Senhor Presidente da Mesa, e na sua pessoa cumprimento toda a restante 
Assembleia e Câmara Municipal. Trata-se como a Senhora Presidente explicou de uma 
adenda a um contrato que já tinha sido assumido e cuja delegação tinha sido já feita para 
com a CIM Dão Lafões, segundo penso. Portanto, não podemos senão concordar na medida 
em que, e trata-se salvo o erro segundo percebi de uma alteração à distribuição e imputação 
dos respetivos custos, uma nova redistribuição. Embora possa haver dúvidas relativamente 
à forma, mas, trata-se só de um formalismo em relação à apreciação e votação aqui, ou, 
primeiro na CIM Dão Lafões, mas isso não tem importância relativamente ao significado 
do assunto, ou melhor em relação à matéria que estamos aqui a discutir, e, portanto, é um 
critério que é adotado, é um critério que as partes vão assumir, e nessa medida votaremos 
favoravelmente. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Mais algum dos Senhores Deputados 
quer usar da palavra? Não havendo mais nenhum pedido dou a palavra à Senhora 
Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- CINQUENTA E NOVE – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: É só para dizer 
que surge a necessidade desta redistribuição pelos anos que eu referi, 2021, 2024 e 2025 que 
é para ajustar o cronograma financeiro, sendo certo que se mantém o valor global. Portanto, 
é mesmo efetivamente uma redistribuição dos valores pelos diferentes anos. -------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. 
Iriamos então proceder à votação. PONTO SEIS (6) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
RELATIVAS À TRANSFORMAÇÃO DA LINHA DO VOUGA EM ECOPISTA DO 
VOUGA - NOVO CRONOGRAMA FINANCEIRO. ------------------------------------------------ 
José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Cristina Paula Gomes - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
Pedro Alves - ausente; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Teodósio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Santana - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
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José Alberto Ferreira - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Isabel Fernandes - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Madeira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Sofia Mesquita - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Paulo Pereira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Costa - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Filipa Mendes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

António Jorge - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------  

Bruno Videira - Problemas de ligação impediram o Sr. Deputado Municipal Bruno Videira de 

votar neste momento, o que viria a fazer mais tarde numa votação em bloco, excecional – (* ver 

página 475). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rui Pedro - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rui Ferreira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------  
José Fernandes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Lima - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Martins - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Joaquim Polónio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 

Fernando Almeida - a favor; ------------------------------------------------------------------------------- 

António Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Carlos Correia - falta; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Liliana Tavares - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
José Manuel Fernandes - falta; ---------------------------------------------------------------------------- 
António Soares Correia - a favor; ------------------------------------------------------------------------ 

Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Silva Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Fernando Martins Machado - falta; ---------------------------------------------------------------------- 

António da Silva Gomes Tavares - falta; ---------------------------------------------------------------- 

José Coelho - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Aurélio Lourenço - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Diamantino Santos - ausente; ------------------------------------------------------------------------------ 

José António Seabra - a favor; ----------------------------------------------------------------------------- 

Rafael Amaro - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Alberto Ascensão - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

António José dos Santos Silva - falta; --------------------------------------------------------------------  

Rui Martins - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Maria de Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------- 
Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Cristofe Pedrinho – a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Mirandez - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Cláudia Carvalho Salgueiro - a favor; ------------------------------------------------------------- 
Manuel Armando Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------ 

José Mota - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Catarina Vieira - contra; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Filomena Pires - contra; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Mauro Esteves - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

José Paulo Meneses - a favor. ------------------------------------------------------------------------------

Aprovado com dois (2) votos contra.  (Anexo 6 – Registo nominal das votações, páginas 



 

  470 

  

  

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 10 DE SETEMBRO DE 2021  

 

507/508). -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Passávamos ao PONTO SETE (7) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA 
DESCENTRALIZAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO - MUNICIPIO DE VISEU - 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS – RATIFICAÇÃO. 
Tem a palavra a Senhora Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------
----- SESSENTA – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigada Senhor 
Presidente. Tendo em conta a documentação disponibilizada, propõe-se a ratificação dos 
contratos de delegação de competências entre o Município de Viseu e os Agrupamentos de 
Escolas e Escolas não Agrupadas, no âmbito da Descentralização na Área da Educação. --- 
Propõe-se que as competências municipais delegadas nos diretores dos Agrupamentos de 
Escolas e Escolas não Agrupadas, nomeadamente, o poder de direção, de fixação dos 
horários de trabalho, distribuição de serviço, gestão de refeições, contratação de 
fornecimentos de bens essenciais ao normal funcionamento dos estabelecimentos escolares, 
a aquisição de material de limpeza e higiene, material de escritório, material de consumo 
clínico, combustíveis e comunicações, entre outras, se mantenham até 31 de Dezembro de 
2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. 
Alguém quer intervir neste ponto? Tem a palavra o Deputado Rui Martins. -------------------
----- SESSENTA E UM – O SENHOR DEPUTADO RUI ANTÓNIO DA CRUZ MARTINS 
(PS): Muito obrigado. Reitero os cumprimentos anteriores. Dizer que votamos a favor deste 
ponto sobre a  PROPOSTA DE CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO - MUNICIPIO 
DE VISEU - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS – 
RATIFICAÇÃO. Não deixando de reiterar as preocupações partilhadas anteriormente, 
sobre as novas competências da Autarquia de Viseu. Disse. Muito obrigado. ------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Iriamos 
passar à votação. PONTO SETE (7) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATOS DE 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO NA 
ÁREA DA EDUCAÇÃO - MUNICIPIO DE VISEU - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS E 
ESCOLAS NÃO AGRUPADAS – RATIFICAÇÃO. -------------------------------------------------
José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Cristina Paula Gomes - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
Pedro Alves - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Teodósio - abstenção; ----------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Santana - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

