247

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU,
REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE DOIS
MILEVINTEEUM

----- No dia 28 de junho 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 pela Senhora Cristina Paula Cunha Pereira Gomes
como Primeira Secretário e pela Senhora Isabel Cristina Bento Fernandes 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 (justificada), do Senhor
Presidente da Junta de Santos Evos Carlos Alberto da Silva Santos (justificada) do Senhor
Presidente da Junta de Silgueiros José Augusto Henriques Mota (justificada) 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 Família do Exmo. Sr. Coronel Arnaldo Costeira remeteu via correio eletrónico gratidão
pelas palavras de enviadas pelo Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal aquando do
falecimento de Sua Excelência o Sr. Coronel Arnaldo Carvalhais da Silveira Costeira. -----– A Junta de Freguesia de Viseu solicitou autorização para fotografar o Auditório no âmbito
de um livro que estão a produzir. ------------------------------------------------------------------------– A Assembleia Municipal de Lisboa remeteu via postal informação de que na sua Sessão
Ordinária de 13 de abril aprovou por unanimidade o Voto de Pesar (assinalado com um
minuto de silêncio) pelo falecimento de António Joaquim Almeida Henriques apresentado
pelo Grupo Municipal do PSD, e subscrito pelos Grupos Municipais do PS, MPT e CDS-PP
e por 4 Deputados Municipais independentes. --------------------------------------------------------– A Assembleia Municipal de Lisboa remeteu via correio eletrónico de que na sua Sessão
Ordinária de 30 de abril deliberou por unanimidade o Voto de Pesar pelo falecimento de
António Joaquim Almeida Henriques. -----------------------------------------------------------------– Vários Partidos Políticos solicitaram autorização para utilização pontual do Auditório do
Solar dos Peixotos. ------------------------------------------------------------------------------------------– O Grupo Parlamentar do PCP remeteu email referente ao assunto: PCP: PJR 1247/XIV2 Concessões em baixa tensão. ----------------------------------------------------------------------------– O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” remeteu email referente ao
assunto: Agendada para discussão iniciativa do PEV sobre o reforço das medidas de apoio
aos idosos que vivem sozinhos ou isolados - 14 de maio. --------------------------------------------– O Exmo. Sr. Vereador Jorge Miguel Meleiro Sobrado informou via correio eletrónico que
por ter participado apenas na parte da Manhã da Sessão Ordinária da AM de 30/04/2021
dispensa o processamento da sua senha de presença. ------------------------------------------------
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– A CIM Viseu Dão Lafões remeteu via correio eletrónico informação de que a sua Reunião
Ordinária se realizará no doa 31 de maio. -------------------------------------------------------------– O Exmo. Sr. Vice-Presidente da Comissão CEIOPH XIV remeteu email no qual acusa a
receção da Moção - Pela inclusão de Viseu na Rede Ferroviária Nacional e Internacional. – O Exmo. Sr. Vice-Presidente da Comissão CEIOPH XIV remeteu email no qual acusa a
receção da Moção – Programa de Recuperação e Resiliência para reforçar as respostas do
SNS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------– O Chefe de Gabinete de Sua Excelência o Primeiro Ministro remeteu email no qual
acusam a receção da Moção Pela inclusão de Viseu na Rede Ferroviária Nacional e
Internacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------– O Chefe de Gabinete de Sua Excelência o Primeiro Ministro remeteu email no qual
acusam a receção da Moção Programa de Recuperação e Resiliência/Conjunto de
investimentos para reforço das respostas do SNS em diferentes áreas e níveis de intervenção
na Região de Viseu. -----------------------------------------------------------------------------------------– A Assembleia Municipal de Lamego remeteu via postal parte da Ata da Sessão Ordinária
da AM de Lamego realizada no dia 13/05/2021 que incidiu no Voto de Pesar, pelo
falecimento do Senhor António Joaquim Almeida Henriques. ------------------------------------– O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” remeteu email no qual acusam
e agradecem o envio das duas Moções: -----------------------------------------------------------------Pela inclusão de Viseu na Rede Ferroviária Nacional e Internacional. Programa de
Recuperação e Resiliência para reforçar as respostas do SNS. ------------------------------------– O Chefe de Gabinete de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República remeteu
email no qual acusam a receção da Moção “Pela inclusão de Viseu na Rede Ferroviária
Nacional e Internacional”. --------------------------------------------------------------------------------– O Chefe de Gabinete de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República remeteu
email no qual acusam a receção da Moção “Programa de Recuperação e
Resiliência/Conjunto de investimentos para reforço das respostas do SNS em diferentes
áreas e níveis de intervenção na Região de Viseu”. --------------------------------------------------– A Assembleia Municipal de Sesimbra informou via postal de que na sua Sessão Ordinária
de 30 de abril deliberou por unanimidade o Voto de Pesar pelo falecimento de António
Joaquim Almeida Henriques. -----------------------------------------------------------------------------– A Assembleia Municipal de Penalva do Castelo informou via postal de que na sua Sessão
Ordinária de 23 de abril deliberou por unanimidade o Voto de Pesar pelo falecimento de
António Joaquim Almeida Henriques. -----------------------------------------------------------------– O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” remeteu email referente ao
assunto: Agendada para discussão iniciativa do PEV sobre o regime jurídico de avaliação
de impacte ambiental - 28 de maio. ----------------------------------------------------------------------– A Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde – Concelho de Sesimbra informou via
postal de que na sua Sessão Ordinária de 16 de abril deliberou por unanimidade o Voto de
Pesar pelo falecimento de António Joaquim Almeida Henriques. --------------------------------– O Grupo Municipal do Bloco de Esquerda na pessoa da Exma. Sra. Deputada Municipal
Catarina Vieira remeteu email no qual solicita em anexo informação à Exma. Sra.
Presidente da Câmara referente ao assunto: Abate de árvores na mancha arbórea da mata
do Fontelo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------– O Grupo Municipal do Bloco de Esquerda na pessoa da Exma. Sra. Deputada Municipal
Catarina Vieira remeteu email no qual solicita em anexo informação à Exma. Sra.
Presidente da Câmara referente ao assunto: Habitações sem acesso aos ramais públicos de
água e esgotos. -----------------------------------------------------------------------------------------------– O Exmo. Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ranhados remeteu email no qual
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informa que se fará substituir pelo Exmo. Sr. Secretário da Junta de Freguesia de Ranhados
António Soares Correia. -----------------------------------------------------------------------------------– O Secretário Geral da ANAM remeteu via postal convite para o Webinar referente ao
tema “A Transparência no Poder Local”. -------------------------------------------------------------– A Assembleia Municipal de Mortágua remeteu via postal cópia a Moção “Rearborização
– Revogação da Portaria nº15 A/2018, de 12 de janeiro aprovada por unanimidade na sua
Sessão Ordinária do dia 30 de abril. --------------------------------------------------------------------– A Câmara Municipal de Viseu remeteu via postal pedido de informação referente a
assuntos aprovados na Sessão Ordinária da AM de 29/09/2021. ----------------------------------– O Grupo Parlamentar do PCP remeteu email referente ao assunto: Projeto de Lei n.º 880XIV Prorroga o prazo do processo de reconversão das AUGI. ------------------------------------– Foram recebidas diversas comunicações de indisponibilidade de presença e pedidos de
substituição para a Sessão Ordinária de 28 de junho de 2021. ------------------------------------– A Câmara Municipal de Viseu remeteu documentos para a Sessão Ordinária da AM de
28 de junho de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------– A Câmara Municipal de Viseu remeteu via postal pedido de informação referente a
assuntos aprovados na Sessão Ordinária da AM de 29/09/2021. ----------------------------------– Foram recebidos documentos e pareceres emitidos pela mgi associados, SRC Lda.
referentes a: --------------------------------------------------------------------------------------------------Certificação Legal de Contas individuais e Certificação Legal das Contas Consolidadas de
2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Relatório sobre a Situação Económica e Financeira de 2020 do Município de Viseu. --------– Foram recebidas várias mensagens de condolências e votos de pesar de diversas entidades
e personalidades por ocasião do falecimento do Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Viseu
Dr. António Joaquim Almeida Henriques. ------------------------------------------------------------– O Exmo. Sr. 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 28 de junho de 2021. ----------------------------------------------------------------------– O Exmo. Sr. Deputado Francisco André Dinis Mendes da Silva remeteu via correio
eletrónico renúncia ao mandato de Membro da Assembleia Municipal de Viseu. ------------CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: ------------------------------------------------------------------– Foi remetida ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Viseu via EDOC, o teor da Moção
sobre o reforço às respostas do SNS em diferentes áreas de intervenção aprovada por
unanimidade na Sessão Ordinária da AM de 30/04/2021. ------------------------------------------– Foi remetida a Sua Excelência o Primeiro Ministro, a Sua Excelência o Presidente da
Assembleia da República, a Sua Excelência a Ministra da Saúde, a Sua Excelência o
Ministro do Planeamento, aos Exmos (as) Srs. (as) lideres parlamentares do PS, do
PPD/PSD, do BE, do PCP, do CDS/PP, do CDS/PP, do PAN, do PEV, ao Exmo. Sr. Dr.
André Ventura Deputado Único representante de um partido - Chega , ao Exmo. Sr. Dr.
João Cotrim de Figueiredo Deputado Único representante de um partido – Iniciativa
Liberal, à Exma. Sra. Deputada não inscrita Dra. Cristina Rodrigues e à Exma. Sra.
Deputada não inscrita Dra. Joacine Katar Moreira via postal o teor da Moção sobre o
reforço às respostas do SNS em diferentes áreas de intervenção aprovada por unanimidade
na Sessão Ordinária da AM de 30/04/2021. ------------------------------------------------------------– Foi remetida ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Viseu via EDOC, o teor da Moção
Pela Inclusão de Viseu na Rede Ferroviária Nacional e Internacional aprovada por
unanimidade na Sessão Ordinária da AM de 30/04/2021. ------------------------------------------– Foi remetida a Sua Excelência o Primeiro Ministro, a Sua Excelência o Presidente da
Assembleia da República, a Sua Excelência o Ministro das Infraestruturas e da Habitação,
ao Senhor Presidente do Conselho Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, aos Exmos (as) Srs.
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(as) lideres parlamentares do PS, do PPD/PSD, do BE, do PCP, do CDS/PP, do CDS/PP, do
PAN, do PEV, ao Exmo. Sr. Dr. André Ventura Deputado Único representante de um
partido - Chega , ao Exmo. Sr. Dr. João Cotrim de Figueiredo Deputado Único
representante de um partido – Iniciativa Liberal, à Exma. Sra. Deputada não inscrita Dra.
Cristina Rodrigues e à Exma. Sra. Deputada não inscrita Dra. Joacine Katar Moreira, via
postal o teor da Moção “Pela Inclusão de Viseu na Rede Ferroviária Nacional e
Internacional” aprovada por unanimidade na Sessão Ordinária da AM de 30/04/2021. ----– O Exmo. Sr. Presidente da AM de Viseu remeteu à Família via email votos de pesar e
consternação ao tomar conhecimento do falecimento do Exmo. Senhor Coronel Arnaldo
Carvalhais da Silveira Costeira. -------------------------------------------------------------------------– Foi remetida via EDOC, à Exma. Senhora Presidente da Câmara de Viseu cópia da Ata
referente às Sessão Ordinária de 26 de fevereiro de 2021 aprovada na Sessão Ordinária da
AM realizada no dia 30 de abril de 2021. --------------------------------------------------------------– Foi remetida à Exma. Sra. Dra. Cristina Almeida Henriques cópia do teor do Voto de
Pesar pelo falecimento do Exmo. Sr. Dr. António Joaquim Almeida Henriques aprovado
por unanimidade na Sessão Ordinária da AM de Viseu realizada no em 30/04/2021. --------– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email do
Grupo Parlamentar do PCP referente ao assunto: 11 – O Grupo Parlamentar do PCP
remeteu email referente ao assunto: PCP: PJR 1247/XIV-2 Concessões em baixa tensão. --– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email do
Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” referente ao assunto: Agendada
para discussão iniciativa do PEV sobre o reforço das medidas de apoio aos idosos que vivem
sozinhos ou isolados - 14 de maio. -----------------------------------------------------------------------– Foi remetido via EDOC à Exma. Sra. Presidente da Câmara cópia do ofício remetido pelo
Grupo Municipal do Bloco de Esquerda no qual é solicitado o envio de informação que
habilite a Mesa da AM a responder ao assunto: Abate de árvores na mancha arbórea da
mata, conforme prazos previstos no Regimento desta Assembleia do Fontelo. ----------------– Foi remetido via EDOC à Exma. Sra. Presidente da Câmara cópia do ofício remetido pelo
Grupo Municipal do Bloco de Esquerda no qual é solicitado o envio de informação que
habilite a Mesa da AM a responder ao assunto: Habitações sem acesso aos ramais públicos
de água e esgotos, conforme prazos previstos no Regimento desta Assembleia do Fontelo. -– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email do
Exmo. Sr. Secretário Geral da ANAM referente ao convite para o Webinar cujo tema é “A
Transparência no Poder Local”. ------------------------------------------------------------------------– Foram remetidos à Exma. Sra. Presidente da Câmara e Membros da Assembleia
Municipal os seguintes documentos recebidos referentes aos pareceres emitidos pela mgi
associados, SRC Lda.: --------------------------------------------------------------------------------------Certificação Legal de Contas individuais e Certificação Legal das Contas Consolidadas de
2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Relatório sobre a Situação Económica e Financeira de 2020 do Município de Viseu. -------– 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 28 de junho 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 28 de junho 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 28 de junho de 2021 e credenciais (utilizador e palavra passe). -----------------------
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– Foi enviado via correio eletrónico ao Jornal Diário de Viseu e Jornal da Beira, Edital para
publicação da Sessão Ordinária da AM de 28 de junho de 2021. ---------------------------------– Foram enviadas via postal e via correio eletrónico as comunicações de substituição das
vagas ocorridas na Sessão Ordinária da AM de 28 de junho de 2021 aos membros substitutos
bem como às respetivas forças políticas forças políticas. -------------------------------------------– Na sequência da comunicação da renúncia ao mandato de Membro da Assembleia
Municipal apresentado via email pelo Exmo. Sr. Dr. Francisco André Dinis Reis Mendes da
Silva, foi comunicado via postal ao CDS/PP assim como foi dada informação à Exma. Sra.
Deputada Elsa Maria da Costa Lemos Gomes via eletrónica e postal de que lhe cumpre o
preenchimento da vaga em apreço. --------------------------------------------------------------------------- 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.
Está verificada a existência de quórum e por isso damos como aberta a Sessão. --------------Para que possamos iniciar os nossos trabalhos, e perante a comunicação de impossibilidade
de estar presente nesta sessão que foi enviada pelo Senhor Deputado Municipal e Primeiro
Secretário da Mesa, Paulo Jorge de Almeida Pereira, e na sequência da sua solicitação, é
substituído Adolfo César Cardoso Seixas Lopes Pereira. -------------------------------------------Nos termos legais, o Primeiro Secretário é substituído na Mesa pela Senhora Segunda
Secretária, Cristina Paula Cunha Pereira Gomes, ficando, por isso, a composição da Mesa
incompleta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, cumprindo o disposto no n.º 3 do art.º 16.º do Regimento em vigor, vamos convidar
um(a) Deputado(a) presente para suprir a falta. Nestes termos, solicito a Isabel Cristina
Bento Fernandes, que integre a Mesa da Assembleia Municipal nesta Sessão para o
desempenho da função de Segunda Secretária. -------------------------------------------------------Estando assim completa a Mesa, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. -----É nosso dever registar que, atendendo à situação pandémica atual, por razões de segurança
e de saúde pública, continua a não se recomendar a realização presencial das Sessões
Ordinárias, pelo que se voltou a optar pela sua realização num modelo misto, como medida
cautelar, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------Assim, atendendo às consequentes limitações de lotação do Salão Nobre (17 pessoas),
mantém-se a proporcionalidade de participação considerando os diversos intervenientes,
estando as presenças no Salão Nobre assim distribuídas: ------------------------------------------Mesa da AM: 3; ---------------------------------------------------------------------------------------------Mesa da CMV: 3; -------------------------------------------------------------------------------------------Grupos Municipais: 9; -------------------------------------------------------------------------------------A seleção dos participantes presentes no Salão Nobre é da responsabilidade dos Grupos
Municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Os Deputados Municipais que estarão virtualmente presentes participam nos trabalhos com
recurso à plataforma Zoom. ------------------------------------------------------------------------------Público e Comunicação Social: ---------------------------------------------------------------------------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 por isso a todos
a melhor atenção para o cumprimento das mesmas. ------------------------------------------------Os lugares a ocupar pelos presentes foram distribuídos por forma a assegurar que se
cumpre o distanciamento físico recomendado. Por isso, solicitamos a todos que mantenham
o mesmo lugar durante os trabalhos. --------------------------------------------------------------------
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Recordamos ainda que, se deve assegurar do cumprimento do distanciamento físico durante
os eventuais intervalos. -------------------------------------------------------------------------------------Contamos com a boa colaboração de cada um para o cumprimento das condições definidas.
Informamos o Plenário que, nos termos do artigo n.º 76.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, foi apresentado à
Mesa a renúncia ao mandato apresentado por Francisco André Dinis Reis Mendes da Silva,
eleito nas listas do CDS/PP. Nessa sequência, e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo n.º
79.º da referida Lei, que dispõe que as vagas ocorridas nos órgãos autárquicos são
preenchidas pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, procedemos
ao preenchimento da mesma. Nestes termos, comunicámos a Elsa Maria da Costa Lemos
Gomes que lhe compete o preenchimento da vaga com efeitos a partir de 24-06-2021, e
informámos o CDS/PP da alteração ocorrida. --------------------------------------------------------Assim, e conforme disposto na citada Lei, no n.º 7 do seu Artigo 76.º, a apreciação e a decisão
sobre a justificação referida em caso de renúncia ao mandato cabe ao próprio órgão e devem
ter lugar na primeira reunião que se seguir à apresentação tempestiva da mesma. Nestes
termos, informa-se o motivo invocado para a renuncia se deve à circunstância de o cidadão
em causa ter solicitado a sua desfiliação do CDS-PP, partido em cujas listas havia sido eleito.
Por isso, colocamos à consideração do Plenário a renúncia ao mandato, e perguntamos se
algum dos Senhores Deputados quer intervir sobre esta questão? -------------------------------Não havendo objeções a registar, confirma-se que Elsa Maria da Costa Lemos Gomes é
Membro efetivo desta Assembleia Municipal de Viseu por Renúncia de Francisco André
Dinis Reis Mendes da Silva, com efeitos a 24 de junho de 2021. ----------------------------------Na sequência do envio da convocatória para esta sessão foram remetidas diversas
comunicações de indisponibilidade de presença dos Deputados eleitos que efetuaram
pedidos de substituição. ------------------------------------------------------------------------------------Assim: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Deputado Municipal do PSD Manuel Teodósio Martins Henriques é substituído por
Florbela de Almeida Correia Soutinho; ----------------------------------------------------------------A Deputada Municipal do PS Rosa Filomena Brás Lopes Monteiro é substituída por Rui
António da Cruz Martins; ---------------------------------------------------------------------------------O Deputado Municipal do PS António Manuel Antunes Rafael Amaro é substituído por
António José dos Santos Silva; ---------------------------------------------------------------------------A Deputada Municipal do PS Cristina de Almeida Lourenço Varandas é substituída por
Ana Cláudia Carvalho Salgueiro, por impossibilidade e pedido de substituição de Sara
Natacha Sousa Calhau; ------------------------------------------------------------------------------------A Deputada Municipal do BE Catarina Alexandra Vieira e Castro Rodrigues é substituída
por Maria da Graça Melo Cabral Marques Pinto, por impossibilidade e pedido de
substituição de Jorge Adolfo de Meneses Marques; -------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia de Fragosela, António de Almeida Jesus Lopes,
informou que se faz representar nesta sessão pelo Tesoureiro, José da Silva Pereira. -------O Presidente da Junta de Freguesia de Ranhados, Luís Filipe Almeida Mendes, informou
que se faz representar nesta sessão pelo Secretário, António Soares Correia. -----------------Em cumprimento da Lei, comunicámos a todas as forças políticas as vagas ocorridas e
também o competente preenchimento. -----------------------------------------------------------------Informa-se ainda que recebemos informação de impossibilidade de presença do Senhor
Vereador Jorge Miguel Meleiro Sobrado, do Senhor António José dos Santos Silva e do
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santos Evos Carlos Alberto da Silva Santos. -Recordamos que da correspondência recebida foi feita a difusão dos assuntos considerados
pertinentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Foi também atempadamente disponibilizado para consulta o resumo de toda a
correspondência recebida e expedida. ------------------------------------------------------------------Os documentos encontram-se no Gabinete de Apoio para consulta para quem o pretenda
fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------No que respeita às intervenções no PAOD, serão feitas de acordo com o previsto no
Regimento em vigor, e de acordo também com o alinhamento que os Grupos Municipais
que já entregaram à Mesa. --------------------------------------------------------------------------------Por isso, propúnhamos que para efeitos de execução imediata, as deliberações, incluindo as
do PAOD, sejam aprovadas em minuta, conforme o preceituado nos nºs 3 e 4 do Artigo nº
57 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, consubstanciado pelo nº 4 do
art.º 58º do Regimento em vigor desta Assembleia Municipal. Quem vota contra? Quem se
abstém? Por isso foi aprovado por unanimidade que todas as deliberações desta Assembleia,
incluindo as do PAOD sejam aprovadas em minuta. ------------------------------------------------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 não deverão ser utilizadas fotografias ou outras
imagens. Apelamos à compreensão de todos, esta, como já referimos anteriormente, é uma
situação nova e por isso deverá ser cumprido todo o guião de procedimentos previamente
distribuído a todos por via email. ------------------------------------------------------------------------Em relação à Ata. -------------------------------------------------------------------------------------------A Ata da Sessão Ordinária de 30 de abril, a qual foi disponibilizada para análise dos
Senhores Deputados em simultâneo com os documentos de suporte aos assuntos que vão ser
apreciados na Ordem do Dia, perguntava se em relação à Ata da Sessão Ordinária de 30 de
abril, se algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Não havendo nenhum pedido
do uso da palavra colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada com
uma (1) abstenção. -------------------------------------------------------------------------------------------Vamos então iniciar o PAOD. Eu iria fazer uma intervenção, em concreto, sobre um Voto
de Pesar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- UM – O SENHOR DEPUTADO JOSÉ MANUEL HENRIQUES MOTA FARIA
(PPD/PSD): Proposta de Voto de Pesar. ---------------------------------------------------------------No dia 8 de maio faleceu o Senhor Coronel de Infantaria Arnaldo Carvalhais da Silveira
Costeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Um distinto militar que comandou o Regimento de Infantaria 14 de Viseu de 21/10/1993 a
24/03/1996, mas era também um cidadão com uma grande sensibilidade social e que esteve
na origem da fundação de uma Instituição Particular de Solidariedade Social, a Associação
Cultural Espiritualista de Viseu, a que presidiu. -----------------------------------------------------Mas, para todos nós, o Senhor Coronel Arnaldo Costeira é o Capitão de Abril que comandou
a Companhia Operacional do Regimento de Infantaria 14 que participou no derrube do
Regime Anterior, cuja operação militar tão bem descreveu no seu livro “Eu, Capitão de
Abril me confesso”. ----------------------------------------------------------------------------------------O Capitão de Abril – Senhor Coronel Arnaldo Costeira foi um militar de exceção, com
inúmeros louvores e condecorações, tendo sido agraciado por Sua Excelência o Presidente
da República com a – Ordem da Liberdade – grau de Grande Oficial. -------------------------Assim, propomos que a Assembleia Municipal delibere: -------------------------------------------1. Aprovar o presente “Voto de Pesar” pelo falecimento do Senhor Coronel Arnaldo
Carvalhais da Silveira Costeira, guardando um minuto de silêncio em sua memória. -------2. Manifestar à sua família as mais sentidas condolências, transmitindo o teor deste “Voto
de Pesar”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Tem a palavra o Deputado Alberto
Ascensão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOIS – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA ASCENSÃO (PS):
Senhor Presidente da Mesa, Senhoras Secretárias, Senhora Presidente da Câmara,
Senhoras e Senhores Vereadores, Senhores Membros desta Assembleia incluindo as
Senhoras e os Senhores Presidentes de Junta. --------------------------------------------------------Tive a honra de estar no 25 de Abril exatamente com o Coronel, então Capitão Arnaldo
Costeira, um dos 5 Capitães de Viseu que integraram o Movimentos das Forças Armadas
de 1974. Foi um dos dois que comandaram a coluna que partiu de Viseu para participar na
Revolução em Lisboa. Ambos nos deixaram já, primeiro o Capitão Silva e agora o Capitão
Costeira. De alguma forma sou testemunha da personalidade militar e também da
personalidade política que foi o Senhor Capitão Costeira, daí não poder senão, em nome do
Grupo Municipal do Partido Socialista associar-nos a esta homenagem bem merecida, aliás,
reconhecida nacionalmente, mas também já, em nome do Partido Socialista por mim
referida nalguns discursos do 25 de Abril, nas Comemorações do 25 de Abril nesta
Assembleia, e, portanto, deixar aqui bem expresso que o Partido Socialista se associa
inteiramente a esta singela homenagem à grande figura do 25 de Abril que foi o Capitão
Arnaldo Costeira. 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
do uso da palavra dava a palavra a Senhora Presidente da Câmara. --------------------------------- TRÊS – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigada Senhor Presidente.
Cumprimentar todos naturalmente, o Senhor Presidente da Assembleia, a Mesa, os
Senhores Deputados, o Senhor Vice-Presidente e Vereadores, os Senhores Presidentes de
Junta e Comunicação Social. Só para dizer que em Reunião de Câmara também foi
apresentado e foi aprovado um Voto de Pesar ao Coronel Costeira, e dizer que é uma justa
homenagem a alguém que ficará para sempre na história de Viseu e do país. ---------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Então iríamos iniciar a votação deste
Voto de Pesar. Quem vota contra? Quem se abstém? Por isso, aprovado por unanimidade. -Iriamos guardar agora então um minuto de silêncio em memória do Senhor Coronel
Arnaldo Costeira. -------------------------------------------------------------------------------------------Guardou-se um minuto de silêncio. ---------------------------------------------------------------------Iriamos continuar os nossos trabalhos. Tem a palavra o Senhor Deputado João Caiado. -------- QUATRO – O SENHOR DEPUTADO JOÃO ALBERTO CHAVES CAIADO
RODRIGUES (PPD/PSD): Cumprimento da Mesa da Assembleia na pessoa do seu
Presidente, cumprimento a Senhora Presidente da Câmara e todos os Senhores Vereadores,
cumprimento todos os elementos desta Assembleia e todos os presentes. -----------------------Em 17 de dezembro de 2020 fiz, nesta Assembleia, uma breve reflexão sobre a transferência
de competências da Educação para o Município. ----------------------------------------------------O município tem vindo, ao longo dos anos, a realizar um interessante trabalho a este nível.
Referi e reitero que a Câmara Municipal de Viseu, ao mais alto nível, e nos mais distintos
contextos tem sido apontada como uma referência na área da Educação. ----------------------Em janeiro de 2021 efetivou-se a transferência de competências para o Município de Viseu.
Este foi um passo corajoso por parte da autarquia, mas será também muito complexo. Nessa
Assembleia deixei alertas: ---------------------------------------------------------------------------------Relembrar o respeito pela autonomia curricular e pedagógica dos Agrupamentos e das
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Relembrar a necessidade de uma cooperação muito estreita com os Diretores dos
Agrupamentos e das Escolas não agrupadas, delegando-lhes algumas competências e
permitindo-lhes gerir economicamente as despesas do dia-a-dia; --------------------------------Relembrar a importância da constituição, no mais curto espaço de tempo, do Conselho
Municipal de Educação que é nomeado por deliberação desta Assembleia nos termos
propostos pela Câmara Municipal e cuja ação será crucial na análise e acompanhamento
do funcionamento do sistema educativo; ---------------------------------------------------------------Relembrar que, no que respeita ao Pessoal Não Docente, apesar do novo rácio ser mais
favorável às escolas, haverá sempre necessidade da contratação de mais Assistentes
Operacionais. Pensamos que a Câmara deverá constituir uma “bolsa de contratação”,
podendo, numa primeira fase, recorrer às bolsas de reserva de recrutamento existentes nas
Escolas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Passados seis meses, e a terminar mais um ano escolar, poderei afirmar que todas as
recomendações estão a ser cumpridas. -----------------------------------------------------------------Vai continuar uma árdua tarefa. Acreditamos que, à semelhança do que tem acontecido, o
Município continue em sintonia com os Dirigentes das escolas, cuja experiência constituirá,
decerto, uma mais valia. -----------------------------------------------------------------------------------Não podia deixar de referir que não só a visão, da Câmara Municipal de Viseu, como
também a sua ação, têm confluído num incontável número de projetos que têm fomentado
um sistema local de educação em rede, mais integrado, mais articulado e diversificado. Seria
fastidioso enumerar todos os projetos e subprojectos que se entrelaçam nesse desígnio que
é o Programa “VISEU EDUCA”. ------------------------------------------------------------------------Permitam-me que, destaque as 4 áreas de intervenção do programa. ---------------------------- E-Inclusão; --------------------------------------------------------------------------------------------------- E-Arte(s) e Multilingue; ----------------------------------------------------------------------------------- E-Saber & Inovação; -------------------------------------------------------------------------------------- E-Cidadania; -----------------------------------------------------------------------------------------------Para além dos recursos Humanos (psicólogos, professores e técnicos das mais variadas
áreas; animadores e assistentes sociais, mediadores e outros) e também recursos materiais
e financeiros que a câmara tem vindo a disponibilizar, no sentido da concretização de todos
estes projetos, acresce referir um conjunto de medidas estruturantes que muito têm
contribuído para o bom funcionamento dos agrupamentos e das escolas não agrupadas. --De destacar: --------------------------------------------------------------------------------------------------Preocupação na requalificação do Parque Escolar do Concelho, mesmo em edifícios que não
seriam da sua responsabilidade; -------------------------------------------------------------------------Elaboração de protocolos com as Juntas de Freguesia, Escolas e Associações, transferindo
para estas algumas competências que contribuem para a resolução de problemas com maior
eficiência e eficácia. -----------------------------------------------------------------------------------------Disponibilização de equipamentos e conetividade para dar resposta a uma situação que a
Administração não conseguiu dar. ----------------------------------------------------------------------Perante o enorme esforço e profícuo trabalho realizado, estou em crer que a Educação
continuará a ser uma das grandes apostas deste Município. ---------------------------------------Após um período de 30 anos em cargos de gestão no Agrupamento de Escolas Infante D.