José Alberto Ferreira - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Isabel Fernandes - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Madeira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Sofia Mesquita - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Paulo Pereira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Costa - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Filipa Mendes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

António Jorge - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------  

Bruno Videira - Problemas de ligação impediram o Sr. Deputado Municipal Bruno Videira de 

votar neste momento, o que viria a fazer mais tarde numa votação em bloco, excecional – (* ver 

página 475). ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rui Pedro - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rui Ferreira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------  
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José Fernandes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Lima - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Martins - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Joaquim Polónio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 

Fernando Almeida - a favor; ------------------------------------------------------------------------------- 

António Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Carlos Correia - falta; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Liliana Tavares - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
José Manuel Fernandes - falta; ---------------------------------------------------------------------------- 
António Soares Correia – a favor; ------------------------------------------------------------------------ 

Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Silva Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Fernando Martins Machado - falta; ---------------------------------------------------------------------- 

António da Silva Gomes Tavares - falta; ---------------------------------------------------------------- 

José Coelho - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Aurélio Lourenço - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Diamantino Santos - ausente; ------------------------------------------------------------------------------ 

José António Seabra - a favor; ----------------------------------------------------------------------------- 

Rafael Amaro - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Alberto Ascensão - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

António José dos Santos Silva - falta; --------------------------------------------------------------------  

Rui Martins - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Maria de Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------- 
Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Cristofe Pedrinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Mirandez - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Cláudia Carvalho Salgueiro - a favor; ------------------------------------------------------------- 
Manuel Armando Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------ 

José Mota - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Catarina Vieira - contra; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Filomena Pires - contra; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Mauro Esteves - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

José Paulo Meneses - a favor. ------------------------------------------------------------------------------ 

Só confirmar uma situação: Pedro Alves é a favor ou abstenção? ---------------------------------
- O Senhor Deputado Pedro Filipe dos Santos Alves reponde dizendo: É a favor. ----------------
- O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua intervenção dizendo: Certo, certo. Está 
confirmado. Aprovado com dois (2) votos contra e uma abstenção.  ---------------------------------
Tem a palavra o Deputado Manuel Teodósio. ---------------------------------------------------------
----- SESSENTA E DOIS – O SENHOR DEPUTADO MANUEL TEODÓSIO MARTINS 
HENRIQUES (PPD/PSD): Obrigado Senhor Presidente. Apenas para fazer uma 
Declaração de Voto. Sendo pública a minha discordância desta transferência de 
competências na Área da Educação para os Municípios, portanto, não poderia votar 
favoravelmente. Não estando em causa concretamente a realidade do Concelho de Viseu, 
obviamente, mas tem a ver com o processo da municipalização da educação com o qual 
obviamente não concordo desde o primeiro momento. Muito obrigado. -------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Por isso, 

esta proposta foi aprovada com dois (2) votos contra e uma (1) abstenção. (Anexo 7 – Registo 
nominal das votações, páginas 509/510). ----------------------------------------------------------------
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Entramos então no PONTO OITO (8) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
CIMVDL - ATUALIZAÇÃO DE QUOTA - PROPOSTA DE CRITÉRIO DE RATEIO DA 
DÍVIDA ORÇAMENTAL DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO 
LAFÕES – RATIFICAÇÃO. Tem a palavra a Senhora Presidente da Câmara. ---------------
---- SESSENTA E TRÊS – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigada Senhor 
Presidente.  Considerando o que a lei prevê e também que a imputação que a imputação a 
cada município associado da dívida orçamental da CIM Viseu Dão Lafões é efetuada de 
forma proporcional à respetiva quota. Propõe-se a aprovação da proposta de critério de 
rateio da dívida orçamental da CIM Viseu Dão Lafões, aprovada pela Assembleia 
Intermunicipal de 30 de novembro de 2020. ------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Algum 
dos Senhores Deputados quer usar da palavra? 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, 
Senhora Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores 
Membros da Assembleia incluindo as Senhoras e os Senhores Presidentes de Junta. É mais 
uma deliberação parecida com aquela sobre a qual há bocadinho aqui vim falar, onde se 
trata de alteração de um determinado critério. O critério que havia era exatamente em 
função do valor da quota, aqui adotou-se um critério excecional que de alguma forma, e 
perdoem-me falar assim porque fiz parte da Assembleia Intermunicipal, isto foi lá discutido 
muito mais amplamente e por isso não vou aqui discutir porque aquilo que havia mais 
propriamente para debater era lá, aqui chega já, digamos que, quase como facto 
consumado, aliás, não é por acaso que se trata de uma ratificação e não de uma deliberação, 
e portanto, estamos perante um facto consumado da Assembleia Intermunicipal. Do meu 
ponto de vista e aqui permitam-me um ponto de vista politico pessoal, e erradamente há 
aqui alguém a pronunciar-se sobre uma coisa em que a Assembleia Municipal e a Câmara 
Municipal teriam que dar o seu acordo expresso, é assim que é dito, aliás é o que consta 
desta proposta. Portanto, do meu ponto de vista a CIM Dão Lafões, do meu ponto de vista 
só, e aqui não falo em nome do grupo, mas como sou Deputado e tenho liberdade de ação e 
de pensamento, tenho o direito a dizer isto. Do meu ponto de vista foram usurpados os 
direitos, ou aquilo que são os poderes da Câmara e da Assembleia, contudo, na medida em 
que o assunto está mais ou menos arrumado, na medida em que se trata de resolver uma 
situação que importa resolver, e bato na tecla do facto consumado, o Grupo do Partido 
Socialista iremos votar favoravelmente esta proposta, digamos que, de alguma forma 
associamo-nos à decisão que aqui foi tomada também pelo executivo. Muito obrigado. ------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. A 
Senhora Presidente tem algo mais a acrescentar? ----------------------------------------------------
----- SESSENTA E CINCO – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor 
Presidente, é só para dizer que no fundo esta proposta normaliza o modo como a dívida se 
vai distribuir pelos diferentes municípios. Quer dizer, é isto! --------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Iriamos então proceder à votação. 
PONTO OITO (8) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CIMVDL - ATUALIZAÇÃO DE 
QUOTA - PROPOSTA DE CRITÉRIO DE RATEIO DA DÍVIDA ORÇAMENTAL DA 
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES – RATIFICAÇÃO. ---------- 
José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Cristina Paula Gomes - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
Pedro Alves - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Teodósio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Santana - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 
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José Alberto Ferreira - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Isabel Fernandes - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Madeira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Sofia Mesquita - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Paulo Pereira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Costa - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Filipa Mendes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