Henrique, chegou o momento de iniciar uma nova etapa da minha vida, seguramente
diferente. Faço-o por opção. ------------------------------------------------------------------------------Aproveito, por isso, os últimos momentos em que estou como Diretor do Agrupamento para
fazer um agradecimento pela confiança depositada na minha pessoa. ---------------------------Despeço-me, citando um dos maiores poetas portugueses, Fernando Pessoa: ------------------“Tudo o que chega, chega por uma boa razão”. E a despedida chegou. --------------------------
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Obrigado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra a Deputada Cláudia Salgueiro. --------------------------------------------------------------------- CINCO – A SENHORA DEPUTADA ANA CLÁUDIA CARVALHO SALGUEIRO
(PS): Muito obrigada Senhor Presidente. Senhor Presidente da Assembleia Municipal,
Senhores Secretários, Senhora Presidente de Câmara, Senhores Vereadores, Senhores
Deputados, Senhores Presidentes de Junta, Senhores Munícipes, Senhores Jornalistas,
Minhas Senhoras e Meus Senhores. ---------------------------------------------------------------------Recentemente, a Câmara Municipal de Viseu anunciou com pompa e circunstância a
requalificação da Ecopista do Dão, num investimento orçamentado em 250 mil euros. Ora,
estranhamente, este executivo determinou que a requalificação apenas ocorrerá entre o
Tribunal e a Estação de Figueiró. Terão os limites do concelho sido alterados e entre
Figueiró e Farminhão já não estamos em Viseu? Os cidadãos de São Cipriano e Vil de Souto,
Coutos, e Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita são cidadãos de segunda para não verem a
ecopista que passa nos seus territórios ser intervencionada? Ou considerará este Executivo
que a ecopista a partir da estação de Figueiró está tão boa que não necessita de
requalificação? É que se assim é, naturalmente que o Partido Socialista os convidará a
revisitar um território que conhecemos bem, para que vejam a degradação a que está votada
esta parte da ecopista. Neste sentido, solicitamos aqui um compromisso sério por parte da
Câmara de que a ecopista entre Figueiró e Farminhão será intervencionada e
principalmente: quando é que tal ocorrerá. -----------------------------------------------------------Mais: o que é que motiva este executivo a permanecer no erro de não eletrificar, na sua
grande maioria, a ecopista entre Figueiró e Farminhão? Não terão também os viseenses
desta parte do concelho direito a caminhar à noite em segurança? ------------------------------Mas como se não bastasse, meus senhores, a Câmara tem ainda a desfaçatez de colocar um
grande cartaz em plena Rotunda Cibernética a anunciar a 1ª fase da rede de ciclovias,
colocando em destaque a Ponte de Mosteirinho. Ah bom, para ficar bonito na fotografia os
senhores afinal sabem onde fica a Ponte do Mosteirinho. Mas para a incluírem na
requalificação, para a eletrificarem, para a valorizarem enquanto importante Património
dos Viseenses, os senhores esquecem-se do caminho para Mosteirinho! Coerência e obra
feita era o que os Viseenses esperariam deste Executivo! -------------------------------------------Nos últimos tempos têm vindo a ser inaugurados, no nosso concelho, vários Espaços
Cidadão, uma importante política pública levada a cabo pelo Governo do Partido Socialista,
que pretende aproximar os serviços dos cidadãos, contrariando a errada política de Passos
Coelho de encerrar os serviços públicos no interior. ------------------------------------------------Mais uma vez, este Executivo necessita de recordar o mapa do nosso concelho, porque
decidiu que as freguesias de São Cipriano e Vil de Souto, Coutos, e Boa Aldeia, Farminhão
e Torredeita, não seriam contempladas com qualquer Espaço Cidadão que servisse este
território. Recordamos que o Espaço Cidadão mais próximo está localizado em Orgens que,
geograficamente, não é, sequer, uma alternativa. Alegadamente, há um ponto de
atendimento móvel que percorre o território, num modelo pouco claro para os cidadãos, no
modo como está a ser colocado em marcha, e que tão pouco é realmente uma alternativa. -Porque não um Espaço Cidadão na Junta de Freguesia em Figueiró ou na Junta de
Freguesia em Torredeita, aproveitando as boas estruturas? ---------------------------------------Como sabemos, meus senhores, Maomé não pode ir à Montanha, porque esta Câmara não
resolve o problema dos transportes de e para Viseu nesta parte do Concelho, e agora nem a
Montanha pode ir a Maomé, porque a Câmara determinou que estes territórios não têm
direito a um Espaço Cidadão! ----------------------------------------------------------------------------Finalmente, mas não menos importante, o Partido Socialista quer alertar a Câmara
Municipal de Viseu para o perigo que existe para os peões na passadeira localizada junto ao
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IPDJ, na Avenida Académico de Viseu, entre a rotunda junto ao Fontelo e a rotunda junto
à Feira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Vários viseenses têm manifestado grande preocupação e receio ao atravessarem essa
passadeira, em virtude de os automóveis passarem com demasiada velocidade, sem
abrandarem para os peões passarem. Trata-se, como sabemos, de uma passadeira muito
frequentada por várias faixas etárias de cidadãos, por estar perto do Fontelo e do IPDJ,
mas, igualmente, da Escola Secundária Emídio Navarro. ------------------------------------------O problema é perfeitamente resolvido, por exemplo, com sinais luminosos. Pelo que o
Partido Socialista deixa aqui o alerta, esperando que o executivo possa analisar a situação e
resolvê-la o mais breve possível, em prol da segurança dos peões. -------------------------------Obrigada! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a
palavra o Deputado Adolfo Pereira. ------------------------------------------------------------------------- SEIS – O SENHOR DEPUTADO ADOLFO CÉSAR CARDOSO SEIXAS LOPES
PEREIRA (PPD/PSD): Bom dia a todos. Cumprimento naturalmente os Membros da Mesa
da Assembleia Municipal na pessoa do Senhor Presidente, cumprimentar a Senhora
Presidente da Câmara Municipal de Viseu e a restante Vereação, cumprimentar ainda os
Membros desta Assembleia, endereçar um abraço especial para todos Presidentes de Junta
de Freguesia, Comunicação Social, Público em geral. -----------------------------------------------Quero com esta intervenção abordar a temática da mobilidade suave. Mobilidade Suave
esta que é um dos eixos fundamenteis do MUV – Mobilidade Urbana de Viseu. --------------A Mobilidade Suave é um indubitável fomento de uma forma de mobilidade não geradora
de tráfego, eficiente, ambientalmente responsável e não contribuidora para a poluição
sonora. O andar a pé ou mesmo de bicicleta destaca-se como uma forma de mobilidade mais
barata e saudável que permite uma mobilidade nas cidades inclusiva e socialmente justa. -A mobilidade eu diria até que é parte integrante do planeamento sustentável de uma cidade
e deve ser tida em conta pelos decisores políticos. Felizmente, temos um município que se
apercebeu cedo dos desafios que a pressão populacional nas cidades acarreta para a
qualidade de vida das populações e propôs-se a inovar e a elevar Viseu ao patamar de
grandes centros urbanos espalhados pelo globo. Fê-lo apostando num ambicioso plano de
longo-prazo na construção e adaptação de redes viárias para bicicletas e peões integrado
exatamente no MUV. ---------------------------------------------------------------------------------------Um cumprimento também para a Dra. Ana Cláudia que me antecedeu relativamente a este
caso, e permita-me também adicionar alguns pontos. -----------------------------------------------A primeira fase do projeto para as ciclovias urbanas, que engloba as principais artérias da
cidade e que liga pontos essenciais da nossa geografia urbana com utilização frequente, está
a decorrer e cerca de 5,7 km de ciclovias serão geradas o que contribuirá diretamente para
a mudança de mentalidades e de hábitos de mobilidade dos viseenses. Adicionando os
quilómetros da segunda e terceira fase deste projeto, o nosso concelho será servido por cerca
de 66 km de ciclovias urbanas o que trará vantagens claras para a população em geral mas
atrevo-me a dizer, principalmente para os jovens. ---------------------------------------------------É agora possível instalar a app MUV o que agrega os vários eixos fundamentais deste
projeto. Sabemos das naturais entropias deste ambicioso processo que é o MUV mas temos
a certeza que estamos a crescer enquanto concelho e a solidificarmo-nos como uma cidade
feliz onde efetivamente dá gosto viver. -----------------------------------------------------------------De saudar o município pela requalificação da Ecopista do Dão, que traz obviamente
constrangimentos físicos, como a Ana Cláudia estava exatamente a dizer, mas, de elevada
importância no que toca à segurança dos utilizadores que é a coisa mais importante para
nós. A revisão da sinalização horizontal e vertical de seis cruzamentos problemáticos, e aqui
vê-se exatamente a preocupação no específico e no pormenor, a repintura do slurry, a
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melhoria dos sistemas de drenagem e apontamentos específicos de vedação são exemplos do
investimento inteligente do Município de Viseu o que naturalmente é recebido com agrado
por parte do grupo municipal do PSD. -----------------------------------------------------------------De saudar ainda o investimento aplicado num projeto da CIM Viseu Dão-Lafões com os 4
municípios onde o traço da Ecopista do Vouga se manifesta. --------------------------------------A mobilidade suave é efetivamente uma aposta certeira à cabeça e deve ser suportada por
todos em nome do ambiente, da saúde e do bem-estar. ---------------------------------------------Bem-haja a todos pela atenção. ------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra a Deputada Maria da Graça Pinto. ---------------------------------------------------------------- SETE – A SENHORA DEPUTADA MARIA DA GRAÇA MELO CABRAL
MARQUES PINTO (BE): Obrigada. Ora, muito bom dia a todas as pessoas presentes nesta
Assembleia, ou melhor dizendo, participantes, porque há participação também online. ----Eu vou apresentar, portanto, vou colocar à consideração três Moções. -------------------------Posso retirar a máscara? É que tenho alguma dificuldade respiratória. Muito obrigada. --Portanto, como estava dizendo, irei apresentar três Moções. O tempo é curto, o tempo que
me está destinado, portanto, farei uma apresentação muito sucinta de cada uma delas e
depois serão colocadas então à votação. ----------------------------------------------------------------A primeira Moção que quero aqui apresentar diz respeito ao dia que hoje celebramos, dia
28 de junho, dia do orgulho LGBTI +. Neste dia por todo o mundo há celebrações, ou nos
dias que o antecederam ou posteriormente, celebrações alusivas ao que aconteceu a 28 de
junho de 1969, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, em que houve uma revolta
contra a discriminação LGBTI, a revolta de Stonewall e que hoje por todo o mundo se
comemora. -------------------------------------------------------------------------------------------------Os sinais preocupantes que nos vão chegando de vários países da Europa, nomeadamente
da Polónia e Hungria onde as comunidades LGBTI+ são discriminadas e objeto até de
legislação, no caso da Hungria, legislação aprovada ultimamente que adota discriminação
grave em relação às pessoas LGBTI+ violando o direito à liberdade de expressão e à
liberdade e direitos de quem tem opções de género que não são as dominantes, numa
sociedade heteronormativa, como ia dizendo, a aprovação dessa legislação tem sido objeto
em todo o mundo, nomeadamente na europa de repúdio e de reafirmação da europa e dos
países que a compõem e das regiões, como espaços de liberdade e de LGBTI+ e zonas libertas
de discriminação ou que tendencialmente se querem afirmar como tal, de discriminação de
qualquer tipo, nomeadamente orientação sexual. Por isso, nós vimos aqui apresentar uma
Moção que pretende: ---------------------------------------------------------------------------------------Saudar o Dia do Orgulho LGBTI+; ---------------------------------------------------------------------Saudar todas as pessoas e as lutas que elas promovem, bem como organizações que se
empenham no compromisso pela igualdade e contra a homofobia, transfobia e bifobia no
Município; ----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Saudar as associações / entidades que, no Município, contribuem todos os dias para a luta
contra a discriminação em contexto de crise, tendo conseguido adaptar as suas intervenções
a esta situação; -----------------------------------------------------------------------------------------------4. Solicitar à Câmara Municipal que declare Viseu “Zona de Liberdade LGBTI+”, à
semelhança do que tem acontecido noutras cidades como Lisboa em que o município
declarou Lisboa como “Zona de Liberdade LGBTI+”, ou parece-nos que dada a situação
europeia o contexto preocupante que ela hoje se refere, justifica plenamente esta situação.
Por outro lado, queríamos apresentar uma Moção relativa à PAC - Política Agrícola
Comum. -------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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Nós sabemos que têm sido muitas as manifestações de descontentamento no país sobre a
Política Agrícola Comum (PAC) com especial incidência sobre as desigualdades que
promove. Cerca de 40% das explorações agrícolas e 17% da Superfície Agrícola Útil (SAU)
do país não beneficiam de quaisquer subsídios da PAC aos agricultores. ----------------------Na Região de Viseu Dão Lafões … ----------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Senhora Deputada, é só para dizer, já tem
5 minutos. Abreviava, abreviava está bem? ------------------------------------------------------------ A Senhora Deputada Maria da Graça Melo Cabral Marques Pinto prossegue a sua
intervenção dizendo: Vou passar então só à proposta. Portanto, Viseu tem sido discriminada
e isto decorre de uma situação nacional, é que os apoios são concedidos em função da
extensão do território e não da exploração efetiva e da criação de emprego. -------------------Portanto, propomos: ---------------------------------------------------------------------------------------Enviar a presente Moção à Ministra da Agricultura, ao Ministro do Ambiente e Ação
Climática e à Ministra da Coesão Territorial, apelando a que o Plano Estratégico seja
adaptado tendo em conta as seguintes necessidades: ------------------------------------------------A transposição da nova PAC, e o lançamento … peço desculpa, eu já esgotei o tempo Senhor
Presidente? ---------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa responde dizendo: Era terminar as conclusões. ----------------- A Senhora Deputada Maria da Graça Melo Cabral Marques Pinto prossegue a sua
intervenção dizendo: Pronto. A transposição da nova PAC, o lançamento e a gestão das suas
medidas devem ser realizadas com base em Diagnósticos Regionais – elaborados de forma
participativa, com o envolvimento continuado das autarquias e outros atores locais – que
identifiquem necessidades concretas e prioridades de intervenção com o objetivo de
promover a equidade territorial e social; --------------------------------------------------------------Entre os critérios de repartição da despesa pública da PAC sejam considerados como fatores
determinantes o emprego familiar e as condições do trabalho assalariado; --------------------A PAC, em coerência e coordenação com todas as políticas com incidência no território,
como previsto no Programa Nacional da Politica do Ordenamento do Território (PNPOT)
e no Portugal 2030, deve ser impulsionadora da transição ecológica agroflorestal; ----------A resposta às alterações climáticas exige uma grande capacidade de incorporação de
conhecimento técnico-científico e o Ministério da Agricultura e Mar, assim como o
Ministério do Ambiente e da Ação Climática devem ser fortemente dotados de meios
humanos e tecnológicos de forma a capacitar agricultores, produtores florestais e
organizações representativas ao nível da prevenção de incêndios, da gestão e conservação
de solos, biodiversidade e recursos hídricos; ----------------------------------------------------------As medidas agroambientais devem ter metas concretas associadas de carácter progressivo,
cujo cumprimento seja efetivamente monitorizado, condicionando o valor e a continuidade
dos apoios e incentivando a melhoria de eficácia e eficiência dessas medidas; -----------------Áreas agrícolas não cultivadas e sem qualquer prestação de serviço ambiental contabilizado
e monitorizado não devem beneficiar de apoios públicos. ------------------------------------------Agora, tenho por fim apresentar uma Moção relativa à situação no Fontelo. ------------------No ano da “Cidade Jardim” o pulmão desta cidade … ---------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Vai-me desculpar, vai-me desculpar, mas
acho que tem que haver respeito por todos. Lê só a parte final da proposta, nós não podemos
estar aqui … não é, já tem o dobro do tempo. --------------------------------------------------------- A Senhora Deputada Maria da Graça Melo Cabral Marques Pinto prossegue a sua
intervenção dizendo: portanto, trata-se de exigir ao município uma imediata intervenção
para evitar o que se está a passar no Fontelo. Estão a ser abatidas imensas árvores saudáveis
num terreno contíguo à parte que é gerida pela câmara e nada se tem feito. É um terreno
privado, mas que faz parte do Parque do Fontelo e nada se tem feito para salvaguardar esse
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espaço, e que, como é sabido, as árvores de grande porte e com mais idade contribuem mais
para o ambiente do que uma árvore jovem recém-plantada, e são árvores nomeadamente
carvalhos que têm sido abatidos. ------------------------------------------------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Eu
alertava os Senhores Deputados que tem que haver um cumprimento, não pode … ---------O Senhor Deputado Pedro Filipe dos Santos Alves solicita a palavra. ------------------------------ O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua intervenção dizendo: Está em discussão a
Moção do Dia do Orgulho LGBTI+. Algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra?
Tem a palavra o Deputado Pedro Alves. -------------------------------------------------------------------- OITO – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES
(PPD/PSD): Bom dia a todos. Cumprimentar Senhor Presidente, a Mesa, a Senhora
Presidente da Câmara, as Senhoras e os Senhores Vereadores, os Senhores e as Senhoras
Presidentes de Junta, Caros e Caras Colegas Membros da Assembleia. ------------------------Eu estou a usar da palavra não efetivamente sobre esta questão em concreto da discussão
da Moção, mas sobretudo para colocar uma questão sobre a condução dos trabalhos Senhor
Presidente. O Bloco de Esquerda e todos os partidos que têm um tempo muito restrito
durante o Período de Antes da Ordem do Dia fazem intervenções sempre excessivas quanto
à sua representatividade eleitoral, e, como a democracia tem regras, e como não há donos
da democracia Senhor Presidente, eu agradecia que todas as questões que fossem
ultrapassadas em tempo significativo não fossem sequer debatidas nesta Assembleia. Tem
que haver critério nas escolhas políticas. Se o Bloco de Esquerda não respeita as regras da
democracia não pode estar a intervir nesta Assembleia nos termos em que o faz, e isso temno feito ao longo destes 4 anos, e por isso mesmo, é um desrespeito quanto a todos nós, e
depois no final queixam-se da condução dos trabalhos. Eu compreendo perfeitamente a sua
tolerância para tentar ter efetivamente espírito democrático que a Assembleia exige, mas,
como disse, a Assembleia tem regras e o Bloco de Esquerda tem que respeitar todos os outros
partidos, nomeadamente a sua representatividade. Se não lhe deram mais do que este tempo
em termos de representatividade é este tempo que tem que saber usá-lo da melhor forma.
Era só muito obrigado. ------------------------------------------------------------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. A
condução da Assembleia tem sido com tolerância, mas temos aqui um problema, é que,
quando se dá um excesso de tolerância também tem que ser tido em causa, e por isso já
fizemos o apelo a todos e no futuro o Bloco de Esquerda terá que ter isso em consideração,
e como é óbvio não pode querer em 4 minutos fazer uma intervenção que em última
instância demoraria 20 minutos, que são as 3 moções, quer dizer, expor as 3 moções e querer
a votação das 3 moções. Pronto, era este apelo que fazíamos. -------------------------------------Também pediu a palavra o Senhor Deputado Alberto Ascensão. Tem a palavra. ----------------- NOVE – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA ASCENSÃO (PS):
Senhor Presidente da Mesa, Senhoras Secretárias, Senhora Presidente da Câmara,
Senhoras e Senhores Vereadores, Senhores Membros da Assembleia incluindo as Senhoras
e os Senhores Presidentes de Junta. Comunicação Social, Público em geral. -------------------Bom, muito rapidamente apenas para dizer que nos associamos a esta Moção do Bloco de
Esquerda relativamente ao Orgulho LGBTI e que, entendemos que de facto, aliás, o Partido
Socialista é o partido da igualdade e da liberdade, e não poderíamos senão estar de acordo
com esta Moção. ---------------------------------------------------------------------------------------------Queria acrescentar que, já agora, e no seguimento do que disse o Deputado Pedro Alves
que, não só os partidos que têm pouco tempo para usar da palavra, penso que a moderação
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021

261

tem que ser também daqueles que têm mais tempo que por vezes incontroladamente
também se excedem, até no número de intervenções que o Regimento prevê que cada
Deputado possa ter. Gostava de deixar também este apelo não só para os partidos pequenos
mas também para os maiores onde se inclui o Partido Socialista como o segundo desta
Assembleia. O rigor tem que ser tanto para os pequenos como para os grandes, e deixe-me
que lhe diga, é uma opinião muito pessoal, estritamente pessoal, se calhar com quem
devemos ser mais benévolos é com aqueles que têm mais carência de tempo. Muito obrigado.
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra a Deputada Filomena Pires. ------------------------------------------------------------------------- DEZ – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS PIRES (CDU):
Muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes que participal nesta sessão. Excelentíssimo
Senhor Presidente da Mesa e Senhoras Secretárias, Senhora Presidente da Câmara,
Senhores Vereadores, Caros Colegas Deputados, Senhores Presidentes de Junta,
Comunicação Social e Público não direi porque ele está ausente quer online, quer
presencialmente por razões que enfim, seriam aqui discutíveis, mas não é o momento para
o fazer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente a esta Moção do Bloco, pois obviamente que só poderei associar-me em nome
da CDU em representação naturalmente de partidos que têm lutado pelas liberdades
nomeadamente no que diz respeito à identidade, ao exercício daquilo que é a identidade de
cada um e de todos, e, ainda mais como membro de um movimento neste caso de mulheres
que tem pugnado também pela tolerância face à diferença do modo de expressar aquilo que
é a humanidade em nós. Portanto, votaremos favoravelmente essa Moção. --------------------Relativamente à intervenção do Senhor Pedro Alves, de facto eu penso que o Senhor
Presidente da Mesa tem procurado fazer uma gestão equitativa, e é isso que dele espero
porque é assim que efetivamente que as coisas têm acontecido. Muito obrigada. ------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Não
havendo mais nenhum pedido de intervenção… Senhor Deputado Pedro Alves tem a
palavra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ONZE – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES
(PPD/PSD): Obrigado Senhor Presidente. Reiterar os cumprimento, e no âmbito da Moção
em discussão também, o PSD associa-se naturalmente pelo respeito que tem como Partido
Personalista e Humanista, e por todas diferenças, e neste sentido também se associa, não o
fazemos é garantindo a liberdade e a diferença de todos querendo também dessa forma
salientar ou evidenciar outros em detrimento de alguns, e por isso, é nesta lógica de
igualdade e só mesmo nesta lógica de igualdade que o PSD se associa, não numa lógica de
promoção do que quer que seja. -------------------------------------------------------------------------Quanto ao resto, e gostaria aqui também de deixar só o reparo porque as coisas acabam por
ser muito direcionadas. Falar de partidos é uma coisa, falar de pessoas é outra. Muitas das
minhas intervenções que são feitas nesta Assembleia é porque as enquadro no âmbito do
Regimento porque são todas elas direcionadas ao Pedro Alves, e por isso é que o Pedro Alves
fala muito. O Pedro Alves não fala mais do que o que o Partido tem direito. Fala mais o
Pedro Alves porque por norma as pessoas acabam sempre por referir, a intervenção do
Pedro Alves, o Pedro Alves fez aquilo, o Pedro Alves disse aquilo, o Pedro Alves não sei
quanto, e por isso eu agradeço muito que me deem essas oportunidades de intervir no
âmbito do Regimento, o que depois acaba por alargar o debate e as intervenções por isso
mesmo, mas o PSD não excede seu espaço de intervenção. Muito obrigado. ------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Íamos
então colocar à votação. -----------------------------------------------------------------------------------Eu iria ler a proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------
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A Assembleia Municipal de Viseu, reunida a 28 de junho de 2021, ao abrigo do artigo 25.º,
n.º 2, alíneas j) e k) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera: --------------1. Saudar o Dia do Orgulho LGBTI+; ------------------------------------------------------------------2. Saudar todas as lutas de pessoas e organizações que se empenham no compromisso pela
igualdade e contra a homofobia, transfobia e bifobia no Município; ----------------------------3. Saudar as associações / entidades que, no Município, contribuem todos os dias para a luta
contra a discriminação em contexto de crise, tendo conseguido adaptar as suas intervenções
de forma a manter e reforçar os apoios às comunidades, nomeadamente apoio à vítima,
apoio psicológico e psiquiátrico e respostas de empregabilidade e acolhimento; --------------4. Solicitar à Câmara Municipal que declare Viseu “Zona de Liberdade LGBTI+”. --------Quem vota contra? Quem se abstém? Por isso, foi aprovada com uma (1) abstenção e um (1)
voto contra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Íamos passar à segunda Moção, eu ia ler a Moção, e tem a ver com: ----------------------------Por uma Política Agrícola Comum mais justa para todos os territórios e agricultores e mais
útil para toda sociedade. -----------------------------------------------------------------------------------Assim a Assembleia Municipal de Viseu, reunida a 28 de junho de 2021, delibera: ----------Enviar a Presente Moção à Ministra da Agricultura, ao Ministro do Ambiente e Ação
Climática e à Ministra da Coesão Territorial, apelando a que o Plano Estratégico da PAC
23-27 tenha em conta as seguintes necessidades: -----------------------------------------------------1. A transposição da nova PAC, o lançamento e a gestão das suas medidas devem ser
realizadas com base em Diagnósticos Regionais – elaborados de forma participativa, com o
envolvimento continuado das autarquias e outros atores locais – que identifiquem
necessidades concretas e prioridades de intervenção com o objetivo de promover a equidade
territorial e social, um uso socialmente útil dos recursos públicos, e o acesso de todos os
agricultores aos apoios concedidos; ---------------------------------------------------------------------2. Entre os critérios de repartição da despesa pública da PAC sejam considerados como
fatores determinantes o emprego familiar e as condições do trabalho assalariado; ---------3. A PAC, em coerência e coordenação com todas as políticas com incidência no território,
como previsto no Programa Nacional do Ordenamento do Território (PNPOT) e no
Portugal 2030, deve ser impulsionadora da transição ecológica agroflorestal; ----------------4. A resposta às alterações climáticas exige uma grande capacidade de incorporação de
conhecimento técnico-científico e o Ministério da Agricultura e Mar, assim como o
Ministério do Ambiente e da Ação Climática devem ser fortemente dotados de meios
humanos e tecnológicos de forma a capacitar agricultores, produtores florestais e
organizações representativas ao nível da prevenção de incêndios, da gestão e conservação
de solos, biodiversidade e recursos hídricos; ----------------------------------------------------------5. As medidas agroambientais devem ter metas concretas associadas de carácter
progressivo, cujo cumprimento seja efetivamente monitorizado, condicionando o valor e a
continuidade dos apoios e incentivando a melhoria de eficácia e eficiência dessas medidas;
6. Áreas agrícolas não cultivadas e sem qualquer prestação de serviço ambiental
contabilizado e monitorizado não devem ser beneficiadas por apoios públicos. ---------------2. Enviar a Presente moção à Assembleia e à Comunidade Intermunicipal de Viseu, Dão,
Lafões, apelando a que as mesmas tomem diligências no mesmo sentido. ----------------------Está em discussão esta Moção. ---------------------------------------------------------------------------- O Senhor Deputado Pedro Filipe dos Santos Alves intervém dizendo: Senhor Presidente,
pode repetir o último ponto se faz favor? --------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa responde: Senhor Deputado Pedro Alves a sua questão tem a
ver com o último ponto da leitura? ----------------------------------------------------------------------- O Senhor Deputado Pedro Filipe dos Santos Alves volta a intervir dizendo: Da leitura, é isso
mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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- O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua intervenção dizendo: Certo, certo. ------------Áreas agrícolas não cultivadas e sem qualquer prestação de serviço ambiental contabilizado
e monitorizado não devem ser beneficiadas por apoios públicos. ---------------------------------Está em discussão esta Moção. Alguém quer usar da palavra? -----------------------------------Tem a palavra o Deputado Cristofe Pedrinho. ------------------------------------------------------------- DOZE – O SENHOR DEPUTADO CRISTOFE PEDRINHO (PS): Bom dia a todos.
Cumprimento desde já o Senhor Presidente e a Mesa, cumprimento a Senhora Presidente
da Câmara e os Senhores Vereadores, restantes Membros da Assembleia, Senhores
Jornalistas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------É muito simples, apenas para dizer que o Governo Português fechou e bem este acordo da
PAC, este novo acordo que é por um período de 4 anos de 2023 a 2027 e que, portanto,
iremos votar contra esta Moção apresentada pelo Bloco de Esquerda. Obrigado. ----------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Algum
dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Tem a palavra a Deputada Filomena Pires.
----- TREZE – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS PIRES
(CDU): Obrigada Senhor Presidente. Também de uma forma muito breve para dizer que
de facto estamos de acordo com aquilo que conseguimos perceber do conteúdo da Moção,
confesso. Foi extremamente difícil para mim conseguir com rigor perceber tudo aquilo que
aqui é proposto. Portanto, a votação que aqui farei, tem a ver com aquilo que percebo que
é o espirito geral da Moção ainda que com alguma reserva relativamente a qualquer
pormenor que me tenha passado despercebido porque efetivamente a perceção foi muito,
muito, muito fraca dada a extensão, o pouco tempo, quer na leitura quer agora, em todo o
caso, de facto a nossa posição é de uma grande critica relativamente aquilo que é o conjunto
das imposições europeias sobre a política agrícola em Portugal, tenho tido inclusivamente
trabalho no âmbito de um movimento que lidero no concelho em colaboração
nomeadamente com organizações como a MARP e a CNA junto das agricultoras, sobretudo
das mulheres agricultoras que me parece que são as que mais precisam de esclarecimentos
relativamente aquilo que é o contexto europeu em que nos encontramos, e, portanto, votarei
favoravelmente a Moção. Obrigada. ------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a
palavra o Deputado Pedro Alves. ----------------------------------------------------------------------------- CATORZE – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES
(PPD/PSD): Obrigado Senhor Presidente. Quero reiterar os cumprimentos e dizer
naturalmente que uma coisa é aquilo que está para ser fechado no âmbito do acordo da
PAC, outra coisa é depois aquilo que se vai regulamentar em termos da sua execução em
Portugal. Não iremos acompanhar estas propostas do Bloco de Esquerda, porque
guardaremos para outros momentos fazer essa mesma discussão, no entanto, também não
estamos tão entusiasmados com o que pode vir a ser fechado no âmbito da PAC quanto está
o Deputado Cristofe Pedrinho, no entanto, reitero que a posição do PSD será de não votar
favoravelmente estas propostas uma vez que nos parecem extemporâneas. ------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Não
havendo mais nenhum pedido colocava à votação? Quem vota a favor? Quem se abstém?
Por isso, foi rejeitada com dois (2) votos a favor e duas (2) abstenções. As abstenções foram do
Senhor Presidente de Junta de Torredeita Paulo Meneses e Mauro Esteves. Os votos a favor
foram da Deputada Filomena Pires e Deputada Graça Pinto, certo? Confere? Por isso esta
proposta foi rejeitada. -----------------------------------------------------------------------------------Em relação à proposta do Fontelo eu ia aqui tentar um equilíbrio. Senhora Deputada, a
Mesa entende que é uma intervenção direta nas competências do Executivo e por isso vamos
transformar isto numa Proposta de Recomendação por uma questão de equilíbrio, até
porque foi apresentada de um modo extemporâneo, mas, independentemente disto é para
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nós uma Proposta de Recomendação que iremos enviar para o Executivo, mas, de qualquer
maneira iremos ler esta proposta, certo? Em última instância nem deveria ser admitida para
discussão, caso fosse uma proposta para discussão porque foi extemporânea, certo? Fora de
tempo. Mas, dentro daquilo que é a nossa intervenção é uma proposta que tem a ver com as
competências do Executivo, e tendo a ver com a competência do Executivo, de acordo com
o parecer que temos é uma Proposta de Recomendação ao Executivo que iremos enviar. De
qualquer maneira, iremos ler essa proposta, certo? -------------------------------------------------Que é: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Exigir ao município a imediata intervenção para parar esta destruição, usando de todos os
meios administrativos e legais ao seu dispor para o fazer. -----------------------------------------Mais que intervir em reação, é preciso ser pró-ativo na procura de mecanismos de
preservação deste espaço verde de Viseu, neste que não é apenas um jardim, é uma mata
com vida própria. -------------------------------------------------------------------------------------------Propor que todo este espaço seja urgentemente incluído na gestão pública, aumentando
desta forma a capacidade de preservação, a capacidade de todos nós pessoas deste concelho,
exigirmos a sua conservação. -----------------------------------------------------------------------------Exigir ao município a urgente alteração do PDM, que prevê dentro do que ainda é zona
natural, construção, reduzindo a área de mata, principalmente onde esta é mais densa. ----Exigir ao município a classificação do Fontelo, não só no património construído, as também
no património natural, transformando-o numa zona protegida. Para que este não fique à
disposição das vontades diversas de quem passa pela autarquia. ---------------------------------São competências do Executivo, por isso, é uma Proposta de Recomendação ao Executivo,
certo? Em última instância nem discussão devíamos ter sobre isto. ------------------------------- A Senhora Deputada Maria da Graça Melo Cabral Marques Pinto pede para intervir. ------------ QUINZE – A SENHORA DEPUTADA MARIA DA GRAÇA MELO CABRAL
MARQUES PINTO (BE): Nós entendemos que os argumentos que foram aduzidos não
justificam a transformação desta proposta de Moção para Proposta de Recomendação é
uma decisão da Mesa e como tal não podemos, enfim, revertê-la, mas… ------------------------ O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Eu vou ler: “Exigir ao município a urgente
alteração do PDM, que prevê dentro do que ainda é zona natural, construção, reduzindo a
área de mata, principalmente onde esta é mais densa”. Isto é uma competência do executivo.