António Jorge - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------  

Bruno Videira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------

- O Senhor Deputado Bruno Videira de Albuquerque Fernandes intervém dizendo: Senhor 
Presidente só uma questão. Peço desculpa por estar a intervir aqui … -------------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua intervenção dizendo: Depois da Votação 
conversamos está bem? ------------------------------------------------------------------------------------- 
- O Senhor Deputado Bruno Videira de Albuquerque Fernandes volta a intervir dizendo: ok. 
Peço desculpa, está bem. É a favor. Com licença. -----------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa prossegue a votação. -------------------------------------------------- 
Rui Pedro - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rui Ferreira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------  
José Fernandes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Lima - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Martins - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Joaquim Polónio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 

Fernando Almeida - a favor; ------------------------------------------------------------------------------- 

António Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Carlos Correia - falta; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Liliana Tavares - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
José Manuel Fernandes - falta; ---------------------------------------------------------------------------- 
António Soares Correia - a favor; ------------------------------------------------------------------------ 

Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Silva Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Fernando Martins Machado - falta; ---------------------------------------------------------------------- 

António da Silva Gomes Tavares - falta; ---------------------------------------------------------------- 

José Coelho - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Aurélio Lourenço - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

Diamantino Santos; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Viseu Diamantino Amaral dos Santos intervém 

dizendo: Senhor Presidente eu peço desculpa, eu acabei de entrar agora e precisa que muito 
rapidamente me enquadrasse sobre o que é que estamos a votar. ---------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo. Estamos em votação, não podemos 
enquadrar. Estamos em processo de votação. É o Ponto Oito (8). Estamos no Ponto Oito (8). 
Estamos em processo de votação. ------------------------------------------------------------------------- 
Diamantino Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------- 
José António Seabra - a favor; ----------------------------------------------------------------------------- 

Rafael Amaro - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Alberto Ascensão - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 

António José dos Santos Silva - falta; --------------------------------------------------------------------  

Rui Martins - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Maria de Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------- 
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Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Cristofe Pedrinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Mirandez - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Cláudia Salgueiro - a favor; -------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Armando Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------ 

José Mota - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Catarina Vieira - contra; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Filomena Pires - contra; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Mauro Esteves - ausente; ----------------------------------------------------------------------------------- 

José Paulo Meneses - a favor. ------------------------------------------------------------------------------