É neste aspeto. Em última instância nem a discussão devíamos ter porque ultrapassou, foi
apresentada fora do tempo. Mas, há aqui situações que têm a ver com recomendação, por
isso, é uma Proposta de Recomendação ao executivo, e nós iremos enviar como Proposta de
Recomendação ao executivo. ------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Deputada Maria da Graça Melo Cabral Marques Pinto prossegue a sua
intervenção dizendo: Assim sendo não tenho qualquer poder para reverter a situação e ficará
então como Recomendação. -------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa volta a intervir dizendo: Proposta de Recomendação ao
executivo. Certo? --------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Deputada Maria da Graça Melo Cabral Marques Pinto finaliza a sua intervenção
dizendo: Exatamente. ---------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa retoma a sua intervenção dizendo: Por isso até tivemos o
cuidado de ler e reforçar como Proposta de Recomendação. Certamente que depois terão
conhecimento daquilo que é a resposta que o executivo der nesta matéria, certo? ----------Tem a palavra a Deputada Filomena Pires. ---------------------------------------------------------------- DEZASSEIS – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS PIRES
(CDU): Muito obrigada Senhor Presidente. ----------------------------------------------------------A situação que aqui trago é uma situação que eu penso que diz respeito a todos os munícipes
embora tenha a ver com o coração da cidade. --------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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Em 19.04.21, comerciantes e moradores do Centro Histórico, endereçaram uma carta
aberta à Senhora Presidente da Câmara Municipal dando nota da apreensão vivida face aos
condicionamentos de trânsito permanentes e persistentes decorrentes de obras em curso
naquela zona, nomeadamente na Rua do Comércio e Rua D. Duarte. ---------------------------Este condicionamento ocorre sempre em dias úteis, manhã e tarde, sem sinalização no local,
sem aviso prévio. Fiz o levantamento de todos os avisos relativos ao condicionamento de
trânsito publicados no site do município e a maior parte dos avisos relativos a esta matéria
são feitos no dia anterior, no próprio dia já a decorrer o condicionamento de trânsito, e às
vezes, pura e simplesmente, essa informação não é dada. Naquilo que consideramos um
desrespeito inaceitável por quem continua a lutar para que o Centro Histórico tenha
atividade durante o dia, tenha residentes, tenha atividade económica diurna. Queixam-se
inclusivamente alguns comerciantes de que há aqui duas medidas. Uma para os
comerciantes que operam durante o dia e outra para os que operam durante a noite. ------O que estes comerciantes e moradores pediam não era nada de extraordinário, digo eu, era
aquilo que lhes parecia ser razoável, é que fosse divulgada uma alternativa de circulação
sinalizada no local onde o condicionamento é realizado, porque nomeadamente, enfim,
abastecedores, veículos que vêm de facto fornecer as mercadorias que ali são
comercializadas batem, digamos assim, com o nariz na proibição sem que lhes seja dada
uma alternativa de circulação e sem que tenham sido avisados previamente. Pediam que a
notificação de que este condicionamento viria a acontecer fosse feita com o prazo prévio de
48 horas, que constasse no local e não apenas nos locais virtuais, que por SMS, que por Mail
para melhor clarificação de rotinas quem ali vive ou quem ali opera fosse avisado com 48
horas de antecedência. O Executivo Camarário respondeu para dizer apenas que a partir
de 01/06/21, o corte nomeadamente na Rua Luís Ferreira, vulgarmente designada de Rua
do Comércio, seria apenas pontual, um máximo de 30 minutos. Ainda a semana passada isto
não aconteceu. O trânsito foi cortado às 8 e meia da manhã e às 10 da manhã continuava
cortado, e naturalmente que estes comerciantes muito penalizados por um conjunto de
circunstâncias que todos conhecemos, e não vamos aqui referir apenas a pandemia, há
opções que têm sido tomadas relativamente aquilo que é o conjunto dos operadores
comerciais, naturalmente, mas também outros, os donos de bares e cafés que estão abertos
durante o dia, queixam-se de fortes quebras de faturação, alguns dizem mesmo, isto é
asfixiante, eu apenas vou ter como alternativa fechar a porta porque estou a perder clientes.
Os clientes chegam aqui, encontram a rua fechada, sem saberem que ela está fechada e
naturalmente que vão procurar o serviço noutro sítio porque não puderam planificar a sua
rotina, e naturalmente hoje encontram isto, amanhã voltam a encontrar e acabam por
abandonar o serviço prestado no Centro Histórico. Queixam-se ainda que, isto não é uma
situação pontual, prevê-se que ao longo, provavelmente, dos próximos 10 anos contínua a
haver intervenções de requalificação de edifícios naquela zona. Nenhum deles critica a
requalificação, muito menos a CDU, não estamos de forma nenhuma contra isso, e o que é
necessário achamos nós, e dizem-no também sobretudo os comerciantes, é que… ------------ O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Senhora Deputada, eu chamava à atenção
para o tempo da intervenção. ------------------------------------------------------------------------------ A Senhora deputada Maria Filomena de Matos Pires prossegue a sua intervenção dizendo:
sim, sim, termino já. O que era preciso era que de facto houvesse uma atitude de maior
consideração e de maior respeito porque quem ali está e que se procurasse obviar a tudo
isto que de facto aqui é colocado. ------------------------------------------------------------------------Reclamam ainda a concretização de promessas feitas numa reunião realizada na Associação
Comercial promovida pela Câmara Municipal, nomeadamente no que diz respeito, à
instalação, ao acesso ao gás natural, à instalação de um multibanco, queixam-se de que na
Rua do Comércio não há pleno acesso ao serviço de fibra ótica porque a rede subterrânea
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não permite a disponibilização desse serviço. Eu gostaria de perguntar à Senhora Presidente
e aqui ao executivo para quando se prevê a concretização destas promessas feitas uma vez
que decorreu um ano e não há qualquer justificação nem qualquer notícia para que
efetivamente isto não seja concretizado. E, enquanto eleita nesta Assembleia pela CDU eu
trazia aqui uma Recomendação ao executivo. Que fosse feito um levantamento muito claro
e muito objetivo dos prejuízos que estes comerciantes possam eventualmente estar a sofrer
nos dias em que o condicionamento do trânsito os impede de exercer a sua atividade, fonte
de rendimento e, portanto, de sobrevivência, nomeadamente na Rua Direita, na Rua D.
Duarte e na designada Rua do Comércio e que fosse ponderada a criação de uma medida
que viabilize o atenuar esses prejuízos. ---------------------------------------------------------------E, já agora, que atendam de facto ás sugestões feitas na Carta Aberta endereçada porque
nem toda a gente acede ao site do município, nem toda a gente acede à página do facebook
do município, e como o trânsito é cortado de um momento para o outro, era importante que
no local estivesse efetivamente a informação de uma alternativa e simultaneamente com
alguma antecedência as pessoas pudessem de facto ter conhecimento desses
condicionamentos para poderem organizar a sua vida. Muito obrigada. ---------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a
palavra o Senhor Presidente de Junta de Orgens Mauro Esteves. ------------------------------------- DEZASSETE – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE
ORGENS MAURO HENRIQUE ALEXANDRE DE FIGUEIREDO ESTEVES
(INDEPENDENTE): Ora, muito bom dia a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente da
Assembleia Municipal Dr. Mota Faria, Senhoras Secretárias da Mesa, Senhora Presidente
da Câmara Municipal de Viseu, Senhoras e Senhores Membros de Executivo, Senhoras e
Senhores Deputados Municipais, Caras e Caros Colegas Presidentes de Junta, Funcionários
em exercício, Comunicação Social, Público em geral. -----------------------------------------------O motivo da minha participação é acima de tudo justificar uma petição que lhe enderecei a
partir do email do apoio à Assembleia Municipal que dá conta de uma série de obras
infraestruturantes para a Freguesia de Orgens, e também apresentar Senhor Presidente um
Voto de Protesto que foi endereçado pelo Presidente da Assembleia de Freguesia de Orgens,
assinado e rubricado por quem se achou por bem. --------------------------------------------------Pelos factos expostos no pedido dos subscritores então dessa petição, dá-se conta da
inexistência de investimento, por parte do Município de Viseu, em obras que se revelam de
extrema necessidade para assegurar a qualidade de vida dos moradores e garantir o
desenvolvimento da Freguesia de Orgens. -------------------------------------------------------------O Voto de Protesto consubstancia-se no facto de, em 2020 ter-se verificado a inexistência de
investimento na Freguesia de Orgens, quer no âmbito de contratos programa ou execução
de obras por parte do Município de Viseu. Atualmente, os habitantes da Freguesia de
Orgens estão a ser prejudicados pela falta de concretização de obras, pela falta de
empreitadas contínuas, pela falta programas preliminares e contratos programa para 2021.
Já não estamos só a falar em 2020, mas também em 2021, comparativamente, e hoje é
notório na informação da Senhora Presidente da Câmara, comparativamente com o
investimento que decorre noutras Freguesias. Esta realidade tem uma grave implicação na
vida quotidiana das pessoas moradoras nas ruas e artérias mencionadas na petição,
considerando-se, pela verificação in-loco, a inexistência de condições mínimas de
habitabilidade. E, que condições mínimas são essas? Por exemplo, água e esgoto, vias que
eu estou a tentar dissuadir os moradores da plantação de couves, de espécies hortícolas nas
vias públicas, e chamarem-se depois as redes sociais e as televisões para fazerem a ampla
comunicação social que pelos vistos só assim é que funciona. -------------------------------------De acordo com o Regimento da Assembleia Municipal de Viseu no seu artigo 60º considero
pertinente a análise e a avaliação desta petição, e que, pedia ao Senhor Presidente que
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endereçasse à Senhora Presidente da Câmara para que também o município agisse com essa
pequena petição. Nós não quisemos fazer campanha política com uma petição ou com uma
necessidade que as pessoas têm. É uma pequena subscrição de pequenos subscritores feita
pela necessidade que eles nos apresentaram. Não é o Presidente de Junta que está a pedir, é
a população da Freguesia de Orgens. Muito obrigado. -------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de
Junta. Só vamos referir que, nem tivemos ainda a hipótese de analisar, como sabe isto foi
enviado ontem às 21:47, e por isso recebemos hoje de manhã, mas certamente que iremos
dar seguimento a toda a situação que expõe. ----------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Orgens intervém dizendo: Agradeço.
Obrigado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua intervenção dizendo: Tem a palavra o Senhor
Presidente de Junta da Freguesia do Campo Carlos Lima. --------------------------------------------- DEZOITO – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DO CAMPO
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LIMA (PPD/PSD): Excelentíssimo Senhor Presidente
da Mesa da Assembleia, Digníssima Mesa, Senhora Presidente da Câmara Municipal de
Viseu, Senhor Vice-Presidente, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Caros Colegas
Presidentes de Junta, Senhores Deputados, Comunicação Social e restante Público. Foi com
particular orgulho e emoção que no passado dia 21 de junho em nome da minha Freguesia
me desloquei à cidade de Pombal para receber formalmente a Bandeira Verde que
reconhece a Freguesia do Campo como Eco-Freguesia XXI. A promotora da distinção é a
ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa), uma Associação Não Governamental de
Ambiente, dedicada em exclusivo à Educação para o Desenvolvimento Sustentável e à gestão
e reconhecimento de boas práticas ambientais. São públicas e reconhecidas as iniciativas
desta associação dos quais destacaria: O programa Bandeira Azul; Programa Eco-Escolas;
Programa Jovens Repórteres para o Ambiente; Programa EcoXXI; Programa Green Key
e naturalmente o Programa Eco-FreguesiasXXI. Uma instituição de credibilidade
confirmada que neste processo de avaliação às freguesias candidatas não reduz os critérios
a questões meramente ambientais. Avalia indicadores tão vastos como o Desenvolvimento
Sociocultural, Biodiversidade, Serviços de Proximidade, Promoção de Economia Local
Espaços Verdes, Educação para a sustentabilidade, Mobilidade, entre outros que visem o
equilíbrio e envolvimento ativo das comunidades. ---------------------------------------------------Um reconhecimento que resulta de um trabalho intenso ao longo dos últimos anos, que
procurou acima de tudo encarar esta missão como um desafio intergeracional para a
construção de um novo futuro onde seja assegurada a crescente gestão eficiente de recursos.
Aquilo que mais me entusiasmou foi sem dúvida a possibilidade de poder marcar um avanço
irremediável no domínio da sustentabilidade dos nossos territórios. Corrigir o que não
fazemos bem, melhorar as práticas ambientais, mas acima de tudo trabalhar muito com a
comunidade incentivando-a a “vestir” a bandeira verde como um desígnio coletivo,
construindo uma relação Win-Win em que todos são promotores e beneficiários ao mesmo
tempo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Sabemos que é apenas o início de um caminho sem fim à vista. A sustentabilidade é a única
via para garantir o futuro do planeta e das gerações que nos seguirão. Todos sabemos o que
deve ser feito. Sermos agentes ativos neste processo é a nossa obrigação. É apenas o ser
humano que coloca em causa o futuro do planeta e devemos garantir que as nossas
necessidades de hoje não devem comprometer as necessidades das gerações futuras. A
pensar nisso, faz todo o sentido que tudo comece na escala reduzida da freguesia, da aldeia,
do bairro, da rua, onde todos se consciencializem e pratiquem a mudança no seu dia a dia
com pequenos gestos que parecem insignificantes, mas que inúmeras vezes replicados farão
a diferença num futuro próximo. ------------------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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Em 111 candidatas ao nível nacional, foi honroso e também motivo de grande
responsabilidade sermos galardoados juntamente com a Freguesia de Viseu, com a
Distinção de Prata com mais de 80% do índice do Programa Eco-Freguesias XXI. Uma
palavra de apreço à Freguesia de Viseu e a todo o seu executivo e funcionários, que pela
segunda vez concorre a esta distinção e com mérito a conquista como todo o brilhantismo. Viseu precisa de mais representação, precisa de mais bandeiras verdes. As nossas freguesias
têm qualidades e dirigentes com todos os argumentos para trabalhar neste desígnio. Braga,
Leiria, Lisboa, Guimarães e Pombal são distritos com um grande número de Eco-Freguesias
reconhecidas e com muito trabalho realizado neste âmbito. Juntamente com o município,
que com satisfação sei que está também a trabalhar na sua candidatura, estou disponível
para incentivar, promover e partilhar experiências que podem instigar outros colegas a
avançar com mais candidaturas para o nosso concelho. Diria mesmo que o Município, à
semelhança de outros no país, deveria em meu entender, assumir um papel fundamental
nestes processos, estimulando as suas freguesias a prosseguir a conquista da Bandeira
Verde, fazendo no contexto nacional justiça ao que de muito positivo se faz nos nossos
territórios. Percebi ao longo de todo este processo o impacto positivo que a candidatura a
este galardão impõe às freguesias e aos seus promotores. Institui novos ritmos de trabalho
e reveste todas as ações com uma natural carga de preocupações ambientais e de
sustentabilidade. Decreta uma nova de forma de ver o que nos rodeia, valorizando mais os
recursos de que dispomos e incentivando à dinamização de ações com a comunidade que é
absolutamente fundamental para garantir o sucesso de qualquer missão. ---------------------Por tudo isto, faço votos que em 2023, muitos outros possam aqui vir orgulhar-se de mais
conquistas verdes para Viseu a nossa Cidade-Jardim. Obrigado. ------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de Junta.
Tem a palavra o Deputado Manuel Mirandez. ------------------------------------------------------------- DEZANOVE – O SENHOR DEPUTADO MANUEL JOSÉ MOLEIRO MIRANDEZ
(PS): Bom dia a todos. Senhor Presidente da Assembleia, Senhoras Secretárias, Senhora
Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Caras e Caros
Deputados, Presidentes de Junta … ---------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Senhor Deputado Manuel Mirandez. ------ O Senhor Deputado Manuel José Moleiro Mirandez prossegue a sua intervenção dizendo:
Eu estou a fazer-me ouvir ou não? Posso continuar? ------------------------------------------------Senhor Presidente da Assembleia, Senhoras Secretárias, Senhora Presidente da Câmara,
Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Caras e Caros Deputados, Presidentes de
Junta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Presidente, trago aqui um tema que o PS já levou a várias Reuniões de Câmara e
também a Sessões anteriores desta Assembleia, de algo que em março de 2018 foi aprovado
de forma unânime no Conselho Municipal de Juventude e falo do projeto Jovem Autarca.
Recordo que o jovem autarca … -------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Senhor Deputado, agradecíamos que
iniciasse a intervenção já que houve aqui um problema técnico. Está bem? -------------------- O Senhor Deputado Manuel José Moleiro Mirandez reinicia a sua intervenção dizendo: Ok.
Pois então, pela terceira vez, espero que agora possa concluir. ------------------------------------Senhor Presidente da Assembleia, Senhoras Secretárias, Senhora Presidente da Câmara,
Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Caras e Caros Deputados, Presidentes de
Junta. Senhora Presidente, trago aqui um tema que o PS já levou a várias Reuniões de
Câmara e também a várias Sessões desta Assembleia, de algo que em março de 2018 foi
aprovado de forma unânime no Conselho Municipal da Juventude e falo do projeto Jovem
Autarca. Recordo que o Jovem Autarca é um projeto que pretende potenciar e dar valor às
opiniões dos jovens e às suas ideias para o nosso futuro coletivo. Representa igualmente uma
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atividade real de política local exclusivamente dedicada aos mais jovens do nosso concelho
que podem concorrer a uma eleição organizada pelo município em colaboração com as
nossas escolas. Ao assumir uma voz ativa nas decisões políticas do seu concelho o jovem
desempenha o papel de porta voz dos seus pares sendo corresponsável pela gestão de um
orçamento que lhe é atribuído. Respeitar o Conselho Municipal da Juventude é dar
seguimento a este projeto. A poucos meses das próximas eleições este executivo ainda vai a
tempo de deixar uma marca para o futuro em termos de políticas de juventude. Abraçar
finalmente este desígnio e dar seguimento a um projeto tão consensual é o repto que aqui
deixamos. Muito obrigado. ------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra o Senhor Presidente da Junta de Côta Joaquim Polónio. ------------------------------------- VINTE – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE CÔTA
JOAQUIM POLÓNIO LOPES (PPD/PSD): Bom dia a todos. Senhor Presidente da Mesa,
Senhoras Secretárias, Senhora Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhores
Deputados, Caros Colegas Presidentes de Junta e Funcionários da Assembleia Municipal. Venho falar um pouco do impacto negativo da pandemia na execução de obra pública. ----Muito se comenta por aí, que as obras estão atrasadas, por isso, convido esta Assembleia a
fazer uma breve reflecção do que tem vindo a acontecer. ------------------------------------------Muito embora nestas alturas que antecedem atos eleitorais tudo sirva para arremesso e vaise dizendo de tudo: as obras param porque a Câmara não tem dinheiro… no entanto vão
aparecendo concluídas, dizem também que se lançam obras para os outros fazerem, que se
fazem-se obras desnecessárias e por aí adiante. ------------------------------------------------------Na realidade, existe um atraso generalizado na execução de obra, que não é apenas em Viseu
ou nas suas freguesias, é na região e em todo o território Nacional! Não venham tentar
passar que é apenas em Viseu. ---------------------------------------------------------------------------É do conhecimento de todos, ou melhor dos que são conscientes e justos, que a pandemia
dura há quase ano e meio, durante esse tempo as empresas da área da construção, e não só,
foram confrontadas com inúmeras dificuldades, desde: paragens, redução de mão de obra
e outros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Pela paragem do setor da produção e pela redução propositada para gerar inflação, temos
assistido a atrasos no fornecimento de materiais, aumentos exorbitantes dos preços dos
mesmos e por aí adiante. Temos assistido a um aumento injustificado dos combustíveis e
derivados, porque o governo tem que arrecadar receita em vez de ajudar a economia e o
setor da construção. Há materiais que, desde janeiro até agora, atingem aumentos na ordem
dos 50% e nada se faz para regular esses aumentos. ------------------------------------------------Assim, as empresas, não tendo materiais, não conseguem executar em tempo útil de forma
a cumprir prazos. Como é obvio, ninguém mais que a Câmara e as Juntas de Freguesia,
gostavam de ter as obras concluídas e as pessoas contentes por poderem usufruir das
mesmas. Só diz o contrário quem nunca nada fez nem espera fazer. Para esses é fácil criticar
e nestas alturas tudo prometer. --------------------------------------------------------------------------Desde a algum tempo, tem acontecido, que a maior parte dos concursos têm ficado desertos.
Não é porque o volume de obra seja muito superior ao normal, ou porque os preços base
estejam abaixo dos que, ainda há muito pouco tempo, eram praticados, mas sim, porque as
empresas tem falta de mão de obra e de material, e também não querem acumular obras na
sua carteira de compromissos, porque os aumentos constantes estão a levar as empresas a
uma situação em que as margens de ganham são absorvidas e não chegam pelos aumentos,
por isso só vão assumindo obras à medida da sua capacidade de execução num curto espaço
de tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Termino dizendo; deixem-se de demagogias. --------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de
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Junta. Tem a palavra o Senhor Presidente da Junta José Coelho da Freguesia de Repeses e
S. Salvador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- VINTE E UM – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE
REPESES E S. SALVADOR JOSÉ DOMINGOS ABREU COELHO (PPD/PSD): Bom dia
a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Viseu,
Excelentíssimas Senhoras Secretárias da Assembleia Municipal de Viseu, Excelentíssima
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Excelentíssimos Senhores Vereadores
e Excelentíssimas Senhoras Vereadoras da Câmara Municipal de Viseu, Excelentíssimos
Senhores Deputados, Excelentíssimos Colegas Presidentes de Junta, Comunicação Social,
Meus Senhores e Minhas Senhoras. ---------------------------------------------------------------------Eu venho falar sobre as Cavalhadas de Vildemoinhos e solicitar um Voto de Louvor à
Dedicação, ao Amor, à Resiliência das Gentes Trambelas. -----------------------------------------A promessa das Cavalhadas de Vildemoinhos ao seu Santo Padroeiro, Tradição com 369
anos de existência, foi cumprida de forma única, respeitando as normas de segurança, que,
orgulhosamente me motiva vir aqui, na qualidade de Presidente da Junta da Freguesia de
Repeses e São Salvador, prestar a minha homenagem a toda a comunidade “Trambela”. -A situação de pandemia que continuamos a atravessar, não permitiu que o monumental
cortejo das Cavalhadas de Vildemoinhos se pudesse realizar, com o seu habitual, mas
sempre renovado corso, constituído pela elegante cavalaria, por carros tradicionais e
artísticos, bandas de música, grupos de bombos, ranchos e fanfarras, não esquecendo as
dezenas de milhares de pessoas que, sem arredarem pé, assistem, maravilhadas ao vê-lo
passar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Cumprindo as condições impostas pela DGS para este tipo de eventos, a realização da
tradição centenária reinventada, permitiu, em direto, através das redes sociais, dar a
conhecer a Viseu, à sua região, ao país e ao mundo, a sua história, os motivos da sua
existência e das suas raízes, demonstrando dessa forma, com muito orgulho, o empenho e a
enorme paixão dos “trambelos”, no cumprimento da sua promessa, e assim homenagear os
seus antepassados. ------------------------------------------------------------------------------------------O alferes, com os dois mordomos e o moleiro, a cavalo, devidamente trajados, cumpriram a
promessa, com honra, dignidade e muita emoção, agradecendo ao seu Santo Padroeiro,
dando três voltas à Capela de S. João da Carreira. --------------------------------------------------A direção das Cavalhadas de Vildemoinhos, tomou a iniciativa de no seu evento de 2021,
promover Vildemoinhos com o tema “Aldeia Jardim”. --------------------------------------------Se bem o pensaram melhor o fizeram, envolvendo toda a comunidade local, instituições de
solidariedade social, pessoas anónimas de Viseu e do país, tendo, com muita dedicação e
árduo trabalho, durante dias a fio, decorando centenas de arvores que contam histórias,
proporcionando a todos os que nos visitaram, um maravilhoso espetáculo. --------------------Vildemoinhos nestes dias festivos a S. João, sem festa, foi uma autêntica “Aldeia Jardim”
fora e dentro da cidade. ------------------------------------------------------------------------------------Como residente nesta “Aldeia Jardim”, felicito, de forma orgulhosa, as Cavalhadas de
Vildemoinhos, pelo seu esforço e dedicação na realização deste evento de valor sentimental
e patrimonial, e na promoção desta centenária tradição, honrando os nossos antepassados.
As Cavalhadas de Vildemoinhos estão vivas e estou convicto que jamais faltará
determinação e coragem às suas gerações mais novas, para darem continuidade, com
qualidade e inovação, a esta tradição, das mais bonitas e marcantes da região de Viseu e do
próprio país. --------------------------------------------------------------------------------------------------Este evento tradicional único só é possível, com o imprescindível apoio financeiro do
Município, pelo que expresso o meu profundo agradecimento, evocando a memória do
Exmo. Senhor Dr. Almeida Henriques, que nos seus mandatos, sempre o acarinhou, tendo
sido um dos seus grandes impulsionadores, sustentado pelo necessário apoio financeiro.
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Agradecimento, agora, junto da Ex.ma Senhora Engenheira Maria da Conceição Azevedo,
e ao seu executivo que, ao assumir, enquanto Presidente, os destinos do Município, assumiu
com agrado esta herança deixada. -----------------------------------------------------------------------Um agradecimento especial a todos aqueles que nos ajudaram, no cumprimento desta
magnifica e secular tradição. -----------------------------------------------------------------------------Pela excelente reinvenção da tradição, pela capacidade organizativa e criativa da
comunidade trambela, pela promoção da nossa cidade, proponho um voto de louvor às
Cavalhadas de Vildemoinhos – Associação de Actividades Tradicionais, e às gentes
“Trambelas”. A todos Bem-Hajam! -------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de
Junta. Está em discussão este Voto de Louvor. Algum dos Senhores Deputados quer
intervir? Já temos aqui um pedido de intervenção. Tem a palavra o Deputado Alberto
Ascensão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- VINTE E DOIS – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA
ASCENSÃO (PS): Senhor Presidente da Assembleia, na sua pessoa cumprimento todos os
intervenientes nesta Sessão. -------------------------------------------------------------------------------As Cavalhadas de Vildemoinhos são um evento e uma tradição que não tocam apenas as
gentes de Vildemoinhos ou as gentes da cidade onde o desfile se realizava anualmente, agora
interrompido nos últimos 2 anos, tocam todo o Concelho de Viseu. Acho que não há gente,
não há pessoas em Viseu que não gostem das Cavalhadas de Vildemoinhos, como gostam
também das Cavalhadas de Teivas evidentemente, estas por maioria de razões pela sua
grandeza, pela sua antiguidade tocam certamente mais os cidadãos de todo o concelho. ----Esta época de pandemia que acabou por fazer com que fosse suspenso o tradicional desfile
ao longo da cidade, de alguma forma relevou aquilo que é o principal pormenor das
Cavalhadas que é a ida a S. João da Carreira e aquelas voltas dos cavaleiros à volta da
Capela de S. João. Efetivamente os demais anos, os anos onde isto não tem acontecido quase
que passa despercebido este pormenor, não fora a paragem das Cavalhadas ali numa
determinada zona de Viseu que quem as acompanha sabe que param para que se cumpra
esta tradição de ir à Capela de S. João da Carreira. Contudo, penso que nunca houve um,
enfim, um realce tão grande, quer da Comunicação Social, quer das redes sociais como
agora porque de facto é um pormenor marcante, e, digamos que, mais importante da
tradição das Cavalhadas, sem o qual acho que se perderia completamente a legitimidade
das próprias Cavalhadas, como certamente o Senhor Presidente de Junta de Repeses e S.
Salvador, o meu amigo José Coelho bem sabe. Portanto, o Partido Socialista não pode senão
associar-se a este Voto de Louvor às Cavalhadas de Vildemoinhos reiteradamente ano após
ano, mas também é verdade que, não fica mal que todos os anos relevemos e demos ênfase
a este evento único nacional, porventura internacional que são as Cavalhadas de
Vildemoinhos e as suas gentes que com muito brio as vão mantendo e hão-de manter
certamente por muitos mais anos. Portanto, o Partido Socialista claro que votará a
favoravelmente este Voto de Louvor. Muito obrigado. -------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Não
havendo mais nenhum pedido de intervenção colocava à votação. Quem vota contra? Quem
se abstém. Por isso, foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------Terminou-se assim o período de intervenções, e dava a palavra à Senhora Presidente da
Câmara para informar e responder aos Senhores Deputados. ----------------------------------------- VINTE E TRÊS – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Reitero os meus
cumprimentos a todos, ao Senhor Presidente da Assembleia, na sua pessoa à Mesa, aos
Senhores Deputados, Senhor Vice-Presidente, Senhores Vereadores, Senhores Presidentes
de Junta, Comunicação Social. ---------------------------------------------------------------------------Iria então começar pela primeira intervenção que foi do Senhor Deputado João Caiado, e
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agradecer naturalmente as palavras do Engº Caiado, agradecer o trabalho que desenvolveu
ao longo de 30 anos na Escola Infante D. Henrique, 30 anos em prol da Educação. ----------Realmente, e como referiu o Viseu Educa é uma das imagens de marca da ação do Viseu
Primeiro, uma das bases um dos pilares do triângulo virtuoso Educação, Cultura e
Desporto. É isso que também nos permite crescer como comunidade nas mais diversas áreas
e vertentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente às questões colocadas pela Senhora Deputada Cláudia Salgueiro, eu iria
começar exatamente pela Ecopista e o que eu lhe queria dizer é que provavelmente terá que
estudar melhor o dossier porque a ecopista será intervencionada e requalificada na sua
totalidade, na totalidade do seu percurso, nomeadamente a correção do piso, segurança nos
cruzamentos, sistema de drenagem entre outros. Apenas na repintura do slurry é que entre
o Tribunal e Tondelinha que é a primeira fase e foi a primeira inauguração, portanto,
refere-se ao troço mais antigo que foi em 2007 inaugurado, portanto, a intervenção foi só
relativa a este primeiro troço mais antigo e só na repintura de slurry. É claro que a segunda
fase que inclui todo o troço, será intervencionada e será requalificada, portanto, o município
e os técnicos têm a noção das suas responsabilidades e, portanto, estão atentos a esta gestão
desta infraestrutura que é tão importante, e naturalmente que esta gestão e esta manutenção
é diária e constante. -----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente aos Espaços do Cidadão recordo a Senhora Deputada … -----------------------Verificou-se um problema técnico relacionado com o som. ----------------------------------------- A Senhora Presidente da Câmara retoma a sua intervenção dizendo: Eu não sei se ouviram
a primeira parte, a da Ecopista? Ouviram? -----------------------------------------------------------Alguns Senhores Deputados respondem que ouviram e outros que não ouviram. ---------------- A Senhora Presidente da Câmara prossegue a sua intervenção dizendo: Sim? Mas, se calhar
eu ia repetir então. ------------------------------------------------------------------------------------------O troço que foi intervencionado é o troço mais antigo inaugurado em 2007. O segundo troço
inaugurado em 2011 ser-lhe-á feita também uma intervenção, e aquilo que eu queria aqui
reforçar é que toda a ecopista será requalificada, portanto, não será tudo de uma vez só,
mas aquele que estamos agora a intervencionar é esta primeira e é o troço mais antigo. ----Relativamente aos Espaços do Cidadão recordo a Senhora Deputada que esse programa,
como disse, e é um bom programa do governo, implicou um investimento de mais de 300 mil
euros e portanto, de facto, estão neste momento já 10 espaços do cidadão a funcionar, foram
já inaugurados, e, podíamos até ter mais Espaços do Cidadão, e recordar-lhe que, estes
Espaços do Cidadão é uma iniciativa do Governo de Passos Coelho em 2014. Já podíamos
tê-los em mais freguesias senão tivesse havido atrasos do Governo Socialista que implicou
que este calendário inicialmente previsto não fosse efetivamente cumprido. Como disse
também, há freguesias que não são contempladas com o Espaço do Cidadão, mas que há
uma viatura, um Espaço do Cidadão móvel, portanto, que irá também dar esse apoio junto
das freguesias que não têm esta disponibilidade, portanto, o que vai ser oferecido é,
portanto, a mesma disponibilidade de serviços através dessa viatura móvel que também já
está no terreno. Entretanto dizer que estamos sempre insatisfeitos com aquilo que temos e
gostaríamos que este processo e estes Espaços estivessem a abranger mais freguesias, mas a
verdade é que tem havido um esforço grande e portanto, como já repeti, neste momento
estão 10 Espaços do Cidadão que já fomos visitar e que pelos vistos já tiveram bastantes
atendimentos, e, nós não nos podemos focar só naquilo que falta, mas naquilo que está feito,
e portanto, se calhar também não ficaria muito mal elogiar também aquilo que fizemos. --Relativamente às questões colocadas pelo Deputado Adolfo, na mobilidade, dizer que de
facto muito se fez nos últimos anos para melhorar a mobilidade de Viseu. Ainda na semana
passada, recordo que apresentámos, foi mais um passo grande, foi apresentado o MUV na
Palma da Mão, portanto, era de facto um projeto que era muito falado pelo Presidente
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Almeida Henriques, tenho pena que não tenha assistido a esta apresentação, mas é de facto
um grande salto na mobilidade em Viseu. Se compararmos aquilo que está neste momento,
em termos de mobilidade, implementado e que é disponibilizado aos viseenses é de facto
uma autêntica revolução. A mobilidade é neste momento um dos maiores desafios das
cidades e por isso é também um dos maiores desafios das cidades inteligentes, e o Município
de Viseu tem sabido estar à altura, está atento, e, portanto, trabalha no sentido de
proporcionar aos viseenses uma mobilidade que lhes permita efetivamente ir ao encontro a
uma qualidade de vida, a uma qualidade de vida sustentável. É uma importante ferramenta
no ecossistema da qualidade de vida e que temos vindo desde 2013 a trabalhar muito neste
processo. A mobilidade importa à felicidade das pessoas, é importante na economia local e
também importa à qualidade ambiental. Esta nova mobilidade suave é o eco do intenso,
reformista e estratégico trabalho que temos levado a cabo nos últimos 5 anos para dar a
Viseu um novo e moderno sistema de mobilidade. ---------------------------------------------------Relativamente às questões colocadas pela Senhora Deputada Graça Pinto, e porque foi como
uma Recomendação esta questão do Fontelo, eu gostava de lhe dizer que de facto estamos a
falar de uma propriedade privada, são cerca de 3 hectares. Eu tive inclusivamente,
desloquei-me ao local para perceber o que estava ali em causa, e está previsto para aquela
área, para aquele espaço, está previsto investimento, é uma zona urbanizável, portanto, o
empreendimento está previsto, no PDM está previsto esse empreendimento. São cerca de 3
hectares, como lhe disse, de facto creio que foram cortados alguns carvalhos, mas a grande
maioria são pinheiros e acácias, percebi isso porque fui ao local e tentei inteirar-me daquilo
que estava a acontecer. Estão lá ainda carvalhos, estão cedros antigos, pude perceber que
foram poupados, e dizer, que de facto, estamos a falar de uma área privada, e segundo a
informação dos técnicos, porque essa questão assim que foi levantada, assim que este
problema foi levantado, os Técnicos da Área do Ambiente deslocaram-se ao local e também
do Gabinete Florestal, e segundo informação não está classificada nenhuma árvore como
espécie protegida nem no PDM há a indicação de qualquer espécie protegida neste espaço.