Foi aprovado com dois (2) votos contra. -------------------------------------------------------------------
- O Senhor Deputado Pedro Filipe dos Santos Alves solicita a palavra. ----------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Tem a palavra o Deputado Pedro Alves. --
----- SESSENTA E SEIS – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS 
ALVES (PPD/PSD): Senhor Presidente, eu, caiu-me a ligação durante a intervenção da 
Senhora Presidente e já entrei depois da minha chamada para a votação, é só para dizer 
que voto a favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém novamente dizendo: Ainda estamos no decorrer a 
votação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Deputado Pedro Filipe dos Santos volta a intervir dizendo: A chamada caiu Senhor 
Presidente, é só para deixar o registo em Ata que caiu a chamada, caiu a ligação. ------------
- O Senhor Presidente da Mesa volta a interior dizendo: Nós ainda estamos no processo de 
votação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Deputado Pedro Filipe dos Santos volta a intervir dizendo: Eu assisti à votação 
mas já tinha passado a minha chamada. ----------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa volta a interior dizendo: Sim, sim. estamos em processo de 
votação, por isso será registado. --------------------------------------------------------------------------
Foi aprovado com dois (2) votos contra. (Anexo 8 – Registo nominal das votações, páginas 
511/512). -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temos agora a questão para o Plenário que é uma questão diferente. É alguém que não 
esteve presente por uma falha técnica e que informou. Por isso tem a palavra o Deputado 
Bruno Videira e depois o Plenário decide. Tem a palavra o Bruno Videira. --------------------
----- SESSENTA E SETE – O SENHOR DEPUTADO BRUNO VIDEIRA DE 
ALBUQUERQUE FERNANDES (PPD/PSD): Muito boa tarde Senhor Presidente. 
Obrigado pela oportunidade que me dá também de poder explicar aqui a situação. Eu tive 
aqui alguns problemas técnicos e vi-me aqui privado dos serviços para estar aqui online. Já 
me desloquei para outro sítio para ter e estou através do telemóvel. Eu peço antes de mais 
desculpa a todo este órgão que é a Assembleia Municipal, mas são coisas que nos 
transcendem e pronto, gostava de apelar à vossa compreensão caso assim seja. Caso não 
seja também perceberei, e peço-vos desculpa por este facto. Obrigado Senhor Presidente. - 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: A questão aqui é posta ao Plenário. 
Houve uma informação de falha técnica e por isso o Plenário pronuncia-se. Houve uma 
questão de falha técnica, e é possível perguntar-lhe qual é o seu sentido de voto se o Plenário 
assim entender. Se o Plenário não entender, volta a estar presente a partir do Ponto Oito.  
Gostaria de ouvir a opinião do Plenário sobre isso. --------------------------------------------------
Quer dizer, situações excecionais têm que ter respostas excecionais, não pode é haver uma 
questão generalizada, não é? ------------------------------------------------------------------------------
----- SESSENTA E OITO – A SENHORA DEPUTADA ISABEL CRISTINA BENTO 
FERNANDES (PPD/PSD): Senhor Presidente, da nossa parte, da parte do Grupo do PSD, 
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tendo em conta que foi comunicado, e a vontade do Deputado Bruno Videira em fazer a 
votação, desde que lhe possa ser perguntado novamente o sentido de voto não vemos 
qualquer tipo de problema nesta situação excecional. ------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Mais alguém quer usar da palavra? 
Tem a palavra o Deputado Rafael Amaro. -------------------------------------------------------------
----- SESSENTA E NOVE – O SENHOR DEPUTADO ANTÓNIO MANUEL ANTUNES 
RAFAEL AMARO (PS): Obrigado Senhor Presidente. Reitero os cumprimentos. Todos 
temos consciência que estamos a trabalhar com coisas excecionais, etc., etc. Nós sabemos o 
rigor que deve existir nesta matéria, e, portanto, se alguma coisa se passou do ponto de vista 
tecnológico, há toda a compreensão da nossa parte. ------------------------------------------------- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Eu agradeço. Isto é um caso 
excecional, mas tenho que fazer uma proposta concreta e temos que a votar. É uma situação 
excecional certo? Por isso, a proposta que a Mesa faz, é no sentido de termos perante um 
caso excecional de uma falha técnica que foi reportada, que a pessoa demonstrou vontade 
em entrar rapidamente novamente e retificar a situação. E, por isso, a Mesa propõe neste 
caso seja perguntado o sentido de voto deste período de ausência em que teve por falha 
técnica. Por isso, é o sentido de voto do período de ausência que teve por falha técnica. 
Certo? Concordam com a situação? Pronto. Gostaria de colocar à votação. Quem vota 
contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Por isso, foi aprovado por unanimidade. 
Podemos dizer que o Plenário considerou. --------------------------------------------------------------
(*) Então íamos ao Deputado Bruno Videira e em concreto perguntar: Sentido de voto na 
PONTO TRÊS (3) Proposta MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU 
PARA O ANO DE 2021 - 2.ª ALTERAÇÃO? ----------------------------------------------------------
Bruno Videira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - IMI - MAJORAÇÃO E MINORAÇÃO que 
é o PONTO QUATRO (4) ---------------------------------------------------------------------------------- 
Bruno Videira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

PONTO CINCO (5) PLANO DIRETOR DO AERÓDROMO MUNICIPAL GONÇALVES 
LOBATO E RESPETIVO REGULAMENTO E PROJETO DE "DECRETO" RELATIVO 
À CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO AERONÁUTICA; ------------------------------------------- 
Bruno Videira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

PONTO SEIS (6) CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS RELATIVAS À TRANSFORMAÇÃO DA LINHA DO VOUGA EM 
ECOPISTA DO VOUGA - NOVO CRONOGRAMA FINANCEIRO; -------------------------- 
Bruno Videira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------

PONTO SETE (7) CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO 
DA DESCENTRALIZAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO - MUNICIPIO DE VISEU - 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS – RATIFICAÇÃO; - 
Bruno Videira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Também referir que a votação dele não influencia o resultado final da aprovação ou não 
aprovação dos documentos que estiveram em votação. ----------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Orgens Mauro Henrique Alexandre de 

Figueiredo Esteves intervém dizendo: Senhor Presidente se me desse licença, eu também, não 
votei no PONTO NOVE (9) estava aqui com uma chamada urgente por causa de um 
problema se pudesse considerar. --------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: É diferente, é diferente. Quem é que está a 
colocar o problema? ---------------------------------------------------------------------------------------- -
- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Orgens Mauro Henrique Alexandre de 
Figueiredo Esteves intervém dizendo: Mauro Esteves. ------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa volta a intervir dizendo: Mauro Esteves, eu punha o problema 
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ao Plenário. Em situações destas uma coisa é um problema técnico, outra situação é uma 
situação que o próprio, seja urgente ou não seja urgente, é uma situação de Assembleia. ---
Qual é o ponto? É o PONTO NOVE? --------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Orgens Mauro Henrique Alexandre de 
Figueiredo Esteves volta a intervir dizendo: É o Ponto que estávamos em votação agora. -----
- O Senhor Presidente da Mesa volta a intervir dizendo: Qual é o Ponto? Não estamos no 
PONTO OITO (8). Não é o nove (9), é o oito (8). O oito (8) é que não votou. -------------------
- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Orgens Mauro Henrique Alexandre de 