Creio que neste momento, a zona onde houve maior corte foi exatamente nessa zona que
está destinada à urbanização, e também para lhe dizer que à parte daquele terreno, que háde ser cedido, integrado no domínio público, deve ter percebido que naquele local há lá uma
rotunda que está a meio, e há também uma estrada que vai entroncar nessa rotunda que
está a meio, e parte desse terreno que vai ser integrado no domínio público tem a ver com a
conclusão dessa rotunda e também com a requalificação desse acesso que vai no fundo
desafogar também um bocado ali a mobilidade naquela zona da Freguesia de Rio de Loba.
Portanto, a suas preocupações são também as nossas naturalmente, e de imediato nos
deslocámos lá para perceber se efetivamente o que estava lá em causa era um crime que
estavam a cometer, mas aquilo que verifiquei foi exatamente isto que lhe disse, portanto,
grande parte também do que foi cortado, também foram invasoras, portanto, o proprietário
fez também uma limpeza do terreno, foram cortados muitos pinheiros, eu percebi que havia
lá pinheiros, alguns carvalhos também, também percebi isso, mas percebi que também
havia árvores, cedros e carvalhos que continuam lá, e medronheiros também. Portanto,
aquilo é de facto um espaço privado, é uma área que tem um proprietário, o proprietário
fez a limpeza do terreno e ao que percebemos não está ali cometido qualquer crime
ambiental. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente às questões que foram colocadas pela Senhora Deputada Filomena Pires que
acho que falou a seguir, e falou do Centro Histórico, dizer-lhe que a nossa preocupação com
o Centro Histórico é imensa. A revitalização do Centro Histórico, da Rua Direita que é
Centro Histórico também, o trabalho que tem sido feito é sempre no sentido de proteger e
de revitalizar uma zona histórica que nos diz muito a todos nós. É certo que as obras, nós
por um lado queremos as obras, queremos que vá para ali os SMAS porque também será
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mais um ponto que chamará para ali pessoas, as que se deslocam, que procuram os Serviços
para tratar dos seus problemas, portanto, dão alguma vitalidade ao Centro Histórico, mas
quer dizer, as obras trazem sempre inconvenientes, nós por um lado queremos obras, por
outro lado ficamos perturbados com os transtornos que causam. --------------------------------Aquilo que referiu relativamente à forma como se comunica ou não fazer uma comunicação
atempada, eu vou ter isso em consideração, perceber se efetivamente houve aí comunicação
um bocadinho em cima do joelho, como é habitual dizer-se, mas, dizer-lhe que houve
também contacto com as pessoas, com os comerciantes, os técnicos tiveram reuniões com as
pessoas e houve respostas às pessoas relativamente aquilo que se estava a passar, portanto,
há aqui uma questão temporal que podemos de facto ter mais atenção, mas as obras sem
trastorno não se fazem. ------------------------------------------------------------------------------------Dizer também que houve preocupação, e apesar dos Jardins Efémeros, como sabe, depende
também como as coisas evoluírem porque o programa Verão na Cidade Jardim, portanto,
apresentámos o programa, mas sempre condicionado à evolução também da pandemia,
porque se as coisas evoluírem de modo a pôr em causa a realização de determinados eventos
pois teremos que naturalmente respeitar, mas, preocupados com essa situação, até com a
deslocalização dos Jardins Efémeros, procurámos nesses dias uma solução também para o
Centro Histórico, não os Jardins Efémeros a deslocalização foi por questões de segurança,
a própria promotora explicou qual a razão desta deslocalização, os comerciantes ficaram
um bocadinho tristes porque a realização dos Jardins Efémeros naquela zona é sempre um
balão de oxigénio depois de um período tão conturbado porque todos passámos, mas a
verdade é que também que nos preocupámos com a programação para o Centro Histórico
ao mesmo tempo que decorrem os Jardins Efémeros, portanto, há esta preocupação sempre
constante. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Por outro lado, também em termos ambientais, e no que respeita à recolha dos recicláveis a
nossa experiência começou, a da recolha porta a porta exatamente pela zona histórica,
portanto, na recolha porta a porta, do cartão e do vidro, portanto, há sempre aqui uma
preocupação, e o próprio apoio que se deu ao comércio e todo o programa de apoio e de
incentivo que o Município de Viseu promoveu, contemplou naturalmente e com particular
atenção também a zona histórica. -----------------------------------------------------------------------Eu relativamente à questão do multibanco, colocou-me a questão do multibanco, este
processo já passou por mim há algum tempo, confesso que não lhe sei dizer exatamente qual
é o ponto de situação neste momento... ------------------------------------------------------------------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara intervém dizendo: Está em fase de execução. ---------- A Senhora Presidente da Câmara prossegue a sua intervenção dizendo: … está-me a dizer
aqui o Senhor Vice-Presidente que está em fase de execução. Esse processo passou por mim,
estava tudo tratado houve que fazer um protocolo, o Gabinete Jurídico acompanhou esta
questão também de perto, eu tratei este assunto de perto também com o Gabinete Jurídico,
portanto, não sabia exatamente agora qual era o atual ponto de situação, isto, também são
imensas coisas e pronto, e por vezes confesso que quando surgem os problemas voltamos
atrás, vamos ver, e, portanto, por aquilo que eu percebi também, está em fase de execução.
Relativamente às questões colocadas pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de
Orgens, hoje veio um bocadinho, com um tom um bocadinho mais suave relativamente às
duas últimas intervenções anteriores, quer na Assembleia anterior, quer na anterior à
anterior, que ainda teve a presença do Senhor Presidente Almeida Henriques. Dizer ao
Senhor Presidente Mauro Esteves que, pronto, o Senhor Presidente chamou a si todas as
competências, e não quis as coisas de uma forma faseada e depois o resultado é um
bocadinho este, quer dizer, quando o trabalho é um trabalho em que não nos empenhamos
com mais determinação e força por vezes isto acontece. Já lhe sugeri inclusivamente que
marcasse uma reunião com o Senhor Vereador das Freguesias, mas, ao que percebo, prefere
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vir aqui fazer um bocadinho mais de política, e se as coisas não funcionam, eu vou-lhe
sugerir, se assim pretender, que marque uma reunião comigo, e eu com todo o gosto o
receberei e iremos analisar estas questões. Mas, dizer-lhe que de facto quando fala em
desinvestimento eu se calhar vou só aqui falar em meia dúzia de investimentos e depois
vamos perceber onde é que está o desinvestimento na freguesia. A Ecopista é um
investimento em Orgens. A nacional 337 é um investimento em Orgens. O investimento na
rede de distribuição de água é um investimento em Orgens. O Espaço do Cidadão é um
investimento em Orgens. A requalificação total do Espaço Freguesia é um investimento em
Orgens. A Rua da Várzea em Quintela é um investimento em Orgens, isto entre outras que
podia também estar aqui a referir, portanto, deixo-lhe aqui a sugestão e o desafio, marque
a reunião que a minha porta estará sempre aberta para o ouvir e para tratarmos destas
questões que aqui refere, mas de qualquer modo, de facto hoje vem num tom um bocadinho
mais suave o que também me agrada. ------------------------------------------------------------------A seguir à intervenção do Senhor Presidente Mauro Esteves foi o Senhor Presidente da
Junta do Campo Carlos Lima. Dar-lhe os parabéns naturalmente pela distinção tão valiosa
que foi extensiva também à Freguesia de Viseu que também teve a distinção. Depois da
intervenção do Senhor Presidente de Orgens é sempre bom ouvir um Presidente que vem
aqui falar do seu trabalho e da forma empenhada como o fez, e tem que ser mesmo assim, e
também esta questão da valorização ambiental é de facto o caminho porque este é o grande
desafio que se coloca à humanidade, são estas questões ambientais porque não há outro
planeta não há planeta b como se costuma dizer e, portanto, isto é tudo em linha com a
consolidação da qualidade de vida da Melhor Cidade para Viver e também da Viseu Cidade
Jardim. Portanto, muitos parabéns a si e à equipa e à freguesia naturalmente e também
extensivo à Freguesia de Viseu. --------------------------------------------------------------------------Relativamente à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Côta, de facto
tem-se verificado, e fez aqui referência a uma grande dificuldade pelo aumento de preços
de materiais e pela escassez também dos materiais e também pelas empresas, portanto, há
concursos que ficam desertos porque as empresas não concorrem, não são tantas quanto
isso, estão assoberbadas de trabalho e efetivamente tocou aqui num aspeto que é motivo
também de algum atraso das obras e da concretização de alguns trabalhos que é exatamente
essa falta de materiais, a subida também astronómica dos preços dos materiais e também
do atraso verificado por obras que não conseguimos adjudicar porque os concursos muitas
vezes ficam desertos e porque não temos mão-de-obra para execução dessas empreitadas,
dessas obras. -------------------------------------------------------------------------------------------------Eu há pouco não fiz aqui nenhum comentário, mas naturalmente que também queria fazer
aqui um agradecimento às Cavalhadas de Vildemoinhos e de Teivas por terem marcado a
tradição e não terem deixado cair esta tradição ainda que de uma forma diferente
reinventaram-se respeitando os critérios de segurança para que tudo corresse da melhor
forma, e também agradecer a homenagem que foi também feita pelas duas, quer pelas
Cavalhadas de Teivas, quer pelas Cavalhadas de Vildemoinhos, e em particular pelas
Cavalhadas de Vildemoinhos através da estrutura que colocaram no Rossio, uma
homenagem também sentida ao Presidente Almeida Henriques. ---------------------------------E, creio que de um modo geral respondi às questões que me foram colocadas, não tenho aqui
mais nenhuma Senhor Presidente. --------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Então,
terminámos assim o Período de Antes da Ordem do Dia cumprindo todas as regras
regimentais e agradecemos também a colaboração de todos. --------------------------------------Antes de iniciarmos os nossos 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. Voltamos a recordar também os Senhores Deputados que deverão estar
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observáveis on-line em tempo real durante os trabalhos especialmente no período de
votações, e também que, já aprovámos no início dos nossos trabalhos, logo no início da
manhã para efeitos de execução imediata, as deliberações são aprovadas em minuta. -------Por isso, dava de imediato a palavra à Senhora Presidente da Câmara para tratar do
PONTO UM (1) da Ordem de Trabalhos Informação Municipal e informava também que
independentemente do resumo que é sempre feito, a informação da Senhora Presidente foi
divulgada a todos os Senhores Deputados e constará integralmente da Ata da Sessão. Por
isso, dava a palavra à Senhora Presidente da Câmara. -------------------------------------------------- VINTE E QUATRO – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigada
Senhor Presidente. Reitero os meus cumprimentos a todos. ---------------------------------------Então começava com informações relativas ao Covid 19 e ao processo de vacinação. --------Entrámos numa nova fase, a que poderá representar, finalmente, o regresso à nossa vida
normal, em particular para a atividade económica. Este é um 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, necessitam que esta fase corra bem. ----------Precisam de todos nós, enquanto cidadãos conscientes e cumpridores das regras definidas
pela autoridade de saúde. Temos conseguido controlar a pandemia, e precisamos de manter
este rumo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Por parte do Município de Viseu, todos os agentes económicos e os viseenses, sabem com o
que podem contar. Estivemos na linha da frente desde a primeira hora sob a liderança do
Presidente Almeida Henriques em todos os momentos, e assim continuamos a fazer, mesmo
nos momentos mais difíceis não nos demitimos das nossas responsabilidades porque o nosso
compromisso é e será com Viseu e com o bem-estar dos viseenses. -------------------------------O processo de vacinação decorre a bom ritmo no Pavilhão Multiusos, salientando uma vez
mais o trabalho dos profissionais de saúde dedicados e empenhados em dar seguimento, de
forma eficaz, cuidada e segura, aos agendamentos para a toma da vacina contra a COVID19. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Já foram realizadas mais de 115 mil inoculações, segundo os últimos números partilhados
pelo ACES Dão Lafões (são dados de 7 de junho fornecidos a 16 de junho). -------------------Por outro lado, há também um trabalho atento, de proximidade e acompanhamento por
todos os voluntários que, diariamente, dedicam o seu tempo a ajudar neste processo. São
dezenas os rostos dos voluntários do Banco Local de Voluntariado do Município de Viseu e
da Liga de Amigos e Voluntariado do Centro Hospitalar Tondela Viseu que colaboram
nesta luta contra o vírus. ----------------------------------------------------------------------------------Recebi-os no Salão Nobre dos Paços do Concelho dando-lhes uma palavra de especial
agradecimento e conforto pela dedicação em prol da comunidade. A todos eles, só podemos
estar gratos. --------------------------------------------------------------------------------------------------Falando agora de assuntos de Educação, Cultura e Desporto. ------------------------------------Cultura - Anunciámos o cancelamento da Feira de São Mateus 2021. --------------------------Apesar de se tratar de uma decisão difícil, foi devidamente ponderada. O espectro legal
relacionado com o cenário dos eventos de verão não era ainda claro e não poderíamos adiar
Por mais tempo a decisão, que se veio a revelar sensata e consonante com as decisões
governamentais. ---------------------------------------------------------------------------------------------A legislação e normas a aplicar aos eventos de verão, bem como os condicionamentos de
segurança e económicos suscitados pelo contexto pandémico estiveram na base desta decisão
que foi unânime entre a Câmara Municipal, promotora do evento, e a Direção e sócios da
VISEU MARCA, associação responsável pela organização executiva do certame. -----------Saliento ainda que o Centro de Vacinação no Multiusos se mantém como uma prioridade
absoluta e que condicionaria desde logo a realização da Feira ao impossibilitar a instalação
dos operadores no local. -----------------------------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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Esta decisão obrigou-nos a procurar soluções alternativas que fossem ao encontro das
expectativas dos agentes económicos e da população em geral como forma de apoio à
revitalização económica e social. -------------------------------------------------------------------------Nesse contexto, face aos constrangimentos sociais e económicos gerados pela pandemia, o
Município de Viseu decidiu agregar à programação de verão um conjunto de realizações e
propostas que integram o programa municipal VISEU CULTURA e VISEU CULTURA +.
Construímos uma programação diversificada, descentralizada e responsável, que se
prolonga até ao dia 21 de setembro. ---------------------------------------------------------------------Este ano, o Verão na Cidade-Jardim tem mais dias de animação, decorre em mais locais e
apresenta um conjunto multifacetado de mais de 500 iniciativas. --------------------------------Naturalmente, conscientes das limitações e constrangimentos, fomos trabalhando na
alternativa que apresentámos. ----------------------------------------------------------------------------A aposta em espaços ao ar livre, com entradas controladas e com todas as medidas de
segurança preconizadas pelas autoridades de saúde, foi também uma prioridade ao
desenhar este programa. -----------------------------------------------------------------------------------As atividades decorrerão em diferentes pontos da cidade, com uma distribuição temporal
alargada, permitindo assim evitar aglomerações. ----------------------------------------------------Ao apostar na descentralização de propostas, a iniciativa “Verão na Cidade-Jardim”
pretende garantir uma oferta segura e responsável a todos os que dela usufruam. -----------A Proteção Civil Municipal, em articulação com as respetivas forças de segurança e
autoridades competentes, garante a coordenação do plano de segurança de toda a
programação da iniciativa. --------------------------------------------------------------------------------Estamos confiantes que esta é uma iniciativa sólida, segura e dinâmica, capaz contribuir
decisiva e positivamente para a retoma que todos esperamos. ------------------------------------Estou convicta que o “Verão na Cidade-Jardim” vai reforçar o posicionamento de Viseu
como uma das cidades mais relevantes e ativas do país no setor da Cultura e dos eventos e
servirá também de suporte à dinamização turística do concelho. --------------------------------Dou também nota da abertura da nova loja de turismo de Viseu na casa-museu do Capitão
Almeida. Trata-se sem dúvida de um local de especial significado, já que Francisco Almeida
Moreira teve um papel ativo e relevante na promoção de Viseu enquanto destino cultural,
patrimonial e turístico. -------------------------------------------------------------------------------------Na recuperação desta crise sanitária, pretendemos que Viseu continue a afirmar-se como
um destino turístico cultural sustentável de excelência, seguro, criativo, relevante no plano
Nacional, assente no seu elevado patamar de qualidade de vida, no ecossistema ambiental e
humano, na identidade histórica e patrimonial, na gastronomia e vinhos, nos seus valores
naturais e rurais, assumindo simultaneamente um importante papel enquanto CidadeRegião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------O Município de Viseu celebrou o Dia Internacional dos Museus com a abertura e
inauguração do novo Museu Municipal: o Museu Keil Amaral - Pessoas, Arte, Coleções. --Situado na Casa da Calçada, na zona histórica da Cidade-Jardim, o Museu assume-se como
uma viagem pelo percurso de vida de cinco gerações de uma família estreitamente ligada à
Arte, em Portugal: os Keil Amaral. E, conta a história de treze elementos da família, através
de um conjunto de obras da sua coleção privada. ----------------------------------------------------Este Museu passou a integrar a Rede de Museus Municipais que perfaz agora um total de
oito Museus. Estamos a reforçar a nossa oferta cultural, preservando o património de Viseu.
Este Museu é mais um relevante ponto de interesse no nosso concelho. -------------------------Na área do Desporto também não faltaram ações e medidas nos últimos tempos através de
mais uma iniciativa que tem como objetivo promover a atividade física e o bem-estar dos
viseenses, procedemos à consignação das obras de requalificação da Ecopista do Dão. ------
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Inaugurámos, ainda, um conjunto de Percursos Ativos que aliam História e Memória a
identidade cultural, atividade física e Saúde e Bem-estar. ------------------------------------------A promoção destes espaços sensibiliza para a importância da atividade física na construção
de uma comunidade mais ativa, com melhor qualidade de vida e mais feliz, e contribuem
para a consolidação de Viseu como Melhor Cidade para Viver. ----------------------------------A Escola Básica do Viso recebeu também o "Laboratório Móvel das Ciências: Viseu Dão
Lafões". -------------------------------------------------------------------------------------------------------O Laboratório Móvel é uma ação promovida pela CIM Dão Lafões e está integrada no
programa municipal VISEU EDUCA. Pretende-se com esta iniciativa desenvolver
capacidades que estimulem o raciocínio, a concentração e a resolução de problemas. -------Temas como a robótica, o corpo humano, ambiente e alterações climáticas foram abordados
e explorados pelos mais novos. ---------------------------------------------------------------------------Até ao momento, no concelho de Viseu, este é já o 4º Agrupamento de escolas que acolhe a
iniciativa. Globalmente, irão beneficiar desta experiência de aprendizagem complementar,
inovadora e itinerante todos os alunos dos 3º e 4º anos do ensino básico, ou seja, cerca de
2000 alunos. --------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao investimento, apoio à economia local e à criação de emprego. Viseu atraiu novos
clusters, nomeadamente os das Tecnologias de Informação, Saúde e Ambiente captando
mais investimento e mais emprego para o nosso concelho. -----------------------------------------Tivemos a oportunidade no mês passado de assistir à apresentação dos resultados da
Softinsa. Em pouco mais de quatro anos de atividade na região, a empresa já ultrapassou
as três centenas de colaboradores. -----------------------------------------------------------------------Quando assinámos o protocolo, a perspetiva inicial da Softinsa era de alcançar os 120 postos
de trabalho, um objetivo largamente superado. O Município entendeu de imediato a
relevância deste investimento para a cidade. Acompanhámos a Softinsa e as outras
empresas, desde o primeiro minuto e estivemos ao lado das empresas no seu crescimento. Salienta-se também o crescimento do cluster da Saúde. Estive presente na celebração dos
60 anos de vida da Casa de Saúde de S. Mateus. O trabalho desenvolvido pela Casa de Saúde
de São Mateus e por todos os seus profissionais que, ao longo deste largo período, dedicaram
muito da sua vida em prol da saúde e bem-estar dos viseenses é merecedor do nosso
reconhecimento público. -----------------------------------------------------------------------------------Participei também na apresentação pública do Projeto Proteger + promovido pela JS
Clínica Médica, Universidade Católica e Altice Labs. E, na Conferência em memória do
Legado de Alfredo da Silva promovida pela CUF. A vida e o bem-estar dos viseenses é
claramente uma prioridade pelo que a aposta neste setor é imperativa como aliás a
pandemia nos veio a confirmar. --------------------------------------------------------------------------Foi também inaugurado em Viseu o centro Europe Direct, resultado de uma candidatura
da CIM Viseu Dão Lafões. Este importante espaço disponibiliza informação sobre a União
Europeia (UE) a todos os concelhos das regiões de Viseu Dão Lafões e de Aveiro. -----------O centro Europe Direct deixa-nos mais próximos das instituições europeias, dos seus
serviços e de todas oportunidades que o projeto europeu nos disponibiliza. -------------------Os jovens viseenses têm agora no seu concelho acesso a conhecimento e informação sobre
Europa e as várias oportunidades que esta oferece, desde programas de apoio à mobilidade
em contexto de trabalho, formação ou investigação. Passámos assim a estar “mais perto” da
Europa e de possibilidades de formação, qualificação e empregabilidade dos nossos
quadros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Viseu posiciona-se para melhor aproveitar as oportunidades de desenvolvimento e
crescimento que a União Europeia proporciona aos seus territórios. ----------------------------Mantivemos também a pressão junto do Governo na procura das soluções que tardam em
sair dos anúncios e do papel. ------------------------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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Projetos como a ligação ferroviária a Viseu ou a Barragem de Fagilde, o Centro Distrital de
Proteção Civil, são demasiadamente importantes para ficarem esquecidos. -------------------Esperamos que o PRR e os investimentos Governamentais não percam mais uma
oportunidade para o País e, especialmente, para o Interior de Portugal. -----------------------Consignámos também uma obra importante para a mobilidade do concelho – a Rotunda do
Matadouro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A intervenção no acesso a Rio de Loba (junto ao antigo matadouro), inclui a execução de
uma nova rotunda e o alargamento de um troço da EN229, que faz a ligação entre Viseu e
Satão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Com o inicio desta obra, com o alargamento da Estrada Nacional 16, e o novo acesso à
Avenida da Europa, estamos a contribuir para a melhoria da mobilidade em Viseu com
benefícios diretos para as populações do concelho. --------------------------------------------------Assinalámos também a conclusão de várias obras nas freguesias. --------------------------------Em Rio de Loba inaugurámos a Adaptação do edifício da sede da Freguesia para
funcionamento do Espaço do Cidadão que irá melhorar o acesso dos munícipes a um
conjunto alargado de serviços. ---------------------------------------------------------------------------No Campo, inaugurámos a requalificação da Rua dos Padrões, Campinais e Lavandeiras
em Moselos; a Requalificação da Rua das Cavadas, Estrada Velha e Rua do Rei em Vila
Nova; e ainda a obra de Saneamento Básico na Rua da Cal e Rua das Lavadeiras, em Vila
Nova do Campo. ---------------------------------------------------------------------------------------------Inaugurámos ainda dois novos Espaços do Cidadão no nosso Concelho. -----------------------Um na Escola da Seara, Freguesia de São João de Lourosa, e outro na Junta de Freguesia
de Ranhados. -------------------------------------------------------------------------------------------------Com a inauguração destes dois Espaços do Cidadão passamos a dispor de 10 Espaços
Cidadão no concelho, instalados, a saber, em Abraveses, Campo, Orgens, Repeses e São
Salvador, Bodiosa, Silgueiros, Rio de Loba, S. João de Lourosa, Ranhados e Viseu. ---------Inaugurámos também a requalificação da Rua do Olival de Santa Eulália, na Freguesia de
Repeses e São Salvador. -----------------------------------------------------------------------------------Não abrimos mão desta aposta na coesão territorial e no investimento nas nossas Freguesias.
Quanto a questões de ambiente e sustentabilidade, consignámos a empreitada de
saneamento na EN 231-1, entre Silgueiros e Oliveira de Barreiros, e que irá servir cerca de
50 habitações. ------------------------------------------------------------------------------------------------No valor de 230 mil euros e com um prazo de execução de 150 dias visa colmatar e melhorar
o sistema de drenagem de águas residuais domésticas nas localidades de Silgueiros e
Oliveira de Barreiros. --------------------------------------------------------------------------------------Uma aposta determinada como a que temos realizado permite que, num território com 507
km2, Viseu alcance uma taxa de cobertura de saneamento de 98%, e de água em mais de
99%. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Viseu acolheu também a Green Week 2021, o maior evento anual no calendário da política
ambiental europeia. A iniciativa foi promovida pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão,
do Instituto Politécnico de Viseu. ------------------------------------------------------------------------Foi com especial interesse que participei nesta iniciativa. O Ambiente, a Sustentabilidade e
o combate as alterações climáticas são temas que nos devem unir e constituem um dos
grandes desafios da humanidade. ------------------------------------------------------------------------O tema escolhido para a edição deste ano da Green Week foi “Poluição Zero”, uma ambição
sempre presente nas prioridades do nosso concelho. Lembro que Viseu está entre as cidades
menos poluídas da Europa e é mesmo a melhor classificada em Portugal. As conclusões são
de um estudo científico internacional, publicado recentemente na revista Lancet Planetary
Health, que analisou 858 cidades europeias. ------------------------------------------------------------
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Entre as cidades portuguesas, Viseu é, de longe a melhor classificada, tanto nos níveis de
dióxido de azoto (NO2), como das partículas finas. --------------------------------------------------Viseu tem também uma das maiores e melhores florestas urbanas do nosso país. Uma árvore
por cada 1,32 habitantes. ----------------------------------------------------------------------------------Também inaugurámos na Quinta da Cruz o Centro de Arte Contemporânea, a exposição
temporária: “O Futuro é já Amanhã”. Trata-se de uma exposição itinerante sobre o
ambiente e as alterações climáticas, destinada ao público infantil, organizada pela
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões. ------------------------------------------------------A exposição está especialmente vocacionada para as nossas crianças, que são sem dúvida,
verdadeiros catalisadores para a adoção de medidas cada vez mais sustentáveis e
potenciadoras da preservação ambiental. --------------------------------------------------------------Para a nossa cidade, justamente apelidada de “Cidade-Jardim”, combater as alterações
climáticas e preservar o ambiente, é uma prioridade. Um desafio que precisamos
urgentemente de vencer, para continuar a afirmar Viseu como a cidade portuguesa com
mais qualidade de vida. ------------------------------------------------------------------------------------(Anexo 1 – páginas 337 a 351). -------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Tem
a palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Viseu Diamantino Santos. ------------------------ VINTE E CINCO – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE
VISEU DIAMANTINO AMARAL DOS SANTOS (PPD/PSD): Bom dia a todos e a todas.
Uma saudação especial a todas e a todos. Naturalmente um cumprimento também ao
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, às Senhoras Secretárias, saúdo também a
Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Vice-Presidente, as Senhoras e os Senhores
Vereadores, Caros Membros da Assembleia Municipal de Viseu, Caríssimas Colegas e
Caríssimos Colegas Presidentes de Junta de Freguesia, saúdo eventualmente os Senhores
Jornalistas e de uma forma também muito especial os Colaboradores da Assembleia
Municipal que permitem que esta Assembleia funcione ainda que em moldes diferentes, bem
gostaríamos estar todos juntos mas a verdade é que os cuidados que devemos tomar assim
o exigem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Eu queria aproveitar a oportunidade da intervenção muito concisa ainda que detalhada da
Senhora Presidente de Câmara para falar sobre uma questão que tem muito mais a ver com
o imaterial e de uma importância extrema nomeadamente neste período em que os nossos
afetos, a nossa comunicabilidade não é exatamente aquela que gostaríamos de fosse, e refirome de facto, à programação que o município colocou no ar relativo ao Verão na Cidadejardim. Eu tive a oportunidade de estar presente na sua apresentação, não vou aqui de
alguma maneira enumerar tudo aquilo que a Senhor Presidente já o fez de uma maneira
detalhada, acho que isso seria fastidioso, mas quero de alguma maneira enfatizar os
momentos mais interessantes e mais importantes na minha perspetiva. Desde logo, de facto,
a diversidade das manifestações que estão de alguma forma inscritas na programação que
foi, entretanto, apresentada, o convocar os atores locais, é fundamental, nós temos hoje de
facto também na cultura uma série de atores locais que a promovem, que a fazem, e que de
uma maneira genuína e autêntica, portanto, exercitam este nóvel e brilhante ato de fazer
cultura na nossa cidade, no nosso concelho com os nossos atores. Isto valoriza-os e também
os ajuda economicamente nesta fase tão difícil. O facto também de não centralizarmos os
eventos todos nos mesmos locais é para nós também de aplaudir. Temos de facto sítios
fantásticos no território da cidade, e, portanto, levar estes eventos aos diferentes territórios,
gostamos muito, relevamos isso com muito entusiasmo, e em particular aquilo que nós
consideramos a sala de visitas da nossa cidade que é de facto o Parque Aquilino Ribeiro tão
propício a atividades nomeadamente a atividades de ar livre que são aquelas que hoje
devemos recomendar e acentuar. Depois também, infelizmente dois anos sem o nosso evento
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máximo, sem a nossa Feira de S. Mateus, de facto custa-nos aceitar isso, mas, a realidade
assim o determina, e o facto de transportarmos para o Campo de Viriato algumas
manifestações muito similares aquilo que se faz na Feira de S. Mateus é também uma
valorização positiva em nosso entender, subjacente claro que é a retoma económica como
muito bem disse na sua apresentação, é de facto fundamental. Comerciantes e outros
promotores conexos agradecem seguramente esta facilidade, ou esta ajuda que o município
está a dar a esses promotores. E, por fim, de facto, uma coisa que é deveras importante, é a
segurança com que estes eventos vão acontecer porque houve de facto uma planificação
envolvendo os agentes indicados para o efeito, houve essa planificação e portanto, nós
Membros da Assembleia do Partido Social Democrata não poderíamos deixar de felicitar a
nossa Administração pela concretização desta importante manifestação imaterial que
coloca de facto como bem disse a nossa cidade numa das cidades mais importantes do ponto
de vista cultural, seguramente no interior a mais importante. Muito obrigado. -------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra o Senhor Deputado Rui Martins. ------------------------------------------------------------------- VINTE E SEIS – O SENHOR DEPUTADO RUI ANTÓNIO DA CRUZ MARTINS
(PS): Bom dia a todas e a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia
Municipal, Excelentíssimas Secretarias, Excelentíssima Presidente da Câmara Municipal
de Viseu, Excelentíssimos Vereadores, Excelentíssimos Deputados Municipais,
Excelentíssimos Presidentes de Junta de Freguesia, Excelentíssimos Administrativos da
Assembleia Municipal e Excelentíssimos Jornalistas. -----------------------------------------------Excelentíssima Presidente da Câmara Municipal de Viseu ninguém tem dúvidas que
estamos perante uma nova realidade económica. Nova realidade de relações laborais. A
chamada transição digital. Modos mais cooperativos, mais colaborativos de pensar,
produzir e consumir. Concordarão certamente que a generalização do trabalho remoto veio
mudar tudo, veio para ficar, e tem consequências drásticas, para todas as gerações. A
relação trabalhador-empresa, mudará para sempre. De acordo com esta nova realidade
destaca-se que o trabalho remoto, o teletrabalho, o trabalho à distância, pode tornar a
localização geográfica numa variável irrelevante para as empresas. E se temos tantos jovens
viseenses a trabalhar fora de Viseu, também será possível mostrar que é possível continuar
esse trabalho, mas a partir de Viseu. Precisamos de infraestruturas tecnológicas de base.