Figueiredo Esteves intervém novamente dizendo: É o oito (8), sim. É o oito (8). -----------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém novamente dizendo: É o oito (8). A situação é esta: 
É uma situação diferente porque inclusivamente não estava na plataforma. Não estava 
visível. Estamos perante uma situação diferente, de qualquer maneira eu colocava a questão 
ao Plenário. Já que está a levantar a questão, já terminou a votação, e por isso coloco a 
questão ao Plenário. O Deputado Rui Martins quer intervir. --------------------------------------
----- SETENTA – O SENHOR DEPUTADO RUI ANTÓNIO DA CRUZ MARTINS (PS): 
Senhor Presidente, é só para corrigir porque eu vi o Presidente Mauro Esteves ao telefone 
exatamente no ecrã. Eu vi-o, portanto, como eu qualquer pessoa também o vi-a. Peço 
desculpa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Tem a palavra o Deputado Pedro 
Alves. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- SETENTA E UM – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES 
(PPD/PSD): Senhor Presidente é para informar que eu não participei nas votações porque 
fiquei sem bateria no meu telemóvel, mas que, não vou requerer porque foi por culpa minha. 
Está bem? Obrigado. ----------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: A situação é a seguinte: O facto de 
estar ao telemóvel nós não podemos conferir as urgências, nem vamos pedir as urgências 
das pessoas, quer dizer. A partir daí ou a pessoa está a 100%... uma coisa é uma falha 
técnica, outra situação é a pessoa estar ao telemóvel, não é? ---------------------------------------
- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Orgens Mauro Henrique Alexandre de 
Figueiredo Esteves volta a intervir dizendo: Entendo Senhor Presidente, entendo Senhor 
Presidente, e aceito. ------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Eu punha isto ao Plenário. É uma situação 
que é assim: O Deputado Mauro Esteves pede para votar no Ponto Oito (8) porque esteve 
ao telefone. Quem concorda que ele possa proceder à votação: Quem vota a favor? Quem 
se abstém? Quem vota contra? …------------------------------------------------------------------------- 
- O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua intervenção dizendo: Perante a situação as 
pessoas já se manifestaram, votam contra. -------------------------------------------------------------
Senhor Presidente da Junta de Orgens, a situação não é considerada em termos de poder 
votar no Ponto Oito (8). Foi decisão do Plenário. -------------------------------------------------
Passamos então ao PONTO NOVE (9) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
2.º ADITAMENTO AO ACORDO DE FINANCIAMENTO RELATIVO AOS 
CONTRATOS INTER ADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS COM O SISTEMA DE MOBILIDADE E SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – RATIFICAÇÃO. -------------------------------------------
Tem a palavra a Senhora Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------
----- SETENTA E DOIS – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigada Senhor 
Presidente. Reitero os meus cumprimentos. ------------------------------------------------------------
Propõe-se a aprovação do Segundo Aditamento ao Acordo de Financiamento das Atividades 
exercidas ao abrigo dos Contratos Inter Administrativo de Delegação de Competências 
relacionadas com o Sistema de Mobilidade e Serviço Público de Transporte de Passageiros, 
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celebrado entre o Município de Viseu e a CIM Viseu Dão Lafões, aprovado em reunião de 
Câmara de 14 junho de 2017. ------------------------------------------------------------------------------ 
Propõe-se a ratificação Assembleia Municipal de Viseu, da referida proposta de contrato 
intreradministrativo.  
Esta proposta tem, essencialmente a ver com as legais compensações aos operadores por via 
da pandemia e da consequente perda de receita associada. -----------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Tem 
a palavra o Deputado Gonçalo Ginestal. ---------------------------------------------------------------- 
----- SETENTE E TRÊS – O SENHOR GONÇALO AMÂNDIO GINESTAL MACHADO 
MONTEIRO ALBUQUERQUE (PS): Senhor Presidente reitero os meus cumprimentos a 
todos os presentes, e dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai votar 
favoravelmente este Aditamento ao Acordo de Financiamento relativo aos Contratos Inter 
Administrativos de Delegação de Competências relacionadas com o Sistema de Mobilidade 
e Serviço Público de Transporte de Passageiros, até porque é uma ratificação dos 
documentos que nos foram entregues, que é legalmente exigida por todos os municípios e 
todos os municípios da CIM Viseu Dão Lafões vão ter que o ratificar, e como tal, o Partido 
Socialista votará favoravelmente. Aproveito a oportunidade para dizer que, em jeito de 
conclusão, que foi uma honra e um orgulho poder representar os viseenses e servir Viseu. 
Termino este mandato com o sentido do dever cumprido. Muito obrigado. ---------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA:  Obrigado Senhor Deputado. Mais 
algum Senhor Deputado quer usar da palavra? Não havendo mais nenhum pedido dava a 
palavra à Senhora Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------
----- SETENTA E QUATRO – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Não tenho mais 
nada a acrescentar. ------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Nesta 
proposta, e esteve sempre presente desde o inicio o Senhor Presidente de Junta de S. João 
de Lourosa informou que perdeu a ligação. A solução que temos neste momento, até porque 
ele esteve sempre presente e informou, era ele em alta voz dizer qual é o seu sentido de voto. 
Se concordarem, era uma proposta, que eu acho que é razoável, e em alta voz ele dizer o seu 
sentido de voto a todos. Certo? Porque informou que perdeu a ligação técnica neste ponto.  
Ele esteve sempre presente desde inicio. ---------------------------------------------------------------- 
Íamos então à votação do PONTO NOVE (9) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 2.º 
ADITAMENTO AO ACORDO DE FINANCIAMENTO RELATIVO AOS CONTRATOS 
INTER ADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS COM O SISTEMA DE MOBILIDADE E SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – RATIFICAÇÃO.  ------------------------------------------ 
José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Cristina Paula Gomes - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
Pedro Alves - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Teodósio - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Santana - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

José Alberto Ferreira - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Isabel Fernandes - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Madeira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Sofia Mesquita - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Paulo Pereira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Costa - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Filipa Mendes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

António Jorge - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------  
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Bruno Videira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------  

Rui Pedro - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rui Ferreira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------  
José Fernandes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Lima - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Martins - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Joaquim Polónio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 

Fernando Almeida - a favor; ------------------------------------------------------------------------------- 

António Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Carlos Correia - falta; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Liliana Tavares - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
José Manuel Fernandes - falta; ---------------------------------------------------------------------------- 
António Soares Correia - a favor; ------------------------------------------------------------------------ 

Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Silva Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Fernando Martins Machado - falta; ---------------------------------------------------------------------- 

António da Silva Gomes Tavares - falta; ---------------------------------------------------------------- 

José Coelho - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Aurélio Lourenço - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Diamantino Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------- 

José António Seabra - a favor; ----------------------------------------------------------------------------- 

Rafael Amaro - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Alberto Ascensão - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

António José dos Santos Silva - falta; --------------------------------------------------------------------  

Rui Martins - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Maria de Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------- 
Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Cristofe Pedrinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Mirandez - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Cláudia Carvalho Salgueiro - a favor; ------------------------------------------------------------- 
Manuel Armando Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------ 

José Mota - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Catarina Vieira - contra; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Filomena Pires - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Mauro Esteves - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

José Paulo Meneses - a favor. ------------------------------------------------------------------------------ 

A proposta foi aprovada com um (1) voto contra.   (Anexo 9 – Registo nominal das votações, 
páginas 513/514). ---------------------------------------------------------------------------------------------
Eu fazia uma proposta para que o PONTO DEZ (10) e ONZE (11) dizem praticamente 
respeito às mesmas situações, que fossem apresentados em conjunto e votados 
separadamente. Alguém tem alguma coisa a opor? É o PONTO DEZ (10) e ONZE (11). Ok. 
Então tem a palavra a Senhora Presidente da Câmara. ---------------------------------------------
----- SETENTA E CINCO – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigada Senhor 
Presidente. Vou então apresentar estes dois pontos. --------------------------------------------------
PONTO DEZ (10), tendo por fundamento as informações constantes no processo, propõe-se a 
aprovação da abertura de procedimento por Concurso Público Internacional nos termos da 
alínea b), nº 1, artº 20º do CCP, para “Aquisição de duas Viaturas Elétricas de Passageiros em 
regime de Locação Financeira”. ----------------------------------------------------------------------------------  
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Propõe-se, ainda a nomeação do júri, proposto na documentação e a delegação de competências 
nos termos do artigo 69.º do CCP, de modo a que o júri possa realizar todos os atos necessários 
até à adjudicação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propõe-se por isso, a autorização da Assembleia Municipal. O valor é de 62.000,00 + IVA e o 
prazo do contrato é de 48 meses. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Quanto ao PONTO ONZE (11), tendo por fundamento as informações constantes no 
processo, propõe-se a aprovação da abertura de procedimento por Concurso Público 
Internacional nos termos da alínea b), nº 1, artº 20º do CCP, para “Aquisição de duas 
Viaturas Elétricas de Passageiros em regime de Locação Financeira – Parte 2”. -------------- 
Propõe-se, ainda a nomeação do júri, proposto na documentação e a delegação de 
competências nos termos do artigo 69.º do CCP, de modo a que o júri possa realizar todos 
os atos necessários até à adjudicação. -------------------------------------------------------------------- 
O valor é de 47.000.00 + IVA e o prazo do contrato é de 48 meses. --------------------------------------- 
São estas as duas propostas que trazemos a esta Assembleia. ---------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Alguns 
dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Não havendo nenhum pedido do uso da 
palavra iriamos então proceder à votação.  -------------------------------------------------------------
- A Senhora Presidente da Câmara intervém dizendo: Eu só queria aqui acrescentar uma 
coisa. Quer uma quer outro tem a ver com a substituição de veículos já muito velhos por 
veículos elétricos, também há aqui uma preocupação ambiental, e gostaria também de fazer 
aqui referência a esse facto. --------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua opinião dizendo: Obrigado Senhora 
Presidente. Então íamos proceder à votação: ----------------------------------------------------------
PONTO DEZ (10) VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE FUNDO AMBIENTAL - PAQ. 218/21 
AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS ELETRICAS DE PASSAGEIROS EM REGIME DE 
LOCAÇÃO FINANCEIRA- PARTE 1. ----------------------------------------------------------------- 
José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Cristina Paula Gomes - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
Pedro Alves - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Teodósio - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Santana - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

José Alberto Ferreira - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Isabel Fernandes - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Madeira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Sofia Mesquita - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Paulo Pereira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Costa - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Filipa Mendes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

António Jorge - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------  

Bruno Videira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------  

Rui Pedro - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rui Ferreira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------  
José Fernandes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Lima - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Martins - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Joaquim Polónio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 