Precisamos também de outros incentivos de base de uma vida familiar, cada vez mais
inovadora, diferenciadora, focados nos mais jovens e todos os outros, e até com uma certa
vertente hedónica. Mas precisamos também de acções como o Governo acabou de lançar,
como a rede denominada “Teletrabalho no Interior. Vida Local, Trabalho Global”, que
pretende criar espaços de trabalho colaborativo “coworking” em concelhos do interior. Isto
vai contribuir para a dinamização dos territórios do interior, facilitar a fixação e atracção
de pessoas e empresas, diminuir a necessidade de deslocações e a consequente pegada
carbónica e melhorar a qualidade de vida das populações do Interior, promovendo a
conciliação entre vida profissional e familiar. Precisamos deste tipo de coisas. Só na região
Centro, serão abertos 23 espaços! Não posso deixar de assinalar este acto. Viseu pode
adaptar-se a estes novos tempos. Viseu pode liderar esta transição. Trata-se de facto de
inovar. Trata-se de crescer. De evidenciar novas vantagens competitivas do interior.
Sabemos que as estruturas representativas sindicais têm enviado propostas e sugestões ao
Município no sentido dessa evolução, com novos sistemas de avaliação, de prémios,
recompensas e dispensas. O Partido Socialista defende o avanço nesta matéria, com
cláusulas inovadoras, organizando o tempo de trabalho, não esquecendo a segurança e
saúde, e oficializando modelos de gestão de recursos humanos que visam criar maior
transparência e bem-estar laboral. No fundo, mais direitos e melhores condições. ------------
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Não estamos infelizmente a dar esses passos e nem sequer estamos a ver sinais disso mesmo.
É esta a nossa preocupação e o Executivo da Autarquia de Viseu deve estar atento e
acompanhar estas mudanças. Disse. Muito obrigado. ---------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra a Deputada Ana Cláudia Salgueiro. --------------------------------------------------------------- VINTE E SETE – A SENHORA DEPUTADA ANA CLÁUDIA CARVALHO
SALGUEIRO (PS): Muito obrigado Senhor Presidente. Senhor Presidente da Assembleia
Municipal, Senhoras Secretárias, Senhora Presidente da Câmara Municipal, Senhores
Vereadores, Senhores Deputados, Senhores Presidentes de Junta, Senhores Munícipes,
Senhores jornalistas, Minhas Senhoras e Meus Senhores. -----------------------------------------Vivemos hoje uma nova fase da pandemia da Covid-19. -------------------------------------------O Governo português, a DGS e todos os profissionais de saúde tudo têm feito para atenuar
os problemas que têm surgido. ---------------------------------------------------------------------------Numa altura em que, apesar de uma boa fatia da população já estar a ser vacinada, os testes
são, mais do que nunca, um instrumento de controlo da propagação do vírus, de segurança
da comunidade e, cada vez mais, fator de liberdade de circulação da população em
segurança. Pelo que urge democratizar o acesso a estes testes. ------------------------------------Neste sentido, é de salientar o recente anúncio do Governo português de estar a estudar uma
forma de comparticipar os testes à Covid. -------------------------------------------------------------Mas das Câmaras, enquanto poder decisório caraterizado pela proximidade aos cidadãos,
também se espera que cooperem nesta luta, que é de todos nós. ----------------------------------Quando vivemos algum crescendo dos casos covid no nosso concelho e no distrito, em que o
Verão se aproxima – sinónimo, portanto, de vinda de maior turismo e dos nossos emigrantes,
de reunião de famílias e de existência de alguns eventos –, a prevenção, mais do que a reação,
terá que imperar! É, portanto, neste quadro, que o Partido Socialista lança um apelo a este
Executivo para que garanta testes gratuitos no nosso concelho, a residentes e não residentes.
Este foi já o caminho percorrido por inúmeros concelhos deste país, dos quais podemos
salientar, a título de exemplo, Lagoa, Cascais, Lisboa, Albufeira, Oeiras, Odivelas, Batalha,
Rio Maior e Amadora, que a Câmara de Viseu deveria seguir, em prol dos cidadãos e do
nosso concelho! Obrigada! ------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a
palavra o Deputado Gonçalo Ginestal. --------------------------------------------------------------------- VINTE E OITO – O SENHOR GONÇALO AMÂNDIO GINESTAL MACHADO
MONTEIRO ALBUQUERQUE (PS): Muito bom dia a todas e a todos. Senhor Presidente
da Mesa, Senhoras Secretárias da Mesa, Senhora Presidente da Câmara, Senhoras e
Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Presidentes de
Junta, Funcionários desta Assembleia, Comunicação Social, Minhas Senhoras e Meus
Senhores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Começo aqui por dar uma nota pessoal ao Senhor Deputado João Caiado que sempre foi
uma voz respeitada, competente, atenta e solidária no espectro educacional do Concelho de
Viseu. Com toda a certeza outros desafios virão. Desejo a este bom amigo votos de muita
saúde nesta nova etapa da sua vida. ---------------------------------------------------------------------Senhora Presidente da Câmara, desde que o novo site do Município foi ligado os Viseenses
viram-se privados de um património político muito valioso para a história do concelho.
Estou a falar objetivamente das Atas das Assembleias Municipais dos mandatos anteriores
que representam e identificam toda a luta e espólio político do nosso concelho. Até pela
memória ao Presidente Almeida Henriques deveriam ser repostas rapidamente. O pedido
da Senhora Deputada do PSD na última Assembleia Municipal caiu em saco roto. O Grupo
Parlamentar do Partido Socialista reforça aqui este pedido em nome da transparência, da
verdade e da história da Cidade de Viseu. -------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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Senhora Presidente li atentamente a sua informação e começo por lhe dizer que fiquei com
a ideia de que o Governo não existe para este executivo camarário. Aliás por mais que o
Governo faça pelo Interior e em particular pelos Viseenses o PSD terá sempre a cabeça na
areia, não quer ver as evidências. Os viseenses não andam distraídos e darão nota disso
mesmo, nas próximas eleições autárquicas. Na sua informação dedicou 79 palavras à relação
com o Governo e à defesa do Interior. Poucochinho diria! ----------------------------------------Olhe, é bom que registe para memória futura e eu vou apenas dar-lhe alguns exemplos. Este
Governo e o anterior também do Partido Socialista disponibilizou centenas de milhões de
euros a empresas de Viseu e da região nomeadamente no apoio à retoma progressiva, no
apoio à manutenção dos postos de trabalho vítimas dos incêndios de 2017 ou agora da
pandemia. De acordo com os últimos dados já foram criados 24 mil postos de trabalho no
Interior e esse mesmo Interior já captou cinco vezes mais investimento no último ano da
pandemia, cerca de cinco mil milhões de euros. ------------------------------------------------------Depois temos os diversos programas como o + Coeso que vai possibilitar criar milhares de
postos de trabalho no Interior, o Programa do Regresso a Portugal que já permitiu o
regresso de milhares de emigrantes portugueses e suas famílias para o nosso país. Olhe que
eles não voltavam ou não voltariam se não sentissem que Portugal lhes pode dar uma
oportunidade de vingar na vida, e é essa transformação que nós estamos a operar. Temos
que continuar a criar condições para que as pessoas se fixem nos seus territórios e para isso
tem de haver emprego, habitação e uma rede social de apoio muito abrangente e forte, da
educação à saúde, dos cuidados aos idosos às associações de diversa índole, dos diferentes
apoios da segurança social às autarquias. Esta rede é fundamental para que o país e o
Interior vinguem. -------------------------------------------------------------------------------------------Mas vamos mais além e falemos de Viseu, cidade que tem em pleno funcionamento a única
entidade pública criada pelo Governo do Partido Socialista em Portugal, a Alta Autoridade
Contra a Violência no Desporto. Aliás, relativamente a esta matéria pergunto à Senhora
Presidente para quando é que está prevista a mudança desta autoridade para o Centro
Histórico? Ainda há bem pouco tempo a Senhora Ministra da Coesão Territorial esteve em
Viseu a lançar o PEDU de Viseu (o plano estratégico de desenvolvimento urbano) que
ascenderá a mais de 19 milhões de euros de apoio. Para além disso tivemos o lançamento do
PARES 3 que vai possibilitar a dezenas de entidades a construção ou reabilitação de espaços
dando claramente uma melhor qualidade de vida não só aos seus utentes, mas também a
todos os seus trabalhadores. ------------------------------------------------------------------------------Mas há mais. Tivemos na passada semana o anúncio da redução das portagens nas ex-Scuts.
E aqui deixem-me dizer que temos que ser intelectualmente honestos, uma medida proposta
e incluída no Orçamento de Estado para 2021 pelo PSD que depois votou contra esse próprio
Orçamento. Curioso o Governo aprovou uma redução de 50% das portagens para os
veículos de combustão e um corte de 75% para os veículos elétricos e não poluentes que
afinal o PSD não queria. Aqui vou um bocadinho mais longe e eu sou apologista de que não
deveria haver portagens nas Ex-Scuts como o próprio nome indica, deveriam ser mesmo
sem custos para o utilizador. ------------------------------------------------------------------------------Na área da saúde aguardamos a qualquer momento termos novidades sobre o Centro
Oncológico de Viseu e segundo sabemos o seu projeto estará concluído até ao final do mês.
Como é também do conhecimento de todos o Hospital Psiquiátrico de Abraveses não tem as
melhores condições físicas para os doentes e seus profissionais. Foi agora tomada a decisão
política para que se construa finalmente um novo edifício, de resposta à saúde mental, junto
ao Hospital de S. Teotónio. --------------------------------------------------------------------------------Um investimento superior a seis milhões de euros, verba do Plano de Recuperação e
Resiliência, do PRR, e contemplada dentro do Programa de fortalecimento da saúde mental
em Portugal. De acordo com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tondela
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Viseu o projeto já está a ser elaborado. Mais uma excelente notícia para os viseenses trazida
pelo Governo. ------------------------------------------------------------------------------------------------Como vê Senhora Presidente haveria muito mais do que os 405 carateres que dedicou ao
Governo na sua informação. Disse! -------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra a Deputada Filomena Pires. ------------------------------------------------------------------------ VINTE E NOVE – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS
PIRES (CDU): Reitero os cumprimentos a todos os presentes nesta sessão, e, não posso
deixar, uma vez que estamos na Ordem de Trabalhos, de fazer aqui uma nota. 28 pontos da
Ordem de Trabalhos! O sentimento que tenho Senhora Presidente, que é quem, faz a
proposta destes 28 pontos, é de que verdadeiramente não se pretende discutir, pretende-se
ratificar mas não debater as temáticas que aqui vêm, e não posso deixar de sentir algum
desrespeito por um órgão que é deliberativo com elevada responsabilidade como tem de
facto esta Assembleia Municipal. E, já agora Senhor Deputado Ginestal para repor a
verdade, de facto quem aqui trouxe o problema das Atas não estarem disponíveis foi a
Deputada da CDU, fui eu própria que aqui trouxe esse problema, não foi nenhuma
Deputada do PSD, embora pudesse tê-lo feito, mas de facto fui eu. ------------------------------Quanto à informação que a Senhora Presidente da Câmara nos traz. Começa naturalmente
a Senhora Presidente a sua informação a esta Assembleia, dando conta do número de
inoculações contra a COVID- 19 realizadas no concelho até ao passado dia 7 de junho. Dános conta, de seguida, da receção e homenagem feita pelo Executivo, no “Salão Nobre dos
Paços do Concelho”, aos voluntários do Banco da Liga, que têm contribuído para “o bom
andamento do processo de vacinação no concelho”. Como, com certeza por qualquer lapso
involuntário, não dirigiu nenhuma palavra de agradecimento ou conforto aos médicos,
enfermeiros, auxiliares e outros profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que com zelo
extremo, sacrifício da sua saúde e vida familiar realizaram as mais de 115 mil inoculações
no concelho, quero convidá-la a associar-se a um voto de reconhecimento que proponho que
esta Assembleia Municipal dirija a esse exército de combatentes pela saúde pública. -------Noutro passo da sua informação e ainda relacionado com o tema, dá-nos conta, do seu
regozijo pelas visitas que fez ao “cluster da saúde” constituído pela Casa de Saúde, pela
Clínica JS e pela CUF. Foi com certeza por falta de tempo que não visitou o Centro
Hospitalar Tondela Viseu, nem lhe ocorreu reclamar do Governo a rápida construção do
Centro Oncológico e do novo Hospital Psiquiátrico ou, mesmo que fosse inserido nos
roteiros para a comunicação social, visitar as obras das Urgências do Hospital de S.
Teotónio, dando desse modo um sinal de apreço pelo Serviço Nacional de Saúde, que visa a
prestação de cuidados de saúde a toda a população sem visar o lucro e o negócio. Percebi
mais à frente que o fez por assumida opção política. Quando escreve, que “o Concelho
importa pacientes” importa pacientes sem aspas, como se estes fossem uma mera
mercadoria transacionável, percebemos porque omite da sua informação o Serviço Nacional
de Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Pressão sobre o governo, só mesmo para a ligação ferroviária a Viseu. Bem-vinda à causa
que o PCP/CDU travaram isolados durante anos. Mas, cuidado, veja se a ligação ferroviária
a Viseu é mesmo uma reclamação unanime no Executivo e no PSD. É que, se hoje não há
comboios em Viseu deve-se à decisão do Governo de Cavaco Silva, que em 1989/90 mandou
encerrar as linhas do Dão e do Vouga, que faziam a ligação à cidade, com anuência do
Executivo do PSD. Se não tivessem sido encerradas estas linhas em nome do economicismo
bacoco, hoje estávamos ligados à rede ferroviária nacional e a reclamar a modernização dos
troços respetivos. --------------------------------------------------------------------------------------------Quantos aos 300 postos de trabalho da Softinsa, desafio a Senhora Presidente a trazer à
próxima reunião desta Assembleia, a folha de descontos da empresa para a Segurança
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Social. Assim não restarão dúvidas sobre os vínculos laborais dos “colaboradores” e
também se poderá aferir da qualidade do emprego nesta multinacional. -----------------------A promessa de construção para breve da “Rotunda do Matadouro” (em rigor, do exMatadouro), é uma boa notícia. Também esta foi uma reclamação das populações de
Travassós/Rio de Loba, a que o PCP/CDU deu voz e que trouxe a esta Assembleia
reiteradamente desde 2014. Basta ler as atas de então para ver como é que o Executivo
recebia essa justa pretensão de todos quantos circulam ou têm de entrar ou sair para a 229.
Green Week – Poluição Zero – Se a poluição sonora entra nestas contas, quero afirmar
perentoriamente que elas estão erradas. Basta passar durante a tarde e noite por algumas
praças da cidade para perceber que a poluição sonora está muitos decibéis acima de zero e
dos limites legais, o que é de todo contrário à propaganda da tal cidade melhor para se viver.
Doze mil árvores plantadas nos últimos anos, são um número significativo. No entanto a
Mata Municipal de Vale de Cavalos continua negligenciada e praticamente ao abandono e
a Câmara fecha os olhos à desmatação de carvalhos junto ao Fontelo, mesmo que em
terrenos particulares, e mesmo que com espécies não protegidas lamentavelmente em 2007
PSD, PS e CDS chumbaram o Projeto de lei do PEV Partido Ecologista “Os Verdes” em
sede da Assembleia da República que tornava por exemplo os carvalhos uma espécie
protegida, teria talvez facilitado que este projeto tivesse sido evitado.---------------------------Diz-nos a Senhora Presidente como sendo novidade, que o executivo em permanência se
“deslocou às freguesias”. Não precisava dizer, todos nós sabemos… ou não estivéssemos em
véspera de eleições. “Ir às freguesias…” é uma necessidade absoluta do executivo, nem que
seja para renovar uma promessa não cumprida, colocar uma lona com o anúncio de obras
há muito ansiadas pelas populações, inaugurar aquela pequena obra para simular a atenção
que não existe com as populações, sobretudo as rurais. ---------------------------------------------Uma nota final sobre a nova loja de turismo de Viseu. Compreendendo todo o significado
que subjaz à sua instalação na Casa Museu do Capitão Almeida Moreira, dizer que tenho
recebido queixas e muitas dos operadores turísticos face a esta localização. Perguntam
repetidamente porque desapareceu o quiosque do Rossio, lugar privilegiado para o referido
serviço. Não é natural a entrada dos turistas por aquele acesso mostram-se muitas vezes
descontentes e perdidos em consequência disso. Bom seria repensar a reabertura do posto
de informação turística no Rossio. Obrigada. -------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a
palavra o Presidente da Junta de Orgens Mauro esteves. ----------------------------------------------- TRINTA – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE ORGENS
MAURO HENRIQUE ALEXANDRE DE FIGUEIREDO ESTEVES (INDEPENDENTE):
Muito boa tarde. Reitero os meus cumprimentos à Mesa e à Assembleia. Dar conta na
intervenção que a Senhora Presidente da Câmara teve relativamente à Freguesia de Orgens
que a aceitação de transferência de competências vem regulamentada e legislada, e,
portanto, não foi a Freguesia de Orgens que quis mais, foi a Assembleia de Freguesia de
Orgens que aceitou as transferências de competências que estavam destinadas. Portanto,
isso não tem nada a ver com o Presidente de Junta ou outra coisa qualquer que seja, e,
portanto, isso que fique bem claro. Essa transferência de competências no caso da
publicidade, ocupação de via, etc., aceitámo-la e de bom grado, e penso que até no processo
de descentralização devíamos todos louvar por termos o poder autárquico regulamentado e
aceite pelos pares. Depois dar conta também de que na sua informação fala de um
investimento anual para as freguesias de 20 milhões de euros. Eu gostaria de ter algum desse
investimento, e não gostaria de ser tratado como um centro de custo, porque se alguns
investimentos são feitos na Freguesia de Orgens são puxados para outras freguesias. É lógico
que eu também não posso rever-me, nem consigo perceber como é que é feito um
investimento no aeródromo e esse centro de custo tem, com certeza que terá, o centro de
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custo de uma freguesia. Também não consigo perceber, que, entendo, que haja um centro
de custos com a ETAR e esse centro de custo, pois com certeza não absorverá todo o
investimento que o município é capaz de fazer para essas freguesias quando a obra que é
municipal, que é de todos está a ser feita nessa mesma freguesia. Portanto, se nós quisermos
ver Orgens como um centro de custos teremos de ver todas as outras como um centro de
custos. Eu não consigo perceber porque é que Orgens não tem obra. Dar-lhe conta de que a
reunião com o Senhor Vereador do pelouro foi tida. Foi tida no dia 19 de abril, e foi pedida
inclusivamente por oficio no dia 3 de fevereiro, decorridos dois meses e meio após, e alguns
dos assuntos que foram debatidos são os assuntos que neste momento estão a ser alvo por
uma petição das pessoas moradoras nestas ruas. Eu posso-lhe dizer Senhora Presidente que
foi discutida a requalificação da Rua da Regadinha em Tondelinha, foi discutida a
requalificação da Rua do Formigueiro em Orgens, foram discutidos todos os outros
conjuntos de assuntos, assuntos esses que certamente, o trabalho que é feito por este
Presidente de Junta é extenso, disso é prova cabal inclusivamente toda a documentação que
é entregue e levada a cabo nessas reuniões que temos tido. Não é por falta de trabalho e
empenho deste lado que as coisas não surgem, e os pedidos de obra não são para o Presidente
de Junta ou para o movimento independente que represento, é feito para a população. Eu
gostaria que as obras que mencionou de água que estão a ser feitas em Orgens e que
abastecem os Coutos, abastecem Figueiró, abastecem tantas outras freguesias e aldeias, que
não fosse posto só porque em Orgens, e então Orgens já tem aquela obra então não leva
mais nenhuma, porque há aqui obras que já estão a ser discutidas desde 2018. Eu não estou
a fazer politica quando levo até à Assembleia Municipal uma petição dos moradores, não é
isso que está em causa, está em causa todo um conjunto de trabalho que já vem sendo
desenvolvido desde 2018 a esta parte, e nem há obra nem contratos programa que se define.
Muito obrigado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de
Junta. Tem a palavra o Deputado Pedro Alves. ----------------------------------------------------------- TRINTA E UM – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES
(PPD/PSD): Muito obrigado Senhor Presidente. Reiterar os cumprimentos a toda a
Assembleia e cumprimentar também a Senhora Presidente da Câmara. -----------------------Eu aqui na intervenção que a Senhora Presidente nos trouxe, na informação que traz, é
importante nós percebermos que a nossa Assembleia tem que ser informada daquilo que
são as competências da Câmara Municipal, e nesse sentido temos que felicitar a Câmara
Municipal pela capacidade que tem tido de execução dos compromissos que teve com a
população nas suas diferentes áreas, nos diferentes domínios, nomeadamente ao assumir
competências que estão a ser transferidas, e que o fez por vontade própria e que nalguns
casos terão que ser impostas na maior parte dos municípios do país, no caso da Educação
em particular, e aqui uma palavra de especial apreço também e vou aproveitar a
oportunidade ao Engenheiro e Professor Caiado que cessa agora funções como Diretor de
um Agrupamento de Escolas, mas que certamente foi um dos grandes contribuintes para o
sucesso educativo também do concelho, na região, no território educativo onde desenvolveu
o seu trabalho, mas também fruto da experiência que transmitiu também a todos, seja nesta
Assembleia, seja nos Conselhos Municipais de Educação, e daqui também em meu nome
pessoal agradecer-lhe todo o contributo, todo o percurso profissional feito na Educação, e
certamente que muitas famílias estarão gratas e colegas professores, pelo trabalho que
desenvolveu, e os funcionários também. ----------------------------------------------------------------Continuando, a Senhora Presidente da Câmara trouxe-nos aqui um conjunto de
informações que são da sua competência. Percebemos que há um conjunto de investimentos
que são feitos ao nível das freguesias que estão a corresponder aquilo que eram as
expectativas das populações, compreendemos que tem sido dado um apoio extraordinário
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também e empenhadíssimo ao nível do combate à pandemia, nomeadamente também no
apoio que é dado por muitos voluntários ao processo de vacinação, percebi que também
houve aqui uma Senhora Deputada que agora quer que sejam os municípios a assumir a
responsabilidade dos custos dos testes, mas nós temos que garantir a igualdade no acesso no
país inteiro. Há municípios que têm melhor condições financeiras, felizmente Viseu é dos
municípios que o consegue, mas há municípios que não o têm e nós temos que lutar pela
igualdade no acesso a todos os cidadãos do país inteiro, e as autarquias não conseguem
garantir essa igualdade. Quem tem esse dever de garantir o acesso gratuito aos testes para
o país inteiro é o Governo, e aqui deveríamos sim, eu gostaria que tivesse havido por parte
do Partido Socialista quando fala do Governo, que o Governo assuma as suas
responsabilidades porque os municípios têm que assumir as suas também, e não é
competência do município no âmbito das transferências de competências na Área da Saúde
pagar e dar gratuitamente os testes, se o faz é a bem da nossa comunidade, é porque tem
condições para o fazer, mas o dever de o fazer, a competência de o fazer é do Governo, todos
saibamos reivindicar a quem tem que o fazer. A reivindicação que devia ser feita era ao
Governo, da mesma forma que compreendi que a intervenção do Deputado Gonçalo
Ginestal, que também saúdo como amigo, eu já vi que o fundo que tem na sua câmara não
é, é um fundo com uma cor extraordinária, elucidativo se calhar de alguns cartazes que
andam agora espalhados pela cidade, e um pronúncio certamente daquele que será o
resultado eleitoral, e já está a antecipá-lo, mas pronto. Vamos a caminho então daquilo que
nos trouxe aqui também, e quanto às portagens eu não posso deixar de fazer aqui também
uma defesa da honra. O contributo do PSD para o Orçamento de Estado foi melhorar uma
coisa que era má e que não passou a ser boa só porque nós demos contributos para a
melhoria. Demos um contributo para a melhoria. Demos mais do que um contributo,
nomeadamente os Deputados do PSD de Viseu. Quanto às portagens foi assumido pelo PSD
no seu todo, e efetivamente foi uma melhoria para o Orçamento porque vamos todos
beneficiar dela, e só existe no orçamento por iniciativa dos Deputados do PSD, e isto que
fique claro também, e porque depois os Deputados do Partido Socialista vieram atrás
porque tiveram que aprovar o orçamento. Isto é verdade! Mas, do mesmo modo que por
iniciativa dos Deputados do PSD, levámos uma proposta para que tudo fosse feito para se
desse inicio ao Centro Oncológico de Viseu e foi chumbada pelos Deputados do Partido
Socialista, nomeadamente por aquele senhor que agora também quer ser candidato à
Câmara de Viseu, e foi chumbado em sede de Orçamento de Estado. Agora andam para aí
com uma ideia, e, há um anteprojeto que já está pronto, penso eu que estará pronto, se
calhar até o podia aqui anunciar o anteprojeto que está pronto. O anteprojeto que está
pronto, vai ter que fazer um caminho muito grande e muito longo para ser validado, mas, a
verdade é que as opções do Governo relativamente às questões oncológicas para a Região
Centro são muito claras. Já comprou dois aceleradores lineares para o IPO de Coimbra, e
disponibilizou agora 26 milhões de euros para a construção do novo edifício. Então porque
é não fez nada até agora no Centro Oncológico de Viseu? Afinal qual é que é a opção do
Governo, opção política clara de investimento claro? Cerca de 40 milhões de euros para o
IPO de Coimbra, e para o Centro Oncológico de Viseu zero euros. Boas intenções projetos
aprovados, mas, há alguma garantia de que haja articulação entre a Saúde e a outra
Senhora Ministra que se faz passear com o candidato entre o natal e a passagem de ano para
dizer que vão fazer qualquer coisa no Centro Oncológico, apresentar um projeto. Projetos
estamos nós fartos. Eu já vi um esquiço há 4 anos atrás em 2017, e está aqui alguém nesta
sala também que lá esteve a tirar fotografias para lá colocarmos a placa. Por isso, não
venham com esta história do Centro Oncológico. A vontade política do Governo é clara,
investir no IPO de Coimbra, continuar a deslocar os utentes de Viseu para Coimbra e se
houvesse vontade em Viseu já tinha sido feito. --------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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Quanto à Saúde Mental e o PRR, a desonestidade intelectual é tão grande porque não
aparece lá rigorosamente nada em relação a Viseu. Aparecem lá 88 milhões de euros para
a Saúde Mental para o país inteiro, porque nos sítios onde é para ser claro aparece lá se é
para o Seixal, se é para a Lagoa, ou se é para Évora, se é para a Madeira. Para Viseu nem
um euro aparece lá, por isso eu gostaria aqui de salvaguardar que estes anúncios para nós
não são novidade é época de eleições. O Partido Socialista tem por hábito utilizar esta
estratégia, vem aí também já certamente a ferrovia para discussão pública até outubro, e o
inicio das obras nunca serão antes de 2030, por isso, coisas destas, anúncios de projetos,
anúncios de boas intenções estamos nós habituados, por isso Senhora Presidente, nós só
temos que falar e bem, e a Senhora Presidente o que nos trouxe aqui foi um conjunto de
informações daquilo que a câmara faz. O que o Partido Socialista normalmente faz nesta
Assembleia, vem aqui anunciar os anúncios que o Governo virá a fazer, anúncios de
anúncios, porque na prática investimento concreto da parte do Governo nós não temos aqui
nada que seja estruturante, e compete ao Governo fazer isso, e nós vamos aqui todos exigir
do Governo, deste e de outro Governo que o faça também, Por isso, não temos que andar
aqui a fazer a apologia do Governo conforme o Partido Socialista faz, eu gostaria que o
Partido Socialista reconhecesse, isso sim, efetivamente aquilo que foi feito durante este
mandato e que foi bem feito. ----------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Côta Joaquim Polónio. -------------------- TRINTA E DOIS – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE
CÔTA JOAQUIM POLÓNIO LOPES (PPD/PSD): Obrigado Senhor Presidente. Reitero os
meus cumprimentos. E, em modo de agradecimento à Senhora Deputada Filomena da CDU,
quero agradecer-lhe o facto de ela trazer à colação a Mata de Vale de Cavalos. Mas, tenho
que lembrar à Senhora Deputada, porque senão transparece que é da responsabilidade do
município, que essa Mata não está sob gestão do município, mas sim do ICNF. Já esteve
pior, na verdade, o ICNF nos últimos tempos tem começado a fazer alguns cuidados para
proteger aquela Mata. Muita coisa é necessária, é verdade, inclusive a recuperação do
património que lá está a degradar-se cada vez mais, mas que fique bem claro, e é só isto que
quero dizer, o Município nada tem a ver com aquilo. Obrigado. -------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de
Junta. Tem a palavra o Deputado Cristofe Pedrinho. ---------------------------------------------------- TRINTA E TRÊS – O SENHOR DEPUTADO CRISTOFE PEDRINHO (PS): Bom dia
novamente. Reitero os cumprimentos. ------------------------------------------------------------------Senhora Presidente, após ler as informações e ouvir a Senhora Presidente, reparei em três
ou quatro pontos importante que neste caso não se encontram nas informações. -------------A 29 janeiro de 2020 foi anunciado pelo município de Viseu a criação de uma creche no
edifício da Vissaium 21. A mesma iria funcionar 24h sobre 24h sendo que seria gerida pela
Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Viseu. A pergunta é simples: Quando é
que é inaugurada a Creche? ------------------------------------------------------------------------------Continuando nas informações… não encontrei, posso ter lido mal, mas não vi qualquer
referência sobre as novas instalações da Polícia Municipal. Instalações essas anunciadas,
mais uma vez outro anúncio em setembro de 2014. Porque em setembro de 2014 o Município
afirmou e passo a citar “a Polícia Municipal de Viseu mudará de instalações a curto
espaço”.! Como é que estão as novas instalações da Polícia Municipal? Perguntamos nós. -Em 26 novembro 2018, Viseu e Mangualde assinaram um acordo para o desenvolvimento
de estudo prévio para a ligação em perfil de ciclovia entre ambos os concelhos, via Alcafache
/ São João de Lourosa. -------------------------------------------------------------------------------------Como é que está o projeto? Em que situação é que se encontra? ----------------------------------
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E já agora, como é que está o projeto da requalificação da estrada de São João de Lourosa,
isto é, a estrada dos semáforos até à estrada do PIC? (Portanto, que passa por dentro). em
que ponto é que se encontra esta obra? -----------------------------------------------------------------Sobre a empresa Águas da Região de Viseu, sabemos que em julho, em 2 de julho mais
precisamente de 2020 foi apresentado junto da Barragem de Fagilde o protocolo, o acordo
de cooperação para a criação da empresa Águas da Região de Viseu. Daí para cá, não
sabemos rigorosamente mais nada! não há uma única frase nas informações, e pergunto-lhe
também: Qual é o ponto de situação dessa empresa? Obrigado. --------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. O
Deputado Gonçalo Ginestal pediu a palavra por que motivo? Já fez a intervenção. ---------- O Senhor Deputado Gonçalo Amândio Ginestal Machado Monteiro Albuquerque responde
dizendo: Defesa da Honra Senhor Presidente. Queria defender a Honra. ------------------------ O Senhor Presidente da Mesa prossegue a sua intervenção dizendo: Defesa da Honra. Então
tem a palavra para defesa da Honra. ------------------------------------------------------------------------ TRINTA E QUATRO – O SENHOR GONÇALO AMÂNDIO GINESTAL
MACHADO MONTEIRO ALBUQUERQUE (PS): Muito bem. Muito obrigado pela sua
atenção. Reitero os cumprimentos a todos os presentes. --------------------------------------------O Senhor Deputado Pedro Alves parece que não ouviu a minha intervenção. Eu falei em
investimentos concretos na Região de Viseu e no Concelho de Viseu. Os milhares de milhões
de euros de apoio às empresas, no apoio à retoma progressiva, isto é uma realidade. Então
a Alta Autoridade Contra a Violência no Desporto já não existe? Não está na Universidade
Católica em funcionamento? Mas quem quer iludir o Deputado Pedro Alves? Sempre com
estes malabarismos políticos, estas chicanas. Quanto a mim nós devemos ser frontais
honestos transparentes, e eu gostava de lhe fazer uma pergunta, e a pergunta é muito
simples. O Senhor Deputado votou contra ou a favor do Orçamento de Estado na
Assembleia da República? Responda que é para elucidar bem os viseenses. Porque se votou
contra como foi efetivamente aquilo que aconteceu, votou contra a não redução das
portagens nas Scuts. Esta é que é a realidade. E, contra ao Centro Oncológico e às obras
para o Hospital Psiquiátrico cá estaremos, elas vão aparecer. Muito obrigado. ---------------O Senhor Deputado Pedro Filipe dos Santos Alves solicita a palavra. ------------------------------ O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: O Senhor Deputado Pedro Alves também
é para Defesa da Honra? É um protesto? --------------------------------------------------------------- O Senhor Deputado Pedro Filipe dos Santos Alves intervém dizendo. Não Senhor Presidente,
é para responder diretamente a uma questão que me foi colocada também. ------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Tem a palavra. ------------------------------ TRINTA E CINCO – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS
ALVES (PPD/PSD): Muito obrigado. Eu gostaria então de agradecer a oportunidade que o
Deputado Gonçalo Ginestal que me dá e eu vou-lhe fazer aqui uma explicação em termos
de funcionamento da aprovação de um Orçamento de Estado, não é? Tem que começar a
perceber, é que estas coisas não são assim conforme parecem, não é? O facto de nós termos
a possibilidade de apresentar propostas no Orçamento de Estado e delas serem aprovadas,
e de nós não concordarmos com a generalidade do Orçamento de Estado, não quer dizer
que nós não introduzamos melhorias, e essa efetivamente é a única grande melhoria para o
interior do país e para a nossa região, e foi integrada e proposta por nós, não foi iniciativa
nem do Partido Socialista nem do Governo, não existiam as portagens, e por isso mesmo, se
está lá e se está aprovado, e nós sabíamos que vocês o iam aprovar, nós melhorámos o
orçamento que vocês iam aprovar, porque sabíamos que ia ser aprovado. Isto é assim é tão
simples quanto isto. Nós não votámos contra as portagens. Propusemos a redução do custo
das portagens. E, quanto ao Centro Oncológico, vamos voltara a ser claros, vocês votaram
claramente contra a proposta. Votaram contra. Está lá, viu-se quem foram as pessoas que
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votaram contra, e quanto ao resto, se acha que vai ser feito mesmo assim conforme está com
essa vontade, pode ter a certeza que as coisas não são assim tão simples conforme está a
dizer, e eu sei do que é que estamos a falar, e sei do que estamos a falar concreta e
objetivamente, não estamos a falar de apresentar mais um projeto de arquitetura ou fazer
a construção de um edifício. O Centro Oncológico não tem a ver com projetos de
arquitetura, nem tem a ver com financiamentos de obras, são coisas completamente
diferentes. Construir um edifício é uma coisa, equipar o edifício será obra, e validar esse
investimento será outra ainda muito diferente, e a única coisa que eu volto a dizer sobre o
Centro Oncológico que existe em Viseu, é que vamos continuar a ir para Coimbra porque a
opção do Governo em financiar, e está provado, é dois aceleradores lineares para o IPO,
dois novos para o IPO e um novo edifício de 26 milhões, e isto já está tudo aprovado. Está
tudo aprovado, e por isso, se nada foi feito até agora e eu digo uma coisa que é: O Centro
Hospitalar Tondela Viseu, o Conselho de Administração tem a obrigação de pelo menos dar
cumprimento aquela que já foi a decisão política de 2015, de ver aqui construído um Centro
Oncológico. Tem que retomar todas as iniciativas no sentido de ter um projeto preparado.