Fernando Almeida - a favor; ------------------------------------------------------------------------------- 

António Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Carlos Correia - falta; --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Liliana Tavares - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
José Manuel Fernandes - falta; ---------------------------------------------------------------------------- 
António Soares Correia - a favor; ------------------------------------------------------------------------ 

Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Silva Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Fernando Martins Machado - falta; ---------------------------------------------------------------------- 

António da Silva Gomes Tavares - falta; ---------------------------------------------------------------- 

José Coelho - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Aurélio Lourenço - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Diamantino Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

José António Seabra - a favor; ----------------------------------------------------------------------------- 

Rafael Amaro - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Alberto Ascensão - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

António José dos Santos Silva - falta; --------------------------------------------------------------------  

Rui Martins - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Maria de Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------- 
Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Cristofe Pedrinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Mirandez - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Cláudia Carvalho Salgueiro - a favor; ------------------------------------------------------------- 
Manuel Armando Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------ 

José Mota - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Catarina Vieira - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Filomena Pires - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Mauro Esteves - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

José Paulo Meneses - a favor. ------------------------------------------------------------------------------ 

Por isso foi aprovado por unanimidade.   (Anexo 10 – Registo nominal das votações, páginas 
515/516). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO ONZE (11), VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE FUNDO AMBIENTAL - PAQ. 
221/21 - AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS ELETRICAS DE PASSAGEIROS EM 
REGIME DE LOCAÇÃO FINANCEIRA- PARTE 2. ----------------------------------------------- 
José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Cristina Paula Gomes - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
Pedro Alves - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Teodósio - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Santana - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

José Alberto Ferreira - a favor; --------------------------------------------------------------------------- 
João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Isabel Fernandes - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula Madeira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Sofia Mesquita - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Paulo Pereira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Costa - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Filipa Mendes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

António Jorge - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------  

Bruno Videira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------  

Rui Pedro - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rui Ferreira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------  
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José Fernandes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Lima - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Martins - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Joaquim Polónio - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 

Fernando Almeida - a favor; ------------------------------------------------------------------------------- 

António Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Carlos Correia - falta; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Liliana Tavares - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------- 
José Manuel Fernandes - falta; ---------------------------------------------------------------------------- 
António Soares Correia - a favor; ------------------------------------------------------------------------- 

Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Silva Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

Fernando Martins Machado - falta; ---------------------------------------------------------------------- 

António da Silva Gomes Tavares - falta; ---------------------------------------------------------------- 

José Coelho - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Aurélio Lourenço - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Diamantino Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------ 

José António Seabra - a favor; ----------------------------------------------------------------------------- 

Rafael Amaro - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Alberto Ascensão - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

António José dos Santos Silva - falta; --------------------------------------------------------------------  

Rui Martins - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Maria de Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------- 
Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------- 
Cristofe Pedrinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel Mirandez - a favor; -------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Cláudia Carvalho Salgueiro - a favor; ------------------------------------------------------------- 
Manuel Armando Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------ 

José Mota - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Catarina Vieira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------- 
Filomena Pires - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Mauro Esteves - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------ 

José Paulo Meneses - a favor. ------------------------------------------------------------------------------ 

O PONTO ONZE (11) também foi aprovado por unanimidade.   (Anexo 11 – Registo nominal 
das votações, páginas 517/518). ---------------------------------------------------------------------------- 
Informava que terminámos assim a Ordem de Trabalhos. -----------------------------------------
Temos aqui um pedido de intervenção do público, é do nosso concidadão Luís Ferreira, que 
mora na Rua das Campas em Passos de Silgueiros – Silgueiros que pediu para vir aqui 
intervir à Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------
Em primeiro lugar Senhor Luís Ferreira agradecer-lhe desde já a sua vinda, e dizer-lhe que 
tem à volta de 5 minutos para a intervenção que entender. Obrigado. ---------------------------
----- SETENTA E SEIS – O EXMO. SENHOR LUÍS FERREIRA: Antes de mais, obrigado 
ao Senhor Presidente e à Senhora Presidente e uma boa tarde a todos os intervenientes aqui 
nesta Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------
O meu sentido era questionar que eu em 2017 fiz uma construção na referida rua que não 
está pavimentada nem tem saneamento básico, na altura era a Senhora Presidente a 
Vereadora do Urbanismo, foi deferida a construção e a sua utilização com base num parecer 
da Junta de Freguesia de Silgueiros em como iria dotar ainda nesta legislatura a rua das 
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referidas infraestruturas, e o que é certo é que até agora não estão as infraestruturas feitas. 
É compreensível, já têm o plano de alinhamentos feito, o que eu gostaria de saber, é, uma 
vez que tem sido veiculado na comunicação social que vai ser construída a ETAR de 
Silgueiros, inclusivamente já foi adjudicada, e que também vão ser construídos, ou 
acrescentar pequenos ramais de acesso, sendo que há um parecer por parte dos SMAS da 
necessidade de conclusão do saneamento básico em toda a extensão daquela rua, se se prevê 
que na próxima legislatura seja cumprida, o resto da rua com saneamento básico. Era esta 
a minha questão. Obrigado. --------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: De qualquer maneira fica registado. 
O assunto vai ser enviado para a Câmara Municipal. Se a Senhora Presidente quiser já dizer 
alguma coisa, senão enviar-se-á o assunto para a Câmara Municipal em termos da Ata da 
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- SETENTA E CINCO – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor 
Presidente eu de qualquer maneira tenho aqui algumas informações que também já me 
foram dadas pelos técnicos. Dizer que está prevista a empreitada para a rua, para o 
alcatroamento da rua, está previsto em empreitada contínua, isto foi a informação que me 
foi dada pelos serviços. É a Rua das Campas que está a falar, certo? Logo que o tempo o 
permita que o empreiteiro… neste momento problemas de empreiteiros e de materiais é um 
problema constante e diário, e também dizer aqui que a primeira fase do saneamento já foi 
executada nesta rua certo? ---------------------------------------------------------------------------------
- O Exmo. Senhor Luís ferreira intervém dizendo: Foi executada em metade da rua. ----------
- A Senhora Presidente da Mesa intervém dizendo:  A primeira fase já foi executada. Portanto, 
vamos dar continuidade certamente e no próximo mandato certamente que vai haver 
continuidade desse trabalho. A primeira fase já está, portanto, se isto é por fases, a primeira 
já está, outras se seguirão. ---------------------------------------------------------------------------------- 
-  O Exmo. Senhor Luís ferreira termina a sua intervenção dizendo: Ok. Obrigado. ------------ 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado nós. Agradeço também à 
Senhora Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------
Só dizer também que terminámos assim, e temos aqui que fazer uma série de considerações 
finais rápidas. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Em primeiro lugar um agradecimento ao Executivo Camarário na pessoa do Senhor 
Presidente da Câmara. Em nome da Mesa agradecemos por um lado toda a colaboração, 
mas também o nosso reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em prol do nosso futuro 
coletivo e principalmente a dedicação que a Senhora Presidente e todo o Executivo tiveram 
neste período tão difícil que todos tivemos. ------------------------------------------------------------- 
Em relação aos Deputados, a Mesa também agradece a todos os Membros toda a 
colaboração, e também agradece fundamentalmente a compreensão em relação à paciência 
que tiveram durante os trabalhos com a Mesa. --------------------------------------------------------
Não posso deixar de dizer duas coisas, independentemente das divergências, de momentos 
mais vivos que tivemos aqui, souberam sempre manter o respeito democrático entre todos, 
e não só, mais do que o respeito democrático, e por isso soubemos respeitar-nos e 
compreendermo-nos. Todos nós às vezes temos um deslize, todos nós temos um excesso, e 
quem não tiver deslizes nem excessos em política não vive com convicção, não vive isto com 
paixão, e a política também tem os seus momentos de paixão, e por isso também temos que 
compreender essa situação. Por outro lado, também, dizer que, o facto de às vezes sermos 
de quadrantes políticos diferentes, muitas vezes no decorrer dos anos adquirimos amizades, 
e algumas pessoas aqui sabem que construímos aqui também algumas amizades embora de 
quadrantes políticos diferentes, e, por isso, acho que todos trabalhámos, e principalmente 
aos Membros da Assembleia que terminam o mandato, acho que nós todos aqui temos um 
justo reconhecimento de todo o trabalho que desenvolveram em prol do nosso concelho. E, 
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também, em nome da Mesa, e em nome penso que a todos o nosso muito obrigado a todos. -
Em relação ao futuro, aos que continuam temos uma obrigação. Uma obrigação em relação 
ao caderno de encargos que nos deixou aqui o Rafael Amaro. Temos uma obrigação em 
concreto, eu pessoalmente já tinha conversado na altura com o nosso falecido Dr. Almeida 
Henriques, e que tinha a ver com aquilo que ele fala, que é a necessidade da participação 
dos cidadãos na vida comunitária. Essa participação passa por de uma vez por todas termos 
aqui o chamado transmissão online. Esse esforço tem que ser feito, são 4 anos para este 
esforço, essa transmissão online tem que ser feita, e é a forma também de conseguirmos um 
maior conhecimento também do órgão, das nossas funções e também da valorização desta 
“Casa da Democracia”. Hoje em dia já não se pode deixar de ter esta intervenção em termos 
online e por isso este tem que ser um desafio para os próximos 4 anos. Isto tem que ser feito, 
não é fácil, não vai ser fácil, mas, este desafio tem que ser feito, a bem também da abertura 
desta Casa à comunidade. Esta Casa é aberta à comunidade e hoje em dia tem que 
acompanhar a evolução dos tempos, e por isso, é também esse o desafio que no fundo todos 
temos de ter. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Em relação a nós todos, houve aqui 3 coisas que eram um objetivo e que foi conseguido. 
Uma sã convivência democrática, às vezes com uns “picozinhos” que também fazem parte 
da política, um grande respeito democrático que todos tivemos e fundamentalmente 
também um respeito pelo princípio do contraditório, também com algumas situações, e por 
isso, a esse nível também acho que cumprimos e terminámos o mandato a bem de Viseu. 
Agora esperamos todos pelo dia 26 e ver como os viseenses nos avaliam a todos, o que 
também faz parte um pouco desta democracia, neste caso da Democracia Local. -------------
Obrigado a todos. --------------------------------------------------------------------------------------------         
E por nada mais haver a tratar, o Senhor Presidente da Mesa dá por encerrada a Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal de Viseu de 10 de setembro de dois mil e vinte e um 
quando eram dezassete horas e trinta minutos. E do que se passou, lavrou-se a presente Ata, 
que inclui um total de 34 páginas anexas, que vai ser assinada por mim, 
____________________________, Primeiro Secretário e pelo Senhor Presidente, nos termos 
do artigo quinquagésimo sétimo do Regimento em vigor. ---------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
_________________________ 

 
(José Manuel Henriques Mota Faria) 
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