Este Governo está lá há 6 anos e nem um projeto tem pronto. Isto é que é grave, e já devia
estar para que quando aparecesse uma oportunidade de financiamento de fundos
comunitários ele tivesse vindo, vem assim com atraso. Esse é o problema, não é outro. Por
isso, nós saudaremos sempre qualquer iniciativa que seja feita, quanto mais não seja para
apresentar projetos. Cá estará o PSD, porque a vontade política se existiu, veio da nossa
parte. Eu penso que fui esclarecedor. Se necessário for eu poderei fazer noutra ocasião aqui,
como se faz, como nós fazemos para os miúdos do Parlamento Jovem, já que aqui se falou
também do Autarca Jovem, um fluxograma do procedimento do que é a aprovação de um
Orçamento de Estado, e assim talvez depois todos percebam quem é que efetivamente
construiu um Orçamento de Estado favorável aos viseenses, e esse não foi certamente nem
o Partido Socialista nem o Governo, infelizmente. Obrigado. ------------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra a Deputada Graça Pinto. ----------------------------------------------------------------------------- TRINTA E SEIS – A SENHORA DEPUTADA MARIA DA GRAÇA MELO CABRAL
MARQUES PINTO (BE): Ora, reitero os meus cumprimentos, e passaria a abordar de facto
as questões que são suscitadas pela informação da Senhora Presidente de Câmara. ---------No geral, apraz-me desde já fazer um comentário/registo, é que a informação é bastante
prolífera em inaugurações, visitas, nomeadamente ao setor, e queria desde já relevar isso,
assinalar, ao setor privado da saúde, o que parece denotar de facto uma certa opção
ideológica, um certo preconceito ideológico em relação a todo o setor público, e digo isto
porque se aliarmos esse empenho em visitas que se desdobram a unidades de saúde privadas
com o ponto referente à Covid, em que de facto se referem no geral os profissionais de saúde
mas não há uma palavra especifica para o designar de um Serviço Nacional de Saúde, fazer
aquilo que devia ter sido feito que era enfatizar o papel fundamental do Serviço Nacional
de Saúde quer na prevenção quer na vacinação, portanto, há de facto uma referência muito
geral a profissionais de saúde mas nada em particular relativamente ao SNS. Como disse há
pouco, se aliarmos isso às visitas e ao empenhamento nas visitas que não consta em unidades
de saúde públicas, leva-nos a crer de facto que há aqui qualquer preconceito ideológico. --Em relação à cultura queria perguntar de facto à Senhora Presidente da Câmara quais os
critérios que foram utilizados para seriar e escolher os projetos apoiados no âmbito do Viseu
Cultura + em termos de Covid? É que eu tenho informações e queixas por parte de agentes
culturais de que o processo não foi assim tão transparente quanto isso, de que, por um lado
referiram agentes culturais relativo à agilidade ou há melhoria da agilidade nas respostas
às solicitações, mas, ao contrário no que diz respeito a esse concurso do Programa Viseu
Cultura + queixaram-se de falta de transparência. Já referi aqui a questão da saúde e do
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setor público não ter sido aqui, como deveria, o Serviço Nacional de Saúde como deveria ter
sido enfatizado nesta informação, já me referi a isso, e queria agora, de facto, por último,
mas não porque é menos importante, antes pelo contrário, a questão do Ambiente. ---------A Senhora Presidente da Câmara afirma na sua informação, e passo a citar, que tem a honra
de considerar esta área no executivo camarário e reconhece a urgência de combater as
alterações climáticas. Muito bem, aí estamos de acordo, perfeitamente de acordo, o que não
estamos de acordo é com as medidas concretas que são aqui anunciadas e a informação que
é dada a esse nível, e vou dar um exemplo: Não há nenhuma alusão a campanhas de
sensibilização da população para boas práticas de proteção do ambiente. Continuam por
proibir a utilização do glifosato, tema que tem sido abordado aqui por diversas vezes pelo
grupo a que pertenço, pelo Bloco de Esquerda. Por outro lado, não há uma alusão a projetos
de produção biológica e consumo biológico que também já temos trazido aqui, não há
nenhuma. Depois há duas situações que nos afligem de facto, para quem se diz e são
incoerentes para com a atitude de quem se diz tão preocupada com a situação climática,
trata-se do Fontelo questão que trouxemos aqui Antes da Ordem do Dia através de uma
Moção que foi transformada em Recomendação porque o argumento de que é privado
Senhora Presidente não nos convence, é exatamente por isso que na Moção nós propomos
uma alteração ao PDM e a consideração desse espaço que é privado, como espaço de
património, e passo a citar o que propomos na Moção, que passe a ser considerado
Património Natural, porque, exatamente os projetos de construção que há para essa zona
comprometem esse ecossistema e é num todo o ecossistema da floresta do Fontelo, porque é
assim Senhora Presidente, não basta argumentar como se diz por cada árvore abatida, ou
por não sei por quantas árvores abatidas se plantam outras. Não funciona assim Senhora
Presidente da Câmara, a questão não funciona assim só em termos quantitativos, isto é, uma
floresta, uma árvore adulta, sobretudo se for uma gigante, uma árvore gigante, armazena
por ano, armazena junto dela, dentro dela, passo o lapso linguístico que tenho direito como
qualquer pessoa a ter um lapso linguístico, e agradecia de não fizesse comentários …-------- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Agradecia que não houvesse diálogo está
bem? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Senhora Deputada Maria da Graça Melo Cabral Marques Pinto prossegue a sua
intervenção dizendo: … o que eu queria dizer é que uma árvore gigante armazena por ano
50 kg de carbono, o que é um importante serviço ao ambiente, uma árvore jovem num ano
fá-lo apenas em 10 kg de carbono, não é a mesma coisa Senhora Presidente, não é a mesma
coisa destruir uma árvore com centenas de anos ou dezenas de anos e depois justificar que
se planta outra, portanto, os ecossistemas não funcionam assim, e no caso do Fontelo é
sabido que lá habitam espécies que estão em vias de extinção como por exemplo a vaca loura
que é um escaravelho extremamente raro e outras espécies que estão em vias de extinção e
que dependem diretamente das árvores, portanto, aquilo que nós consideramos justo, não é
nada que não tenha cabimento e que não seja enfim, possível. ------------------------------------Por último queríamos colocar aqui uma questão que para nós é muito importante, e era
interpelar, perguntar à Senhora Presidente da Câmara que diligências têm sido feitas para
proteger e para pôr fim à situação que se vive na Serra do Crasto. ------------------------------A Serra do Crasto, e o Grupo de Amigos da Serra do Crasto, vários cidadãos e cidadãs têm
colocado a pressão do abandono em termos ambientais a que ele está votado. Espécies
infestantes como a acácia e a mimosa proliferam por todo o lado, eu bem sei que a Senhora
Presidente da Câmara me vai responder que aquela área é da responsabilidade da gestão
do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e também dos baldios, portanto,
que englobam várias freguesias, eu sei que me vai responder isso, mas parece-me que a
Câmara terá um papel importante no sentido de pressionar, e queria perguntar, que
diligências tem feito a Câmara no sentido de se resolver essa situação que já se arrasta há
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muitos anos. A situação deplorável daquela zona que é tão bonita, tão visitada inclusive para
quem pratica BTT, que é objeto anualmente de deslocações, de romarias, que tem inclusive
uma estrada romana é ex-libris da cidade, deveria merecer talvez mais diligências por parte
do executivo camarário, é o meu entender e é o entendimento também do grupo a que
pertenço. Portanto, deixava aqui essa pergunta e um apelo para que haja maior pressão
para que se criem condições, e agora volto à Moção que aqui apresentei que foi rejeitada
sobre a PAC. Os fundos da PAC também são para conservação e proteção da floresta, se
calhar neste caso concreto, o Instituto de Conservação da Natureza deveria acatá-los para
nesse sentido, mas infelizmente parece não haver grande vontade política de apoiar uma
alteração no sentido de serem diferentes as políticas da PAC, aqui sobretudo também. Disse.
Muito obrigada. -------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a
palavra a Deputada Fátima Lopes. --------------------------------------------------------------------------- TRINTA E SETE – A SENHORA DEPUTADA MARIA DE FÁTIMA FERNANDES
LOPES (PS): Cumprimento o Senhor Presidente da Mesa, as Senhoras Secretárias, a
Senhora Presidente de Câmara, o Senhor Vice-Presidente, Senhores Vereadores e Senhoras
Vereadoras, os Senhores Deputados e as Senhoras Deputadas Municipais, Senhores
Presidentes e Senhoras Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público em geral. -----Sabemos que o Viseu Cultura + é um Subprograma Municipal de Resiliência Cultural à
Crise Pandémica o qual tem como objetivo apoiar a manutenção das atividade Artísticas e
Culturais no Concelho de Viseu. -------------------------------------------------------------------------Muito bem! Esta é uma iniciativa que desde o seu primeiro anúncio nos pareceu uma boa
ideia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Porém, há uma questão que gostaríamos de perceber, e a qual já por diversas vezes foi
levantada em reuniões da Vereação, mas que até ao momento não foi devidamente
esclarecida de modo a percebermos. --------------------------------------------------------------------Não estamos a colocar em causa os apoios, nem a pertinência, nem a legitimidade das
escolhas. Queremos apenas perceber melhor como decorre todo este processo. ---------------Por isso, voltamos a perguntar: -------------------------------------------------------------------------Quais os critérios específicos para a seleção dos candidatos ao Viseu Cultura + e quais os
critérios para a atribuição dos montantes financeiros atribuídos a cada um deles? --------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada Fátima
Lopes. Chegámos ao momento em que não há mais nenhuma intervenção, e eu ia fazer uma
proposta que era: é uma hora, suspendíamos os trabalhos e recomeçávamos às duas e meia.
Eu só alertava que a Senhora Presidente de Câmara é logo a primeira e irá responder aos
Senhores Deputados, por isso, aos Senhores Deputados que intervieram e que têm o natural
direito à resposta, era só cumprirmos todos a hora e estarmos cá às duas e meia de modo a
que quando a Senhora Presidente intervier estejam todos presentes. Pedia a todos, quer os
que estão aqui quer os do Zoom. Recomeçamos às duas e meia. Agradecia a presença de
todos, e até às duas e meia, está bem? ----------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Penso que já temos quórum. Dava a
palavra à Senhora Presidente. --------------------------------------------------------------------------------- TRINTA E OITO – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Reitero então os
meus cumprimentos ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal e na sua pessoa
cumprimento também os Membros da Mesa, Senhores Deputados, Senhor Vice Presidente,
Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, Senhores Presidentes de Junta, Comunicação
Social. Começaria então, eu acho que apontei mais ou menos na sequência das intervenções,
pelo Senhor Presidente da Freguesia de Viseu. Agradeço as palavras do Senhor Presidente
da Freguesia de Viseu e nele também a todos os Presidentes de Junta que colaboram todos
os dias para continuarmos a fazer de Viseu a Melhor Cidade para Viver. Obrigada pelo
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trabalho de todos. -------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à questão colocada pelo Deputado Rui Martins, dizer que o Município de
Viseu despoletou uma revolução no emprego nos últimos anos atraindo empresas que
acrescentam valor, estamos na linha da frente há já muito tempo. -------------------------------Senhora Deputada Ana Cláudia falou na questão dos testes. Dizer-lhe que o Município de
Viseu esteve desde a primeira hora como já referi aliás na minha informação no combate a
este vírus que teima em persistir e não nos abandonar. Dizer-lhe que foram gastos mais de
3 milhões de euros no combate ao Covid 19. Testámos os atletas, ajudámos nos testes dos
atletas, os funcionários do município e atuamos sempre onde entendemos que é necessário
atuar. Lembro-lhe o hospital de retaguarda, lembro-lhe todo o processo de vacinação que
acompanhamos, com o apoio inclusivamente nos transportes, eu realço aqui também o
extraordinário trabalho dos Senhores Presidentes de Junta, e dizer-lhe que estamos sempre
alinhados com todos os pedidos de apoio. É claro que se houver uma situação de emergência
em que seja solicitado ao município a sua intervenção ou a sua colaboração em mais algum
episódio que exija a nossa intervenção, mesmo essa questão de testes, o município estará cá
para dar todo o apoio que for necessário como sempre fez. ----------------------------------------Relativamente às questões levantadas pelo Senhor Deputado Miguel Ginestal dizer-lhe que
o Governo que faça o seu trabalho porque nós fazemos o nosso. Mais uma vez, o Senhor
Deputado está em Viseu para defender o Governo, nós estamos aqui para defender os
viseenses. Fomos nós que investimos para estar cá a Alta Autoridade. Para quando é que o
Governo investe em Viseu para instalar os seus serviços? Dizer-lhe também que estou a par
de todo o processo do Centro Oncológico Departamento de Psiquiatria porque como sabe,
eu trabalhei durante 31 anos numa instituição que é o Centro Hospitalar Tondela Viseu,
portanto, acompanhei estes processos muito de perto, estou perfeitamente por dentro,
portanto, poderei esclarecê-lo sobre alguma coisa que tenha dúvidas. Eu conheço bem os
dois dossiers. -------------------------------------------------------------------------------------------------Dizer-lhe que não contei os caracteres que dediquei ao Governo, mas, seguramente foram
mais dos que o Senhor dedicou a Viseu. ----------------------------------------------------------------As Atas serão disponibilizadas e confirmo aqui que foi de facto a Senhora Deputada
Filomena Pires que na Assembleia anterior colocou esta questão e que vão ser
disponibilizadas, e foi esse o meu compromisso também, e aliás, quando saí daqui na reunião
anterior, junto dos técnicos referi esta questão para que de facto as Atas sejam
disponibilizadas, e, portanto, elas vão ser disponibilizadas conforme solicitado. --------------Relativamente à intervenção da Senhora Deputada Filomena Pires, dizer-lhe que de facto
eu fiz referência aos profissionais de saúde na minha intervenção, aliás, foi por aí que
comecei, foi exatamente por aí que comecei, e disse: “saliento uma vez mais o trabalho dos
profissionais de saúde dedicados e empenhados em dar seguimento de forma eficaz, cuidada
e segura, para os agendamentos para a toma da vacina contra o Covid 19”. Eu referi isto na
minha intervenção, e, portanto, está aqui uma referência clara aos profissionais de saúde,
até porque sei bem, e fui várias vezes também ao Centro de Vacinação, e o trabalho deles já
foi salientado, elogiado por diversas vezes. Eu só quis aqui dizer que para além deste
trabalho que é reconhecido aos profissionais de saúde, Médicos, Enfermeiros, Auxiliares e
todos os que estão envolvidos neste processo, também salientei aqui o papel importante dos
voluntários e que levou a que nos Paços de Município os recebesse só para lhes agradecer
este trabalho gracioso, e é um trabalho que eu também percebi, que é um bom trabalho que
estão a fazer na ajuda da coordenação, no encaminhamento das pessoas, portanto, é também
um trabalho que deveria ser também salientado, e por isso os chamei em grupos reduzidos
ao município exatamente para lhes agradecer esse empenho nesta campanha de vacinação.Depois, fez também referencia aos 28 pontos. São de facto muitos pontos, mas, são de facto
os que são necessários, são os que são necessários vir aqui e por isso mesmo são os que têm
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que vir e que vieram. ---------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao quiosque turístico, de facto eu concordo consigo, e também já tivemos
algum feedback junto dos funcionários que estão na loja de turismo, que aquele quiosque
dá jeito porque, pronto, está ali no centro, está ali no Rossio não é, no nosso salão nobre da
cidade, e que, pronto, agora há alguma informação, até distribuir alguns panfletos que
agora estão na loja do turismo também a ser distribuídos, até para carimbar às vezes
passaportes da Nacional 2 e que passam pela Câmara, e eu acho que, pronto, provavelmente
é importante. Eu vou também ponderar esta questão, e a loja do turismo mudou de local,
mas após a conclusão das obras do Mercado 2 de Maio vai voltar ao seu sítio original. ----A questão das obras e das inaugurações, e de serem muito próximas das eleições. É natural,
é muito natural, que as obras que estão terminadas sejam inauguradas, e estão a ser
inauguradas agora porque não puderam ser noutra altura. Esta programação, e estas
inaugurações já estiveram marcadas para outra data, mas por questões de pandemia, aliás,
estavam para ser inauguradas até pelo Presidente Almeida Henriques, portanto, ainda
contávamos com a presença dele nestas inaugurações. Não foi possível por estes motivos,
infelizmente não pode ser ele agora a inaugurá-las, mas é natural e julgo que se se fazem
obras que se concluam, aliás, isto foi sempre uma política defendida pelo Presidente Almeida
Henriques. As obras são feitas, são inauguradas, quer dizer, não vamos estar à espera pelo
período das eleições, elas foram terminadas agora, e estamos a inaugurá-las, e ainda temos
muitas para inaugurar, temos tido os fins-de-semana bem preenchidos, quer eu e o Senhor
Vice-presidente, ainda ontem, e, portanto, vamos fazê-lo naturalmente até ao fim. ----------Depois pôs-me a questão também, e, agora voltando aqui atrás, que eu tinha aqui feito
também um apontamento relativamente às visitas que fiz a Unidades de Saúde privadas.
Não foram visitas programadas por mim, foram convites que me fizeram para participar
em conferências no âmbito da comemoração do seu aniversário, ou dos 150 anos no caso da
CUF, e convidaram-me para estar na sessão de abertura e assistir, olhe, na organizada pela
CUF, até com muito gosto porque a conferência foi dedicada exatamente ao envelhecimento
ativo e, portanto, que é também uma das grandes preocupações do município, e, portanto,
é sempre bom e faço questão de estar se sou convidada. Se os senhores algum dia chegarem
também a estar neste lugar certamente que quando vos convidarem a ir e participar, não
vão dizer que não certamente. ----------------------------------------------------------------------------Quanto à questão levantada mais uma vez pelo Senhor Presidente da Junta de Orgens,
Mauro Esteves, eu revalido tudo aquilo que disse e todos os investimentos que há pouco
referi, e até posso acrescentar mais, por acaso até tenho aqui uma listagem, mas acho que
seria fastidioso estar aqui agora a elencar esse conjunto de obras e de investimentos que
foram feitos em Orgens. Só salientar que, entre transferências de competências, contratosprograma, protocolos com associações, estamos a falar de mais de 2 milhões de euros nos
dois mandatos. Eu só estranho que efetivamente só passados 3 anos ou mais é que o Senhor
Presidente venha aqui com estas questões, portanto, só agora é que está a falar muito
próximo das eleições, não sei! Não o ouvi, e vim a todas as Assembleias Municipais, e só
agora é que efetivamente, portanto, nas últimas 3 Assembleias é que o ouvi colocar estas
questões, e, continuo aqui a disponibilizar-me para uma reunião se assim entender, para o
receber e para falarmos também sobre o assunto. ---------------------------------------------------Quanto às questões colocadas pelo Senhor Deputado Cristofe Pedrinho, dizer-lhe que, fez
referência aí à estrada até ao PIC, dizer que o projeto está feito, só que estes processos são
algo complicados e delicados porque envolvem aqui expropriações, cedências, portanto, não
é um processo fácil de gerir, mas para lhe dizer que esse processo está feito. Quanto a outros
projetos, as informações que eu prestei é uma informação resumida, e tem a ver mais com
os últimos momentos, os mais recentes, e dizer-lhe que quando houverem mais novidades
claro que serão trazidas cá essas informações sobre os projetos que referiu e outros projetos,
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até porque há coisas que estão a acontecer e que não estão nas informações que eu dei. ----Senhora Deputada Graça Pinto, eu queria aqui enfatizar de facto o papel importante dos
profissionais de saúde, e a Senhora aqui perguntou-me se eu tinha algum preconceito
ideológico relativamente ao SNS? Claro que não tenho. Eu sou funcionária de uma
instituição de saúde não é, do Ministério da Saúde, no Centro Hospitalar Tondela Viseu há
31 anos, portanto, eu sou uma defensora acérrima do Serviço Nacional de Saúde, portanto,
estou perfeitamente à vontade para falar dessas questões e para defender o SNS com toda a
minha força. --------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao Viseu Cultura+, portanto, o Viseu Cultura+ não é o Programa Viseu
Cultura, o Viseu Cultura+ é um subprograma como deve saber do Viseu Cultura ao qual
alocámos uma verba de 150 mil euros exatamente para ajudar neste período tão conturbado
os promotores e os atores locais, e dizer-lhe que recebemos no âmbito desta candidatura ao
Viseu Cultura+ propostas que totalizaram 600 mil euros, portanto, muito além dos 150 mil
que temos alocados para este Viseu Cultura+. A ideia é criar uma bolsa de projetos que
depois iriamos escolher de acordo com as necessidades da programação municipal, ou seja,
temos essa bolsa criada e de acordo com as nossas necessidades, com a nossa programação
municipal, iriamos escolher, ou vamos escolher os projetos que estão incluídos nessa bolsa
que foi criada, mas dizer-lhe que efetivamente não estamos a falar do Viseu Cultura, as
regras não são as mesmas naturalmente, é mais um incentivo, é mais uma ajuda, e, portanto,
a ideia foi exatamente esta ajuda a promotores e a atores locais, e como lhe disse, de 150 mil
euros para 600 mil euros é de facto uma diferença, e isto até demonstra bem que as pessoas
estão, efetivamente os atores locais, os promotores estão a precisar destes balões de oxigénio
no fundo não é, para termos aqui propostas na ordem dos 600 mil euros, e portanto, a ideia
foi esta, foi criar essa bolsa e ir de encontro às nossas necessidades do programa. Depois,
dizer-lhe que a nossa preocupação e investimento na área do ambiente é enorme. Eu
concordo também consigo quando diz que a campanha de sensibilização, falou na campanha
de sensibilização, e eu sempre dei muita importância e uma enfase muito grande a essa
campanha de sensibilização. Esta campanha, até porque há uma campanha no âmbito da
candidatura que foi feita, portanto, pelo Planalto Beirão ao POSEUR na qual o Município
de Viseu naturalmente também está incluído, está incluída nesse processo uma campanha
de sensibilização que vai estar no terreno durante mais de um ano. Mais uma vez esta
questão do Covid impediu que esta campanha arrancasse mais cedo e além disso que já se
tivessem feito no terreno algumas atividades que neste momento não é possível fazer. Esta
campanha iniciou com a entrega de ecobags, ainda não estão todas entregues, portanto,
vamos dar continuidade a esta entrega, e também dizer-lhe que ainda esta semana tive uma
reunião com o Senhor Vogal Executivo do Planalto Beirão, com o Engenheiro José Portela,
e um dos assuntos foi exatamente esta campanha de sensibilização, e já temos agendado,
depois será publicitado, porque há também uma carrinha que anda por todos os municípios,
uma carrinha que se desloca por todos os municípios que é exatamente também no âmbito
desta campanha de sensibilização, com vídeos, com flyers para distribuir, vai estar 2 dias
no Rossio, portanto, também com essa campanha, com a passagem de vídeos, com
informações, as pessoas que necessitem podem se deslocar e essas informações ser-lhe-ão
disponibilizadas, e esta carrinha vai também às freguesias, portanto, não é só estar aqui no
Rossio, também irá às freguesias e portanto, iremos dar continuidade a esta campanha, é
uma campanha que se quer também que fosse porta a porta, até junto dos grandes
produtores, mas, enfim, as circunstâncias que vivemos atualmente têm impedido que assim
seja. Eu acho e repito que a campanha de sensibilização é fundamental neste processo todo.
Nós investimos muito em equipamentos, estão os equipamentos colocados, mas, se não
educarmos não é, às vezes, e porque há pessoas que, não sei porque motivo, isso continua a
verificar-se por falta de algum civismo, continuam a não fazer bem as coisas no âmbito de
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todo este processo de gestão, e estou-me agora a referir em relação à gestão de resíduos, e
portanto, a campanha é fundamental para que estas questões, enfim tenham de facto um
outro incremento e que vão de encontro a esta política que nós definimos em prol do
ambiente, e que é necessário que assim seja. ----------------------------------------------------------Depois falou-me na questão do Crasto, e dizer-lhe que a nossa pressão é grande, e sempre
que nos surge algum problema relacionado com o Crasto, os técnicos deslocam-se lá, e como
diz e bem, a gestão do Crasto não é da responsabilidade do município, é do ICNF, portanto,
adivinhava a resposta que eu lhe ia dar, mas para lhe dizer que sempre que há algum
problema, temos tido a preocupação de se deslocarem os técnicos e fazemos pressão junto
do ICNF. Dizer-lhe também que foram cortados, abatidos, pinheiros no Crasto, e também
no Monte de Santa Luzia devido a uma doença no pinheiro bravo, que é a nemátodo e, que,
portanto, obriga mesmo os proprietários, a lei obriga os proprietários ao corte dos pinheiros
doentes, e neste caso isso também aconteceu. Dizer-lhe também que no âmbito do
Orçamento Participativo há um projeto para o Crasto, e mais uma vez o Orçamento
Participativo está a ser votado até ao dia, creio eu, 18 de julho se não estou em erro, que está
a decorrer este processo de votação e espero que seja um projeto vencedor, eu acho que até
será promovido pela Freguesia do Campo, e é um projeto interessante e que vai certamente
de encontro a esta necessidade, desta atenção especial para o Crasto. ---------------------------A Senhora Deputada Fátima Lopes falou aqui também no Viseu Cultura+. Eu já me referi
aqui ao programa Viseu Cultura+, ao subprograma Viseu Cultura+, e dizer que é uma bolsa
de programação local, e vamos escolher os projetos de acordo e adequá-los ao nosso
programa. Mais uma vez dizer que o valor alocado ao Viseu Cultura+ é de 150 mil euros
para ajudar os promotores e os agentes locais, e que apareceram candidaturas que
totalizaram 600 mil euros, portanto, a ideia é adequar sempre a escolha à programação
municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Eu peço desculpa, desculpem voltar aqui atrás, porque há pouco não falei, e a Senhora
Deputada Graça Pinto voltou a falar na questão do Fontelo. Em relação à questão do
Fontelo, o que a Senhora Deputada aqui propõe é uma alteração ao PDM, é isso? É isso?
Pronto. Eu só vou lembrar que o PDM e o que está previsto para aquela parcela de terreno
foi aprovado nesta Assembleia em 2012, portanto, o que está no PDM é que aquilo é uma
zona efetivamente onde é possível edificar. Alteração? Nós por acaso estamos agora numa
fase de alteração ao PDM como sabe, mas pensar numa alteração, é pensar desde já
também, é que estão associadas a essa alteração, indeminizações brutais, não é, porque de
facto, estamos a falar de 3 mil metros quadrados em que foi criada uma expectativa de
construção de empreendimentos para ali, e, portanto, eu acho que se calhar mais fácil, ou
se calhar podia, porque qualquer cidadão ou grupo de cidadão pode ir junto do ICNF vir
pedir a classificação do arvoredo de interesse público não é, que é da responsabilidade do
ICNF, eu acho que este procedimento é mais expedito do que propriamente estar a pensar
agora na alteração do PDM, registo a sua preocupação e irei também ponderar e analisar
naturalmente, mas para lhe dizer que efetivamente o que está no PDM foi aqui aprovado
em 2012 e em 2013 o PDM entrou em vigor. ----------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara intervém dizendo: E desbloqueia os terrenos para a
circular de Rio de Loba que é o principal. -------------------------------------------------------------- A Senhora Presidente da Câmara prossegue a sua intervenção dizendo: Sim, sim, eu já falei
nisso de manhã, portanto, que há ali uma parte naquele terreno que vai desbloquear ali o
acesso a Rio de Loba, aquela rotunda que está meia feita não é, uma meia lua, portanto, que
tem aí, e que vai cair dentro desse terreno, e há uma parte que depois vem para o domínio
público, e ao que eu percebi nessa parte que vem para o domínio público não houve abate
de árvores, por aquilo que eu percebi, fui lá fazer uma visita e percebi que havia árvores
que estavam preservadas. ---------------------------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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E, pronto, Senhor Presidente eram estas as minhas respostas. ----------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Eu
pedia desculpa a todos, mas não podia aqui deixar de fazer uma referência muito sumária
que tem a ver com o SNS. Também sou do SNS e é só para os conceitos serem claros. É
assim: Não fazemos o SNS com retóricas nem transformamos o SNS numa questão
ideológica. O Serviço Nacional de Saúde defende-se com diferenciação técnica, defende-se
com recursos adequados e especializados e com investimento público, e defende-se
procurando aqueles que são os 3 objetivos principais que são: tendencialmente gratuito, que
é universal e que deve ser acessível a todos, esta é que é a génese, ou seja, o SNS é a espinha
dorsal do Sistema Nacional de Saúde. As Farmácias fazem parte do Sistema de Saúde. Os
Laboratórios convencionados fazem parte do Sistema de Saúde. O que é que seria, vou dar
um exemplo: O que é que seria dos doentes de Viseu Covid quando o Hospital Central de
Viseu, não tendo capacidade de resposta em termos de testes, foi procurar um privado para
dar resposta. Certo? O que é que seria? Foram os Laboratórios convencionados privados
que deram resposta nesta área. O que é que seria dos doentes que não têm resposta da
Medicina Nuclear e que vão ali a Fragosela e que teriam que ir para fora porque não há
Medicina Nuclear no SNS em Viseu. Pronto, e, por isso, tudo isto são situações importantes,
que é, o SNS é a espinha dorsal do Sistema Nacional de Saúde, deve ser universal,
tendencialmente gratuito e acessível a todos, deve dar resposta a todos, e, depois, temos toda
uma capilaridade de instituições que estão, e que dão resposta também na Área da Saúde e
completam. As UCCI também dão resposta na Área da Saúde. O que é que seria do Hospital
de Viseu se não tivesse Unidades de Cuidados Continuados para dar alta a muitos doentes?
Por isso, a este nível era só termos aqui este cuidado, e desculpem-me entrar nesta discussão.
Outra discussão, que não é para aqui, eu acabava já, e desculpem este interregno, outra
questão que é diferente é a separação clara entre público e privado, isso é outra discussão.
Pronto, era só que compreendessem esta minha… ao ouvir falar tantas vezes do SNS, e não
sou aqui defensor nem eu quero defender o SNS, porque sou um defensor do SNS, e ninguém
é mais defensor do SNS do que eu, assim como, e aqui defendia a Senhora Presidente que já
conheço há muitos anos, é a pessoa que mais vive o SNS por dentro, e está aqui o Enfermeiro
Portugal e todas as pessoas que trabalham no Hospital, é uma defensora do SNS. É só para
às vezes termos cuidado com os conceitos e com as situações. É só para clarificarmos
algumas situações. Desculpem lá meter-me nesta área, mas é por defeito profissional está
bem? Ok. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Íamos então entrar nos Pontos Dois (2), Três (3), Quatro (4), Cinco (5) e Seis (6). Eu fazia
uma proposta se assim o entendessem, as áreas são comuns, há uma relação entre os Pontos
Dois (2), o Três (3), o Quatro (4) e o Cinco (5) e de algum modo com o Seis (6), que é a
Apreciação e Votação da Proposta de Consolidação de Contas, ou seja, se concordassem
todos, juntavam-se os Pontos Dois (2), Três (3), Quatro (4), cinco (5) e Seis (6), seriam
discutidos em conjunto quer pelo Executivo quer pela Assembleia e seriam votados
separadamente. É óbvio que compete à Mesa também ter aqui algum bom-senso na gestão
de quem tem direito a uma intervenção de “X” tempo no Ponto Dois (2), no Três (3) e no
Quatro (4) …, a Mesa também tem que compreender que uma intervenção hoje de um
Senhor Deputado, tem a Mesa também que compreender que essa intervenção tem
subjacente cinco pontos, por isso, não podemos funcionar só como se fosse a avaliação de
um ponto. Certo? Também teremos isso em consideração. Agora, a proposta era a discussão
dos Pontos Dois (2), Três (3), Quatro (4), Cinco (5) e Seis (6) em conjunto. Alguém é contra?
Tem a palavra o Deputado Gonçalo Ginestal. ------------------------------------------------------------- TRINTA E NOVE – O SENHOR GONÇALO AMÂNDIO GINESTAL MACHADO
MONTEIRO ALBUQUERQUE (PS): Muito bem. Reitero os cumprimentos, era só para
fazer um pedido de retificação. A Senhora Presidente da Câmara insiste em chamar-me
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Miguel Ginestal, já não é a primeira, já não é a segunda, já não é a terceira vez. Eu tenho
muito orgulho no trabalho feito pelo o meu irmão Miguel e quero dizer que foi, e isso está
também espelhado em muitas Atas que agora estão escondidas, foi um excelente autarca em
Viseu, mas não podia deixar passar mais uma vez sem fazer este reparo. Muito obrigado. ----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Então ninguém tem nada a levantar?
Então dava a palavra à Senhora Presidente da Câmara para apresentar os Pontos Dois (2),
Três (3), Quatro (4), Cinco (5) e Seis (6). -------------------------------------------------------------------- QUARENTA – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Eu peço desculpa e
prometo que lhe darei as amêndoas na Páscoa. -------------------------------------------------------Vou então iniciar o Ponto Dois (2), e vou apresentar então os Pontos Dois (2), Três (3),
Quatro (4), cinco (5) e Seis (6) conforme foi aqui acordado. ---------------------------------------Passaria então ao Ponto Dois (2) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA
RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS FINANCEIROS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VISEU REFERENTE AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2020. ------No ano de 2020 o Município de Viseu deu continuidade ao Programa Viseu Primeiro
focalizando a sua atuação nas pessoas, na qualidade de vida e na promoção do ecossistema
da Happy and Smart City, apesar de estas contas serem grandemente influenciadas pela
Pandemia e pelos mais de 2,3 milhões de euros gastos no seu combate. -------------------------Também no ano de 2020, o Município de Viseu passou a adotar um novo referencial
contabilístico, designado de Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações
Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro. Neste
seguimento, as demonstrações financeiras foram preparadas e apresentadas de acordo com
a estrutura concetual e as normas de contabilidade pública do SNC-AP. ----------------------O momento que se tem vivido nos últimos tempos é de exceção, colocando-nos perante uma
autêntica guerra à escala mundial de desfecho temporal imprevisível. --------------------------Desta forma, em 2020, o Município de Viseu investiu, como já disse, mais de 2,3 milhões de
euros no combate à COVID-19. Ninguém estava preparado para lidar com esta pandemia,
contudo o Executivo Municipal procurou, em primeiro lugar, responder à cise de saúde
pública, em segundo lugar à crise social e, num momento posterior, à crise económica. ----As contas do Município, para além de refletirem que Viseu é de boas Contas refletem a
aposta clara e inequívoca na Segurança e Saúde dos Cidadãos e, na Educação, na Cultura,
no Desporto, no Ambiente, na Solidariedade, no Desenvolvimento Económico, na
Modernização dos serviços e na Mobilidade como pilares fundamentais ao Ecossistema da
Qualidade de Vida de uma cidade-região. -------------------------------------------------------------A poupança corrente fixou-se nos 11,4 milhões de euros, a mais elevada dos últimos 5 anos.
Conforme se demonstra, a poupança corrente registou um crescimento na ordem dos
40,3%. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------A execução da receita global alcançou no ano 2020 um montante de 84,7 milhões de euros.
De uma breve análise às principais fontes de financiamento do investimento global da
autarquia, é possível concluir que o Município continua a gozar de uma elevada autonomia
financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Em 2020, o Resultado Líquido do Exercício exibiu um montante positivo de 442 mil euros.
Salienta-se que, os gastos de depreciação e amortização correspondem a mais de 9 milhões
de euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O município com o acréscimo do saldo de gerência verificado nos últimos anos foi-se
preparando para este ciclo de maior execução de investimento que já se sente, uma parte
financiada com Fundos Comunitários. -----------------------------------------------------------------No início de 2020, a dívida total ascendia aos 18,5 milhões de euros. No final do ano em
apreço, a dívida total do Município de Viseu, perfez um montante de 17,9 milhões de euros.
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A poupança corrente permitiu que a Câmara Municipal de Viseu, exibisse, no final do ano,
um saldo de gerência superior a 22,9 milhões de euros. ---------------------------------------------Este é um saldo de gerência superior em mais de 2 milhões relativamente ao ano de 2013
pelo que, em termos comparativos, passamos de 8,5 milhões de euros em 2011 para 22,9
milhões de euros em 2020, o que retrata num aumento de, sensivelmente, 170%. ------------Conforme se tem observado nos anos transatos, a função prioritária do Município de Viseu,
no decorrer de 2020, foi a função social, com um peso de 49% e uma realização de 19,8
milhões de euros. Este valor direciona-se no elevar do padrão da qualidade de vida. --------Nas funções económicas, que, em 2020, consumiram 12,3 milhões de euros, o que se traduziu
num aumento face ao ano transato e num peso de 30,4% no total das GOP. ------------------A nível de Recursos Humanos, ciente da importância que as suas capacidades e
competências têm na missão de prestar um serviço de qualidade e excelência temos hoje um
quadro de pessoal com mais qualificações, sem vínculos precários tendo-se apostado na
formação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------De referir ainda que ao nível de recursos humanos o número de trabalhadores não sofreu
alteração em relação ao ano de 2019. -------------------------------------------------------------------Em traços gerais, através da informação fornecida pelo balanço, é possível concluir que a
Câmara Municipal de Viseu manteve a sua situação financeira sólida e robusta. ------------No ano de 2020, o passivo, ao atingir os 30,9 milhões de euros, reduziu-se em mais de 43%
em relação a 2019. -----------------------------------------------------------------------------------------No ano de 2019, o índice de autonomia alcançou uma percentagem de 88,13%, mais 8,29%
do que o conquistado no decurso do ano anterior. ---------------------------------------------------As contas refletem nos seus indicadores que Viseu é de boas Contas e que há investimento
no Ecossistema de Qualidade de Vida e no conceito da Melhor Cidade para Viver. ---------Assim, no uso da competência que me confere, propõe-se que a Assembleia Municipal, no
uso da competência prevista aprove este Relatório submetido à Assembleia Municipal. ----Passaria então ao PONTO TRÊS (3). -------------------------------------------------------------------Quanto às Contas do SMAS dizer que a execução orçamental da receita no ano de 2020
totalizou 15,4 milhões de euros. --------------------------------------------------------------------------No ano de 2020, cobraram-se 15,4 milhões de euros, respeitantes a receita corrente e
também a receita de capital, a que acresceu o saldo de gerência de 2,7 milhões de euros. ---Os encargos com pessoal, registaram uma diminuição de 1,12%. --------------------------------O saldo de gerência a transitar para 2020 é de 6,8 milhões de euros, resultado da execução
orçamental (4,8 milhões de euros) e das operações de tesouraria (2 milhões de euros). ------Importa referir que nos próximos tempos teremos que aumentar significativamente a
resiliência e a redundância do nosso sistema de abastecimento de água que implicarão
avultados investimentos. -----------------------------------------------------------------------------------Propõe-se também que a Assembleia Municipal, no uso das suas competências aprove, nos
termos e para os efeitos previstos na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do mesmo normativo
legal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Passaria então agora ao PONTO QUATRO (4) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA
PROPOSTA 1.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA / REVISÃO AO
ORÇAMENTO DE 2021 – SMAS – INTEGRAÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA. -------Relativamente a este ponto, trata-se apenas de uma Revisão Orçamental e propõe-se à
Assembleia Municipal, no uso da competência que aprove esta proposta de revisão. --------Quanto ao PONTO CINCO (5) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA 2.ª
REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GOP DE 2021 – CMV - APROVAÇÃO DE
PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------Propõe-se a inserção dos seguintes projetos: -----------------------------------------------------Plataforma de Gestão Escolar Integrada, no valor global de 465.000,00 €; ---------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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Eixo Cultural A25, que prevê a aquisição de serviços no valor global de 112.545,00 €
financiada a 100% com fundos comunitários. --------------------------------------------------------Propõe-se também que a Assembleia Municipal, no uso da sua competência aprove nos
termos e para os efeitos previstos no normativo legal. ----------------------------------------------O PONTO SEIS (6) já relativamente à Consolidação de Contas, APRECIAÇÃO E
VOTAÇÃO DA PROPOSTA MUNICIPIO DE VISEU - CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS
RELATIVAS AO EXERCICIO ECONÓMICO DE 2020. -----------------------------------------Relativamente à Consolidação de Contas pela primeira vez, o Município de Viseu apresenta
as demonstrações financeiras consolidadas de acordo com o Sistema de Normalização
Contabilística para as Administrações Públicas, pelo que os documentos (métodos e
procedimentos) de prestação de contas consolidadas do Grupo Municipal foram construídos
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro. ------------------------No ano de 2020, o balanço consolidado do Grupo Municipal evidencia um ativo líquido
superior a 389 milhões de euros. -------------------------------------------------------------------------Importa também destacar o saldo de 34,3 milhões de euros detido na rubrica de caixa e
depósitos, montante bastante superior ao passivo corrente, o que revela uma elevada
capacidade de cumprimento das responsabilidades. -------------------------------------------------Conforme verificado nos anos transatos, os maiores contributos para o ativo consolidado
tiveram origem no Município de Viseu e nos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento, visto que, em conjunto, representam 86,3% do ativo antes de ajustamentos. -Relativamente ao património líquido e ao passivo do Grupo Municipal, verificou-se que, em
comparação com o período homólogo anterior, ocorreu uma diminuição de 4,6% no
património líquido, tendo este totalizado mais de 352 milhões de euros. ------------------------Por outro lado, o passivo, perfez 36,7 milhões de euros. --------------------------------------------O Resultado líquido consolidado do exercício atribuível ao Grupo apresentou um valor
amplamente positivo, ascendendo a 683.233,23€. ----------------------------------------------------No que respeita aos gastos é de evidenciar a diminuição de 2,7% ocorrida na rubrica dos
fornecimentos e serviços externos. -----------------------------------------------------------------------Fica a nota que os resultados antes de depreciações e gastos de financiamento (EBITDA)
ostentaram um total de 15,4 milhões de euros. --------------------------------------------------------Em conclusão, e apesar de a crise pandémica ter trazido encargos acrescidos em diversos
níveis, o Grupo Municipal conseguiu, novamente, conquistar um resultado líquido positivo,
situação que reforça a solidez económica e financeira das contas consolidadas do Município
de Viseu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Temos
já uma intervenção que é do Deputado José Alberto. ---------------------------------------------------- QUARENTA E UM – O SENHOR DEPUTADO JOSÉ ALBERTO DA COSTA
FERREIRA (PPD/PSD): Boa tarde a todos. Antes de mais queria cumprimentar o Senhor
Presidente da Assembleia Municipal, as Senhoras Secretárias, a Senhora Presidente da
Câmara, o Senhor Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, Caros Colegas
Deputados Municipais, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta, Comunicação Social. --Bem, depois da exposição que a Senhora Presidente fez, resta-me a mim concordar de
alguma maneira com os números que foram apresentados uma vez que eles, enfim, são
números crus, são reais, e portanto, não me merecem qualquer contestação, eles estão
espelhados naquilo que são as Demonstrações Apresentada, e naquilo que diz respeito ao
referencial contabilístico utilizado, portanto, houve aqui uma alteração de paradigma
passámos do POCAL para o SNC-AP, portanto, isto é fruto das necessidade de cada vez
mais premente da Normalização Contabilística quer do ponto de vista interno quer do ponto
de vista internacional, porque quando nós entramos na comparação daquilo que é a riqueza
criada temos que entrar em linha de conta também com os organismos públicos daí que
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tenhamos que o adaptar para que cada vez mais, e devido à internacionalização da
atividade económica consigamos fazer esta integração contabilística. De facto, o SNC-AP é
inspirado nas normas internacionais e estão de acordo com aquilo que é o Internacional
Public Standards Accounting Sistems, portanto, que é o organismo internacional, portanto,
o Sistema Internacional de Normalização Contabilística para as entidades públicas. --------Quanto aos valores apresentados nas diversas peças contabilísticas, e refiro-me
especificamente às da Câmara Municipal, enfim, estão evidenciados quer no Balanço quer
na Demostração de Resultados, quer ainda no Relatório de Gestão onde as coisas estão
claras, apenas corroborar que a situação económica, financeira e patrimonial da Autarquia
está bem, recomenda-se, as contas estão ótimas até do ponto de vista da liquidez, portanto,
apresenta uma liquidez extremamente razoável. -----------------------------------------------------Quanto aos Serviços Municipalizados, apesar de uma diminuição dos resultados fruto de
um rendimento extraordinário que no exercício anterior houve no valor de cerca de 3
milhões de euros e que não se repetiu este ano, portanto, basicamente, ao nível dos
rendimentos houve algumas diminuições, houve também algumas diminuições ao nível dos
gastos correntes, e o resultado que aqui apresenta, portanto, essa diminuição em relação ao
ano anterior é apenas fruto desta alteração que eu há pouco referi. -------------------------Quanto à Consolidação de Contas, ao Ponto número Seis (6), ele resulta basicamente,
portanto, as Contas Consolidadas não são mais do que o espelho do universo das empresas
do município, para o qual a importância fundamental é da Câmara Municipal e dos SMAS,
se a isto somarmos a Habisolvis, a Viseu Novo SRU e a Viseu Marca, portanto, as contas
deste universo que representa o grupo empresarial municipal, e elas estão feitos de acordo
com as regras, com as normas, portanto, basta-me apenas referir que a transparência com
que as Contas são apresentadas, a forma como os relatórios foram elaborados, não nos resta
mais do que propor que as Contas sejam aprovadas e que, enfim, de alguma maneira, a
aplicação dos resultados seja aquela que nos é proposta. -------------------------------------------Eu queria aqui apenas fazer uma referência final, dizer-vos que eu por cerca de uma hora
vou deixar de poder participar na Assembleia, deixo aqui já o meu voto expresso em relação
a esses pontos porque vou ter uma reunião agora que já estava agendada antes da própria
Assembleia Municipal, portanto, também o meu caro amigo e colega Jorge Martins fará a
“defesa da honra” em relação às Contas, e portanto, estou perfeitamente à vontade para me
ausentar e para saber que esta defesa vai continuar a ser feita. Peço desculpa pela ausência,
assim que eu poder, ligar-me-ei via telemóvel para continuar a participar na Assembleia
Municipal. Muito obrigado. -------------------------------------------------------------------------------Uma referência final só, já que esta tarde, portanto, o nosso amigo Engenheiro João Caiado
vai deixar… portanto, queria aqui deixar-lhe também a minha homenagem, e eu sou
testemunha da competência com que ele exerceu o cargo, porque enfim, tive um dos meus
filhos a estudar na escola dele, e também, em tudo aquilo que ele se mete é extremamente
competente, portanto, desejar-lhe aqui as maiores felicidades. Muito obrigado. ------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra o Deputado Cristofe Pedrinho. --------------------------------------------------------------------- QUARENTA E DOIS – O SENHOR DEPUTADO CRISTOFE PEDRINHO (PS): Boa
tarde a todos novamente, e reitero os cumprimentos. -----------------------------------------------Tendo em conta que este será o último Relatório de Gestão deste mandato quero relembrar
as nossas votações ao longo do mandato. Abstivemo-nos em todos o Relatórios de Gestão e
votámos contra em todos Orçamentos e as Grandes Opções do Plano. Mostrámos que não
estávamos de acordo nas opções, nas estratégias e prioridades. Garantidamente teríamos
feito de forma diferente em várias matérias. ----------------------------------------------------------Há dois anos, e perante os dados de 2018, ficámos em alerta com os dados negativos e bem
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claros para todos, também soubemos reconhecer que valeu a pena a crítica e que os dados
de 2019 mostravam uma inversão e uma melhoria de vários indicadores. ----------------------Este é um documento com mais de 1800 páginas, e, portanto, não é um documento que se
possa ler e analisar de ânimo leve e simples. É um documento técnico sim, mas ao mesmo
tempo, um documento político. É aqui que estão refletidas as escolhas, essas sim, políticas,
deste executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------Mas esmiuçando o relatório de gestão de 2020, verificamos o seguinte: -------------------------Houve algumas medidas de apoio de combate a Covid19 e apoio social, mas também houve
menos despesas na “máquina” de marketing e eventos e animação urbana em que o
Município de Viseu se tinha transformado. No âmbito dos confinamentos, verificou-se
também menos despesa associada a muitas atividades municipais correntes. Efetivamente,
a aquisição de bens e serviços que tinha disparado brutalmente até 2018, em 2020 continuou
a descer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos últimos 2 anos, houve, de facto, um “travão a fundo” nas despesas. O esforço de
contenção de despesa corrente foi sobretudo notório na Aquisição de Bens e Serviços, que
nos últimos anos foi cortada em mais de 20% (4,4 milhões de euros). ---------------------------De assinalar também as transferências vindas do estado. As mesmas contribuíram de uma
forma significativa para o reforço da receita corrente, com a nova receita ligada a
participação dos municípios na receita do IVA. ------------------------------------------------------De referir ainda que a receita de capital e seu crescimento, deve-se ao acionamento de uma
garantia bancária (cerca 2 milhões de euros) de um loteamento na Quinta de Santo Estevão,
em Abraveses e também ao recebimento de 2 tranches de um empréstimo contraído. -------As transferências para o SMAS são menores. O rácio entre as transferências municipais
recebidas e a receita total do SMAS passou de 19% em 2018 apara os 2% em 2020. De facto,
em transferência de capital orçadas, em 2020 o Município “cativou” 880 mil euros, adiando
ou anulando o investimento em infraestruturas básicas. Só por si, este montante explicaria
os resultados líquidos positivos do Município. -------------------------------------------------------Podemos verificar que no Relatório de Consolidação de Contas 2020, o Resultado Líquido
Consolidado apresentado é de 683 233,23 euros, mas diminuiu 20% face ao ano passado. O
Ativo líquido diminui 10 milhões de euros. Os Fundos Próprios diminuíram 17 milhões de
euros. O Passivo do Grupo Municipal cresceu 21%, sendo agora de 37 milhões de euros. --Como já foi assinalado por nós oposição, o cenário sobre o futuro das contas municipais e a
sua sustentabilidade pode-se agravar preocupantemente pelo disparar da Dívida de Médio
Longo Prazo do Município de Viseu decorrente dos muitos empréstimos negociados nos
últimos dois anos. -------------------------------------------------------------------------------------------Para finalizar, é claro para todos, que o Partido Socialista teria feito muito de forma
diferente nestes últimos 4 anos, basta consultar as várias Atas desta Assembleia Municipal
e das Reuniões da Câmara Municipal, para perceber que o PS se afirma cada vez mais como
um partido de Governo em Viseu. Tenho dito. ------------------------------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Mais
algum Senhor Deputado quer usar da palavra? Tem a palavra o Deputado Jorge Martins
Presidente de Junta de Cavernães. --------------------------------------------------------------------------- QUARENTA E TRÊS – O SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE
CAVERNÃES JORGE ANSELMO MARTINS (PPD/PSD): Senhor Presidente da
Assembleia, muito boa tarde, Senhoras Secretárias, Senhora Presidente da Câmara, Senhor
Vice-Presidente, Senhores Vereadores, Caros Deputados e Colegas Presidentes de Junta.
Eu bem sei que os documentos são extensos, são 1894 páginas mais precisamente, mas isso
não é razão para um Deputado não as ler e para não vir aqui dizer coisas sérias, não é? Quer
dizer, estar aqui à procura de números que não são verdade é uma coisa que não consigo
pactuar com ela. Tudo aquilo que o Senhor Deputado que me antecedeu disse não é verdade,
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021

303

e não é verdade porque… eu até utilizava uma figura de estilo, as Contas são como o
algodão, não mentem, são objetivas, nós não podemos inventar uma coisa diferente do que
o que aqui está. E, depois, eu também não querendo estar aqui a dar nenhuma aula, até
porque eu nem sou professor, mas também aconselhava o Senhor Deputado, porque ele fez
aqui uma confusão e eu vou-lhe explicar, é que rendimento e receita são coisas diferentes.
Rendimento é uma coisa, basta ir aí ao Google e escrever rendimento. rendimento é uma
coisa receita é outra, da mesma forma que gasto e despesa não são exatamente a mesma
coisa. Enquanto que os rendimentos e os gastos são aqueles que nos vão dar o resultado no
final do ano, são apurados na Contabilidade Financeira, as receitas e as despesas são aquelas
que nos dão o desempenho orçamental. São coisas diferentes, portanto, convém sermos
sérios na análise. ---------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente, de certa forma já esvaziou um bocado aquilo que eu vinha dizer,
mas, de facto, quer dizer, olhar para estas Contas, num ano de pandemia, num ano em que
supostamente a atividade económica estaria mais debilitada, mais débil, num ano em que se
passou do POCÁL, como o Dr. José Alberto disse para o SNC, e depois olharmos para estes
números e vermos que todos os indicadores, eu vou repetir porque às vezes posso não me
estar a expressar bem, todos os indicadores melhoraram relativamente a 2019, é uma coisa
louvável, portanto, eu, Senhora Presidente, na sua pessoa queria deixar aqui os meus
parabéns porque de facto, é um orgulho olharmos para as Contas do Município e sabermos
que são criteriosas, são solventes, quer dizer, nota-se que há critério e que há rigor acima
de tudo, e, portanto, vir aqui e não reconhecer isto, eu peço desculpa Senhor Presidente da
Assembleia, não me leve a mal pela linguagem, mas, não é sério politicamente. Não é sério!
Eu partilhava só convosco, e não queria ser monótono, dois ou três valores que tenho aqui.
Quer dizer, quando a Receita Total do Município atingiu os 84.7 milhões se não lhe
retirarmos evidentemente o Saldo de Gerência do ano anterior, e representando isto um
crescimento relativamente a 2019, um crescimento de 15%, se isto não é significativo… é
que estamos a falar de um crescimento de 15%. Sabem por exemplo quando é subiu a
Despesa Total? Estamos a falar de análise orçamental. Subiu apenas metade disto, 7,5%!
Portanto, se em termos percentuais nós quisermos ser rigorosos, vemos, concluímos, que a
Receita Total cresceu exatamente o dobro do que o que cresceu a Despesa Total. Eu penso
que num ano atípico, num ano em que supostamente a economia não teve o desempenho no
seu melhor, isto só pode relevar que Viseu de facto está pujante, e a Câmara foi sem dúvida
o motor disto não é, não tenhamos nenhuma dúvida. -----------------------------------------------Depois, gostaria de partilhar convosco aqui também que destas Receitas Totais, as Receitas
Correntes ascenderam a 56.7 milhões. As Receitas Correntes ascenderam a 56.7 milhões. É
evidente que há fatores para isto, e isto só demonstra que a Receita Corrente, que são os
impostos, é aquilo que a Câmara recolhe dos IMI’s, dos IUC’s, das Derramas, e sabe
Senhora Presidente, não sei se tem presente eu lembro-a a si e a todos os Senhores
Deputados. Sabe quanto é que isto cresceu apesar da pandemia? Cresceu 6.6%. A recolha
de impostos cresceu 6.6%, isto dá 1.8 milhões. Num ano de pandemia, num ano em que toda
a gente teve dificuldades, em que muitas atividades tiveram fechadas, conseguir uma
recolha acrescida em relação a 2019 de 6.6% eu acho que é significativo, e eu gostaria de
relevar aqui dois impostos, que são elucidativos daquilo que eu lhe acabo de dizer. Quando
o IMT que é aquele que é o imposto sobre transações cresce 12 virgula qualquer coisa por
cento, isso não quer dizer mais do que, quer dizer, a atividade em Viseu manteve-se, houve
expansão, e isso é louvável. Vir aqui dizer o contrário … isto é só ler, é evidente que eu
também não sabia os números, só que, apesar das 1800 páginas eu li-as, e por isso é que eu
sei estes números. -------------------------------------------------------------------------------------------Bom, mas como lhe disse há bocadinho a Despesa Corrente cresceu menos que a Receita
Corrente e isso de facto a Senhora já o disse, mas eu quero enfatizar, não me leve a mal, mas
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eu quero enfatizar, isto cria um superavit de 11.4 milhões. Há um crescimento de 40,3%. É
uma poupança efetiva corrente de 3.3 milhões relativamente a 2019. ---------------------------A Senhora disse, mas eu mais uma vez eu quero reforçar, é a melhor poupança dos últimos
5 anos, e isso tem que ser aqui evidenciado, nós estamos a analisar Contas, não estamos a
analisar “se’s”, nem conjeturas, estamos a analisar factos, aquilo que aconteceu, acabou em
dezembro de 2020, é isso que nós estamos aqui a analisar. -----------------------------------------Bom, o que é que esta poupança nos permitiu? Esta poupança permitiu-lhe aquilo que
qualquer boa gestão faz, que é ir retirar à Poupança Corrente e levá-la para aplicar em
Despesa de Capital, e isto em que é que se revê Senhora Presidente? Isto revê-se na
preocupação que o Município tem em criar melhor condições, melhores infraestruturas em
criar melhor qualidade de vida para o seu Concelho. É isso que aqui está, não se pode ler de
outra forma, e, portanto, vir aqui dizer que os números são o que são, nós também já
estamos um pouco habituados, porque eu ouvi ali a bancada da oposição “n” vezes, eles
estão a pedir as Atas e eu até agradecia que as fossem ler, vir aqui agoirar, que a “Receita é
inelástica, a Receita é inelástica, isto, vocês estão aqui… a Despesa cresce e depois a Receita
não vai”… mas esquecem-se que cresceu de 15% e depois ficam sem argumentos. Eu
gostava de ser mosca, e nas reuniões preparatórias que a oposição tem, eles devem-se virar
uns para os outros e dizer assim: mas agora o que é que lá vamos dizer acerca das Contas?
O que é que a gente há-de dizer se isto está tudo bem? Quer dizer, hão-de ter alguma
dificuldade, eu percebo, mas quer dizer. Nós temos que ser sérios. Hoje os cidadãos exigem
dos políticos que sejam transparentes, que sejam sérios, que sejam verdadeiros. -------------Bom, como disse há pouco a Receita Total em termos absolutos teve um acréscimo de 7.9
milhões atingindo os 84.7 milhões, e como é evidente, com este crescimento da receita e
alguma diminuição da despesa, ou um crescimento mais lento da despesa, levou a que o
Saldo de Gerência neste ano, em 31 de dezembro, atingisse os 22.9 milhões, e, isto representa
um acréscimo relativamente a 2019 de 3.4 milhões, (depois de feito o acerto) é um acréscimo
de 3.4 milhões, isto é significativo, não é de somenos… se fosse ao contrário 300 e poucos mil
euros estaria aqui a cair “o Carmo e a trindade”, isto não é um decrescer, cresceu! É preciso
dizer-se isto, cresceu! A Poupança, Saldo de Gerência aumentou relativamente a 2019, três
ponto quatro milhões (3.4 milhões). As Receitas de Capital também cresceram, fixaram-se
nos 7.4 milhões e aqui sim, há um acréscimo de 123.9% também. Um acréscimo de 123.9%
o que corresponde a 4.1 milhões de euros relativamente ao ano anterior. As Despesas de
Capital ascenderam a 15.4 milhões crescendo sensivelmente 3.2 milhões correspondendo a
uma variação de 26.5 milhões. Isto demonstra claramente que com este crescimento em
Despesas de Capital o município não fez mais do que criar condições para o bem-estar da
população, que é ao fim de contas o objetivo de qualquer um de nós eleitos. ------------------Terminada a minha análise à parte orçamental, digamos que, das Receitas e das Despesas,
se o Senhor Presidente me der mais uns minutos eu gostaria agora de me debruçar na
análise dos documentos mais financeiros, na Contabilidade Financeira para vermos o
desempenho económico e financeiro ao nível do Balanço e da Demonstração de Resultados
porque, há aqui valores que importa salientar. Se repararam, se os leram com alguma
atenção, há um crescimento substancial no Património Liquido, mais especificamente na
rubrica Outras Variações no Património Liquido de mais de 29 milhões de euros. Isto tem
um pouco a ver com aquela questão que a Senhora Presidente falou há um pouco, que
decorre das obrigações legais do SNC de terem que ser reclassificados os subsídios e as
transferências que até aqui estavam registados em Diferimentos na conta 2745 em Passivos,
e por imposições legais tiveram que ser transferidas para uma conta de Capital que é a 593
Outras Variações Patrimoniais Positivas. É evidente que isso não vai lá ficar sempre mas
neste ano influenciou positivamente os Fundos Patrimoniais sendo que depois gradualmente
à medida que os bens se forem depreciando ela será retirada para esvaziar esse valor, mas,
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neste momento o que aconteceu é que o Património Líquido cresceu em mais de 29 milhões
de euros. E, aqui importa salientar 3 valores: O Ativo decresceu, é verdade, 5.3 milhões de
euros, o Ativo Liquido do Município decresceu 5.3 milhões, mas, o Passivo decresceu 23.5
milhões, isto é, há uma variação positiva, o meu o Património Liquido cresceu, porque se o
meu Ativo desceu menos do que o meu Passivo, significa que fiquei com um Património mais
valioso, fiquei com um Património Liquido maior, e esse sim cresceu 18.2 milhões de euros.
É significativo! O Património Liquido do Município cresceu 18.2 milhões de euros, isto é
relevante, é evidente que isto depois mais à frente vai-se evidenciar nos Rácios de Autonomia
Financeira, de Solvabilidade e nessas coisas todas. Mas, é importante, que isto fique retido
para que não fiquem dúvidas porque estes números têm que ser relevados Senhora
Presidente, porque se fosse aqui um ano em que as coisas corressem menos bem caía o
“Carmo e a trindade”. Se as coisas estão bem temos que as afirmar e vincar. -----------------Os Rendimentos, portanto, agora passando já para a Demonstração de Resultados, os
Rendimentos Totais totalizaram 58.2 milhões de euros representando um acréscimo de 1.8
face a 2019. Para este acréscimo como eu disse há pouco, contribuíram muito os Impostos e
as Taxas que aumentaram cerca 6.6% como tinha dito, somando assim um total de 29.1
milhões. Esta variação é justificada pelo crescimento generalizado dos impostos, como disse,
o IMI, a Derrama e o IUC, com especial relevância para o IMT que cresceu 2.8. E, aqui eu
queria responder um pouco ao Senhor Deputado que falou antes de mim, falou de um
loteamento, eu não sei se é um loteamento específico, eu não tive acesso a isso, o que eu sei é
que as taxas cobradas referentes a loteamentos e a obras num ano atípico de pandemia
cresceram 1.6 milhões, isto é factual, está lá nas Contas. Atividade económica, amigo. As
taxas cobradas pelo município referentes a loteamentos e a obras cresceram 1.6 milhões e
isto corresponde a um aumento, tome nota Senhora Presidente, 120.2% relativamente a
2019. É significativo, são dados irrefutáveis, são dados irrefutáveis. Eu tinha aqui um
apontamento, quer dizer, de facto o crescimento dos Rendimentos só não foi mais
significativo por razões óbvias, como atividades que estiveram paradas, as feiras, os
mercados, atividades desportivas, todas essas taxas e licenças foram reduzidas praticamente
a zero, e, portanto, os rendimentos só não são maiores porque essas atividades estiveram,
decorrentes da Lei, paralisadas. Portanto, os Gastos tiveram um acréscimo inferior aos
Rendimentos, como eu disse há pouco, os Rendimentos cresceram 1.8 e os gastos cresceram
1.7 portanto, há um crescimento de 980 mil euros, totalizando 57.8 milhões. Esse
crescimento teve a ver com o aumento de Gastos com Pessoal, fundamentalmente com
Gastos com Pessoal, porque houve alterações à Remuneração Mínima Mensal Garantida, e
depois também não é só isso, eu também tive o cuidado de ir ver, e, houve necessidade do
município fazer o reposicionamento de alguns colaboradores nas tabelas remuneratórias,
portanto, subiram de escalão, portanto, tudo isso implicou uma subida dos Custos do
Pessoal que tiveram um crescimento de 7.8% e atingiram os 16.4 milhões. Esta subida foi
significativa, mas teve muito a ver com o crescimento da Remuneração Mínima Mensal e
com a obrigatoriedade de reposicionar os colaboradores na tabela remuneratória e,
portanto, houve aqui um acréscimo desses custos. Mas, deixe-me também relevar aqui uma
coisa. Há aqui transferências e subsídios concedidos de 1.2 milhões que cresceram em
relação a 2019 em 13.2% e isto na minha ótica Senhora Presidente releva a preocupação
social que a Câmara tem. Sabe para quem foram estes 1.2 milhões? Subsídios Correntes 872
mil. Sabe para onde é que foram 4 milhões de euros? Foram para instituições sem fins
lucrativos, e tem aqui mais 806 mil euros para apoio ás famílias. Ora, isto é uma leitura
correta do momento que a Senhora estava a viver. Nós temos a obrigação até, de deitar mão
a gente que está com dificuldades e o município não olhou para trás. Deitou mão às IPSS,
deitou mão às famílias mais carenciadas, e, portanto, esteve ao lado dos seus cidadãos e dos
seus munícipes, e isso é relevante. -----------------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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Depois, deixe-me falar aqui numa conta, que eu ouço sempre a oposição e se for ver às Atas
está lá sempre isso, que é uma conta que é Fornecimentos e Serviços Externos, como se ela…
é sempre diabolizados, porque é ali que estão as publicidades, é ali que estão os combustíveis,
as deslocações, é ali que está … sabem o que é que aconteceu outra vez em relação ao ano
anterior? Voltou a baixar meio milhão de euros. Diziam “Senhor Presidente, Senhor Dr.
Almeida Henriques os Fornecimentos e Serviços Externos são um indicador, estão em
crescendo, isto é um sinal muito problemático”. Dois anos consecutivos, eu venho analisar
as Contas e baixaram, baixaram outra vez 551 mil euros mais precisamente. Isto é a
realidade! Se isto não demonstra critério, rigor, não sei que Contas é que hão-de aqui
apresentar Senhora Presidente. --------------------------------------------------------------------------Eu estou mesmo a terminar Senhor Presidente, mas gostaria de partilhar convosco aqui os
resultados e dois ou três rácios que às vezes nos passam despercebidos, mas que são
indicadores da robustez financeira do município. ----------------------------------------------------O Resultado Liquido de facto atingiu os 442 mil 530 euros (442.530 €), mas não é este
resultado que eu relevo, nem é este resultado que nenhum analista de Contas releva. O que
qualquer analista de Contas releva e que eu gostava de enfatizar aqui é uma coisa, é um
palavrão inglês que se chama EBITDA, em português é o RAJIDA, que é o Resultado Antes
de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações que atingiu 9.5 milhões. E, sabe porque é
que este resultado é o mais importante Senhora Presidente e Caros Colegas? Porque as
amortizações não implicam fluxos de dinheiro, não implicam fluxos monetários, as outras
sim, esses não. Se nós formos retirar as amortizações e as depreciações chegamos a um
resultado de 9.5 milhões. É esse o resultado que qualquer Banco que qualquer Analista olha.
Portanto, os Senhores tiveram um resultado de EBITDA de 9.5 milhões. Este é que é um
facto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Só mesmo para terminar queria falar aqui de dois rácios, que é o rácio da Autonomia
Financeira, e o que é isto? Não é mais do que o quociente do Património Liquido pelo Ativo.
E sabem o que é que isso atingiu? 88.31%! Isto significa que o Património Liquido financia
em 88.31% todos os seus Ativos, significa que o Município não está nada exposto ao exterior,
significa isso, é a leitura que se faz daqui, é um indicador de solidez financeira, o município
não está exposto a capitais alheios. Quando se tem uma autonomia financeira de 88.31%
isto não é bom Senhora Presidente, isto é muito bom! Isto é muito bom. -----------------------Depois tem um Rácio de Solvabilidade que é o quociente do Património Liquido pelo Passivo
que em 2019 já era excelente, era de 395,93%, sabe quanto é que passou a ser em 2020? O
dobro, 755.8%, isto são números que até nem são reais, 755.8%! O que quer dizer este rácio
é: O meu Património Liquido cobre, paga o meu Passivo sete vezes e meia, isto é, o meu
Património Liquido dá para pagar o Passivo sete vezes e meia, isto é relevante, isto é,
relevante Senhora Presidente e Senhor Vice-Presidente. -------------------------------------------Depois tem aqui o Rácio de Endividamento que é o quociente do Ativo pelo Passivo, significa
que o nosso Passivo, o Passivo do Município representa apenas uma pequena tranche do
nosso Ativo que são 11,69%, quer dizer, é uma coisa quase insignificante, o nosso Passivo
representa 11,69% do nosso Ativo, e depois, já só mais um rácio que é o Rácio da Liquidez,
e nós podíamos ir para a Liquidez Geral, para a Liquidez Reduzida ou para a Liquidez
Imediata. Dada a atividade do município eu entendi que a Liquidez Imediata seria a mais
adequada porque há sempre quem questione se as Existências são ou não são liquidez
imediata e portanto, eu optei por as tirar e fui apenas para a Liquidez Imediata. E, a
Liquidez Imediata não é mais do que o quociente das Disponibilidades e as Disponibilidades
são o Saldo de Caixa mais os Depósitos a dividir pelo nosso Passivo Corrente, e o resultado
de 2019 que já era muito bom foi de 53.71%. Em 2020 mais que duplicou, é de 139,18%. O
que é que isto significa? Este rácio significa que aquilo que eu tenho no Caixa e nos Depósitos
à Ordem dá para pagar o meu Passivo Corrente quase 1.4 vezes. Isto é, basta aquilo que eu
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tenho no Banco para pagar o meu Passivo Corrente em 1.4 vezes, é isso que isto diz, e eu
acho que isso é relevante. Deixe-me só dizer que a capacidade de endividamento do
município está muito longe de ser esgotada, ficou com uma margem de 14.9 milhões, tem
uma margem enorme o que evidencia de facto o rigor que tem sido posto na execução dos
dinheiros públicos que tem sido criteriosa, mais uma vez o digo, e isso está espelhado aqui
nas Contas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Portanto, em relação às Contas do Município, Senhora Presidente, Senhor Presidente da
Assembleia, eu penso que a não ser por questões ideológicas, a não ser por questões que só
alguém possa vislumbrar, que eu não estou a ver, têm que ser votadas favoravelmente,
porque senão eu não sei se as pessoas terão consciência política, mas devem ter, vão daqui
da porta para fora, e hão-de ir a pensar, porque é que eu votei contra aquelas Contas? Qual
é a razão? É só porque sim. É só porque sim, e não me venham com a história do histórico,
nós sempre nos abstivemos e, portanto, vamo-nos abster mais uma vez. ------------------------Em relação aos Serviços Municipalizados, os valores também se mantiveram, os rácios são
todos eles também enormes, o Ativo Total registou um valor de 8.8 milhões, o Património
Liquido é positivo em 51.1 milhões, é evidente que aqui também está aquela questão da
transferência para a Conta 5931 Outras Variações Patrimoniais de todos os subsídios que
estavam na conta 27 e, portanto, influenciou aqui também. ---------------------------------------Não vou ser muito exaustivo, dizer apenas que quer o Rácio da Autonomia Financeira, quer
o da Solvabilidade, quer da Liquidez são extremamente elevados, o da Autonomia
Financeira dos Serviços Municipalizados ainda é superior à do Município, é de 92.8% o de
Solvabilidade é de 1298,5%, e isto quer dizer que o Património Liquido cobre 13 vezes o
Passivo, dá para pagar 13 vezes o Passivo, e o Rácio de Liquidez Imediata é de 156%,
portanto, são todos valores tão altos, tão altos que são irrefutáveis. -----------------------------Quanto às Contas Consolidadas, como o Dr. José Alberto disse, atendendo a que o
Município e os Serviços Municipalizados representam eles próprios pouco mais que 86% do
valor total, sendo que a seguir vem a Viseu Polis com 12 vírgula qualquer coisa por cento,
no fundo, as Contas já estão defendidas e aquilo que eu digo é que continuam com valores
muito bons, altos, e aquilo que eu disse em relação às Contas do Município e às dos Serviços
Municipalizados aplica-se também a estas, são Contas que só podem merecer por parte
desta Assembleia um voto favorável, e portanto, eu apelo aos Partidos da oposição que
estamos no último ano do mandato que ponham a mão na consciência e que saiam daqui
bem com a sua própria consciência e por uma vez votem favoravelmente. Muito obrigado.
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Há mais
alguma intervenção? Não havendo iriamos proceder à votação. Para ser mais rápido eu iria
chamar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao PONTO DOIS (2) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DE
GESTÃO E DOCUMENTOS FINANCEIROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU
REFERENTE AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2020. Quem vota contra, a favor ou se
abstém? -------------------------------------------------------------------------------------------------------José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------Cristina Paula Cunha Pereira Gomes - a favor; ------------------------------------------------------Pedro Filipe dos Santos Alves - ausente; ----------------------------------------------------------------Florbela de Almeida Correia Soutinho - a favor; -----------------------------------------------------Ana Paula Figueiredo Gomes Santana - a favor; -----------------------------------------------------José Alberto - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Isabel Fernandes - a favor; --------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Madeira - a favor; -----------------------------------------------------------------------------Sofia Mesquita - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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Adolfo 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; ---------------------------------------------------------------------José Pereira - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Carlos Correia - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------Liliana Tavares - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------José Manuel Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------------António Soares Correia - a favor; ------------------------------------------------------------------------Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------Carlos Alberto Silva Santos - falta; ----------------------------------------------------------------------Fernando Machado - falta; --------------------------------------------------------------------------------António da Silva Tavares - falta; -------------------------------------------------------------------------José Coelho - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------Aurélio Lourenço - a favor; -------------------------------------------------------------------------------Diamantino Santos - voto favorável; --------------------------------------------------------------------José António Seabra - a favor; ----------------------------------------------------------------------------António José da Silva Santos - falta; --------------------------------------------------------------------Alberto Ascensão - ausente; -------------------------------------------------------------------------------Rui Martins - abstenção; -----------------------------------------------------------------------------------Carlos Portugal - abstenção; ------------------------------------------------------------------------------Maria de Fátima Lopes - abstenção; --------------------------------------------------------------------Gonçalo Ginestal - abstenção; ----------------------------------------------------------------------------Cristofe Pedrinho - abstenção; ---------------------------------------------------------------------------Ana Cláudia Salgueiro - abstenção; ---------------------------------------------------------------------Manuel Mirandez - abstenção; ---------------------------------------------------------------------------Manuel Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------------------José Mota - falta; --------------------------------------------------------------------------------------------Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------Maria Graça Pinto - contra; ------------------------------------------------------------------------------Filomena Pires - contra; -----------------------------------------------------------------------------------Mauro Esteves - abstenção; -------------------------------------------------------------------------------José Paulo Meneses - a favor; ----------------------------------------------------------------------------O PONTO DOIS (2) foi aprovado com oito (8) abstenções e dois (2) votos contra. (Anexo 2 –
Registo nominal das votações, páginas 353/354). -----------------------------------------------------Passaríamos ao PONTO TRÊS (3) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DE
GESTÃO E DOCUMENTOS FINANCEIROS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU - ÁGUAS DE VISEU, REFERENTE AO
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2020. ----------------------------------------------------------------José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------Cristina Gomes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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Pedro Alves - ausente; --------------------------------------------------------------------------------------Florbela Soutinho - 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; -----------------------------------------------------------------------------------Adolfo 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; ---------------------------------------------------------------------José da Silva Pereira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------Carlos Correia - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------Liliana Tavares - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------José Manuel Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------------António Soares Correia - a favor; ------------------------------------------------------------------------Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------Carlos Alberto Silva Santos - falta; ----------------------------------------------------------------------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; ----------------------------------------------------------------------------António José da Silva Santos - falta; --------------------------------------------------------------------Alberto Ascensão - ausente; -------------------------------------------------------------------------------Rui Martins - abstenção; -----------------------------------------------------------------------------------Carlos Portugal - abstenção; ------------------------------------------------------------------------------Maria de Fátima Lopes - abstenção; --------------------------------------------------------------------Gonçalo Ginestal - abstenção; ----------------------------------------------------------------------------Cristofe Pedrinho - abstenção; ----------------------------------------------------------------------------Ana Cláudia Carvalho Salgueiro - abstenção; --------------------------------------------------------Manuel Mirandez - abstenção; ---------------------------------------------------------------------------Manuel Armando Fernandes - a favor; -----------------------------------------------------------------José Mota - falta; --------------------------------------------------------------------------------------------Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------Maria Graça Pinto - contra; ------------------------------------------------------------------------------Filomena Pires - contra; -----------------------------------------------------------------------------------Mauro Esteves - abstenção; -------------------------------------------------------------------------------José Paulo Meneses - a favor; ----------------------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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O PONTO TRÊS (3) foi aprovado com oito (8) abstenções e dois (2) votos contra. (Anexo 3) –
Registo nominal das votações, páginas 355/356). -----------------------------------------------------PONTO QUATRO (4) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE GRANDES
OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE
ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU - ÁGUAS DE VISEU PARA 2021 - REVISÃO N.º 1.
José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------Cristina Gomes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------Pedro Alves - ausente; --------------------------------------------------------------------------------------Florbela Soutinho - 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; -----------------------------------------------------------------------------------Adolfo 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; ---------------------------------------------------------------------José da Silva Pereira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------Carlos Correia - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------Liliana Tavares - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------José Manuel Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------------António Soares Correia - a favor; ------------------------------------------------------------------------Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------Carlos Alberto Silva Santos - falta; ----------------------------------------------------------------------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; ----------------------------------------------------------------------------António José da Silva Santos - falta; --------------------------------------------------------------------Alberto Ascensão - ausente; -------------------------------------------------------------------------------Rui Martins - contra; ---------------------------------------------------------------------------------------Carlos Portugal - contra; ----------------------------------------------------------------------------------Maria de Fátima Lopes - contra; -------------------------------------------------------------------------Gonçalo Ginestal - contra; ---------------------------------------------------------------------------------Cristofe Pedrinho - contra; --------------------------------------------------------------------------------Ana Cláudia Carvalho Salgueiro - contra; -------------------------------------------------------------Manuel Mirandez - contra; --------------------------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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Manuel Armando Fernandes - a favor; -----------------------------------------------------------------José Mota - falta; --------------------------------------------------------------------------------------------Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------Maria Graça Pinto - contra; ------------------------------------------------------------------------------Filomena Pires - contra; ------------------------------------------------------------------------------------Mauro Esteves - abstenção; -------------------------------------------------------------------------------José Paulo Meneses - a favor; -----------------------------------------------------------------------------O PONTO QUATRO (4) foi aprovado com nove (9) votos contra e uma (1) abstenção. (Anexo
4) – Registo nominal das votações, páginas 357/358). ------------------------------------------------Passávamos ao PONTO CINCO (5) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VISEU PARA 2021 - REVISÃO N.º 2. -----------------------------------------------------------------José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------Cristina Gomes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------Pedro Alves - ausente; --------------------------------------------------------------------------------------Florbela Soutinho - 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; -----------------------------------------------------------------------------------Adolfo 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 Manuel Leitão Almeida - a favor; ----------------------------------------------------------José da Silva Pereira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------Carlos Correia - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------Liliana Tavares - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------José Manuel Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------------António Soares Correia - a favor; ------------------------------------------------------------------------Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------Carlos Alberto Silva Santos - falta; ----------------------------------------------------------------------Fernando Martins Machado - falta; ---------------------------------------------------------------------António da Silva Gomes Tavares - falta; ---------------------------------------------------------------José Coelho - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------Aurélio Lourenço - a favor; -------------------------------------------------------------------------------Diamantino Santos - voto a favor; ------------------------------------------------------------------------José António Seabra - a favor; ----------------------------------------------------------------------------António José da Silva Santos - falta; --------------------------------------------------------------------Alberto Ascensão - ausente; -------------------------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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Rui Martins - voto contra; ---------------------------------------------------------------------------------Carlos Portugal - contra; ----------------------------------------------------------------------------------Maria de Fátima Lopes - contra; -------------------------------------------------------------------------Gonçalo Ginestal - contra; --------------------------------------------------------------------------------Cristofe Pedrinho - contra; -------------------------------------------------------------------------------Ana Cláudia Carvalho Salgueiro - contra; -------------------------------------------------------------Manuel Mirandez - contra; --------------------------------------------------------------------------------Manuel Armando Fernandes - a favor; -----------------------------------------------------------------José Mota - falta; --------------------------------------------------------------------------------------------Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------Maria Graça Pinto - contra; ------------------------------------------------------------------------------Filomena Pires - contra; -----------------------------------------------------------------------------------Mauro Esteves - abstenção; -------------------------------------------------------------------------------José Paulo Meneses - a favor; -----------------------------------------------------------------------------O PONTO CINCO (5) foi aprovado com nove (9) votos contra e uma (1) abstenção. (Anexo 5)
– Registo nominal das votações, páginas 359/360). ---------------------------------------------------PONTO SEIS (6) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONSOLIDAÇÃO
DE CONTAS RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2020 - MUNICIPIO DE VISEU. ----------José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------Cristina Gomes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------Pedro Alves - ausente; --------------------------------------------------------------------------------------Florbela Soutinho - 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; -----------------------------------------------------------------------------------Adolfo 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 Manuel Leitão Almeida - a favor; ----------------------------------------------------------José da Silva Pereira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------Carlos Correia - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------Liliana Tavares - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------José Manuel Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------------António Soares Correia - a favor; ------------------------------------------------------------------------Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------Carlos Alberto Silva Santos - falta; ----------------------------------------------------------------------Fernando Martins Machado - falta; ---------------------------------------------------------------------António da Silva Gomes Tavares - falta; ---------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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José Coelho - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------Aurélio Lourenço - a favor; -------------------------------------------------------------------------------Diamantino Santos - voto a favor; ------------------------------------------------------------------------José António Seabra - a favor; ----------------------------------------------------------------------------António José da Silva Santos - falta; --------------------------------------------------------------------Alberto Ascensão - ausente; -------------------------------------------------------------------------------Rui Martins - abstenção; -----------------------------------------------------------------------------------Carlos Portugal - abstenção; ------------------------------------------------------------------------------Maria de Fátima Lopes - abstenção; --------------------------------------------------------------------Gonçalo Ginestal - abstenção; ----------------------------------------------------------------------------Cristofe Pedrinho - abstenção; ----------------------------------------------------------------------------Ana Cláudia Carvalho Salgueiro - abstenção; ---------------------------------------------------------Manuel Mirandez - abstenção; ---------------------------------------------------------------------------Manuel Armando Fernandes - a favor; -----------------------------------------------------------------José Mota - falta; --------------------------------------------------------------------------------------------Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------Maria Graça Pinto - contra; ------------------------------------------------------------------------------Filomena Pires - contra; -----------------------------------------------------------------------------------Mauro Esteves - abstenção; -------------------------------------------------------------------------------José Paulo Meneses - a favor; -----------------------------------------------------------------------------O PONTO SEIS (6) foi aprovado com dois (2) votos contra e oito (8) abstenções. (Anexo 6) –
Registo nominal das votações, páginas 361/362). -----------------------------------------------------Passaríamos agora ao PONTO SETE (7) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA
DE NORMA DE CONTROLO INTERNO - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE VISEU. Dava a palavra à Senhora Presidente da Câmara. --------------- QUARENTA E QUATRO – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigada
Senhor Presidente. Reitero os meus cumprimentos a todos. ---------------------------------------Portanto, Ponto Sete (7) apreciação e votação da proposta – Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Viseu - Águas de Viseu, Norma de Controlo Interno ------------------Tendo em conta o ofício remetido pelos SMAS e a deliberação de Câmara, propõe-se a
aprovação da Norma de Controlo Interno. ------------------------------------------------------------O referido plano vem no âmbito do SNC-AP e visa estabelecer um conjunto de regras e
princípios definidores de métodos e procedimentos contabilísticos e financeiros de controlo.
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Algum
dos Senhores Deputados quer intervir neste ponto? Tem a palavra o Deputado Carlos
Portugal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUARENTA E CINCO – O SENHOR DEPUTADO CARLOS MARTINS DOS
SANTOS PORTUGAL (PS): Boa tarde. Senhor Presidente, restante Mesa, Senhora
Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Caros Colegas Deputados, Senhores
Presidentes de Junta, Senhores Funcionários. --------------------------------------------------------Relativamente à Norma de Controlo Interno dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Viseu o Partido Socialista vai votar a favor por se tratar de um documento
com enquadramento legal e responder às necessidades e recomendações do Tribunal de
Contas. Esperamos ainda que este Regulamento contribua para a eficiência deste serviço,
assim como a melhoria da acessibilidade e transparência na relação com os munícipes. --------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Mais
algum Senhor Deputado quer usar da palavra? Não havendo procedíamos de imediato à
votação do PONTO SETE (7) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE NORMA
DE CONTROLO INTERNO - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E
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SANEAMENTO DE VISEU. -----------------------------------------------------------------------------José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------Cristina Paula Gomes - a favor; --------------------------------------------------------------------------Pedro Alves - ausente; --------------------------------------------------------------------------------------Florbela Soutinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Santana - a favor; -----------------------------------------------------------------------------José Alberto Ferreira - ausente; --------------------------------------------------------------------------João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Isabel Fernandes - a favor; --------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Madeira - a favor; -----------------------------------------------------------------------------Sofia Mesquita - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------Adolfo 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 Manuel Leitão Almeida - a favor; ----------------------------------------------------------José da Silva Pereira - a favor; ---------------------------------------------------------------------------Carlos Correia - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------Liliana Tavares - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------José Manuel Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------------António Soares Correia - a favor; ------------------------------------------------------------------------Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------Carlos Alberto Silva Santos - falta; ----------------------------------------------------------------------Fernando Martins Machado - falta; ---------------------------------------------------------------------António da Silva Gomes Tavares - falta; ---------------------------------------------------------------José Coelho - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------Aurélio Lourenço - a favor; -------------------------------------------------------------------------------Diamantino Santos - voto a favor; ------------------------------------------------------------------------José António Seabra - a favor; ----------------------------------------------------------------------------António José da Silva Santos - falta; --------------------------------------------------------------------Alberto Ascensão - ausente; -------------------------------------------------------------------------------Rui Martins - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Carlos Portugal - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------Maria de Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------Cristofe Pedrinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------Ana Cláudia Carvalho Salgueiro – a favor; ------------------------------------------------------------Manuel Mirandez - a favor; ------------------------------------------------------------------------------Manuel Armando Fernandes - a favor; -----------------------------------------------------------------José Mota - falta; --------------------------------------------------------------------------------------------Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------Maria Graça Pinto - abstenção; --------------------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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Filomena Pires - abstenção; -------------------------------------------------------------------------------Mauro Esteves - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------José Paulo Meneses - a favor; -----------------------------------------------------------------------------Por isso, foi aprovado com duas (2) abstenções. (Anexo 7) – Registo nominal das votações,
páginas 363/364). --------------------------------------------------------------------------------------------Passaríamos ao PONTO OITO (8) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB1 N.º 1 - VISEU - ESCOLA DA RIBEIRA COMPROMISSO PLURIANUAL PARA 2022. Tem a palavra a Senhora Presidente da
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUARENTA E SEIS – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigada Senhor
Presidente. Reitero novamente os meus cumprimentos a todos. ----------------------------------Relativamente ao Ponto Oito (8) apreciação e votação da proposta do compromisso
plurianual da reabilitação da Escola EB1 - Viseu - Escola da Ribeira, propõe-se a aprovação
do pedido de correção, cabimento, compromisso e diferimento do encargo orçamental para
o ano de 2022 no valor de 227 mil 553 euros e 65 cêntimos. --------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Ia
então proceder rapidamente à chamada. Eu peço imensa desculpa por só estar a chamar
por dois nomes mas é para ser mais rápido está bem. -----------------------------------------------José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------Cristina Paula Gomes - a favor; --------------------------------------------------------------------------Pedro Alves - ausente; --------------------------------------------------------------------------------------Florbela Soutinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Santana - a favor; -----------------------------------------------------------------------------José Alberto Ferreira - ausente; --------------------------------------------------------------------------João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Isabel Fernandes - a favor; --------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Madeira - a favor; -----------------------------------------------------------------------------Sofia Mesquita - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------Adolfo 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 Manuel Leitão Almeida - a favor; ----------------------------------------------------------José Pereira - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Carlos Correia - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------Liliana Tavares - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------José Manuel Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------------António Correia - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------Carlos Alberto Silva Santos - falta; ----------------------------------------------------------------------Fernando Martins Machado - falta; ---------------------------------------------------------------------António da Silva Gomes Tavares - falta; ---------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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José Coelho - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------------Aurélio Lourenço - a favor; -------------------------------------------------------------------------------Diamantino Santos - a favor; ------------------------------------------------------------------------------José António Seabra - a favor; ----------------------------------------------------------------------------António José da Silva Santos - falta; --------------------------------------------------------------------Alberto Ascensão - ausente; -------------------------------------------------------------------------------Rui Martins - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Carlos Portugal - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------Maria de Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------Cristofe Pedrinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------Ana Cláudia Carvalho Salgueiro - a favor; ------------------------------------------------------------Manuel Mirandez - a favor; ------------------------------------------------------------------------------Manuel Armando Fernandes - a favor; -----------------------------------------------------------------José Mota - falta; --------------------------------------------------------------------------------------------Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------Maria Graça Pinto - a favor; -----------------------------------------------------------------------------Filomena Pires - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------Mauro Esteves - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------José Paulo Meneses - a favor; -----------------------------------------------------------------------------Por isso, foi aprovado por unanimidade o PONTO OITO (8). (Anexo 8) – Registo nominal das
votações, páginas 365/366). --------------------------------------------------------------------------------PONTO NOVE (9) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL, SITO NA RUA PEDRO ALVARES CABRAL, FREGUESIA DE VISEU ANTIGAS INSTALAÇÕES DA SUMOL + COMPAL. ------------------------------------------------- QUARENTA E SETE – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigada
Senhor Presidente. Reitero os meus cumprimentos a todos. ---------------------------------------Relativamente à Apreciação e Votação de Proposta de Aquisição de Imóvel sito na Rua
Pedro Alves Cabral, Freguesia de Viseu - Antigas Instalações da Sumol + Compal. ---------Tendo em conta as informações constantes no processo, propõe-se a aprovação da aquisição
de Imóvel, sito na Rua Pedro Álvares Cabral, freguesia de Viseu - Antigas Instalações da
Sumol + Compal, no valor de 2.280.000,00 euros, bem como, da Minuta da Escritura de
Compra e Venda da referida aquisição. ----------------------------------------------------------------O Município de Viseu foi notificado para sair de Cabanões num prazo de 6 meses; ---------Possuía 3 instalações dispersas, Armazéns de Paradinha, Instalações de Repeses, Instalações
de Cabanões. -------------------------------------------------------------------------------------------------Por outro lado, os SMAS estão perto o que facilitará também a logística de todo este espaço;
Fizemos também uma ARU industrial que possibilitará financiamento para recuperação da
área industrial abandonada; ------------------------------------------------------------------------------Fez um arrendamento com opção de compra, que foi o tempo necessário para mobilizar os
necessários instrumentos de financiamento; ----------------------------------------------------------O valor de mercado definido em avaliação imobiliária por perito certificado foi de 2,45
milhões de euros; --------------------------------------------------------------------------------------------Portanto, a nossa proposta é no sentido da aprovação da aquisição de Imóvel, bem como, da
Minuta da Escritura de Compra e Venda da referida aquisição. -------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Está
em discussão. Tem a palavra a Deputada Fátima Lopes. ------------------------------------------------ QUARENTA E OITO – A SENHORA DEPUTADA MARIA DE FÁTIMA
FERNANDES LOPES (PS): Reitero os meus cumprimentos a todas as pessoas presentes
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nesta reunião, quer aqui na sala, quer por via digital e dizer que, relativamente á apreciação
e votação da proposta apresentada, o PS vai votar a favor. ----------------------------------------O PS sempre disse que não fazia sentido aquele contrato de arrendamento, com custos tão
elevados para o Município caso não se efetivasse o negócio de aquisição, atendendo a que, a
despesa não era só a renda mensal elevada, mas também, o avultado investimento realizado
em obras no imóvel. ----------------------------------------------------------------------------------------Portanto, a não efetivar seria um grande prejuízo a longo prazo para o município. ---------Como já referi, o nosso voto é a favor. ----------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a
palavra a Deputada Filomena Pires. ------------------------------------------------------------------------- QUARENTA E NOVE – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE
MATOS PIRES (CDU): Obrigada Senhor Presidente. Reitero os cumprimentos. Muito boa
tarde a todas as pessoas que participam nesta sessão. -----------------------------------------------Dizer aqui que subscrevemos inclusive os argumentos aqui trazidos pela Senhora Deputada
Fátima do PS. Analisámos os documentos com todo o rigor e com toda a capacidade de
análise que tivemos, sendo que, naturalmente nos podemos questionar sobre a oportunidade
de esta compra ser feita neste momento, bom, caminhamos para eleições, mas de facto é que
conversando com os trabalhadores que virão a beneficiar … a palavra foi-me atribuída a
mim Senhor Presidente … dizia eu que ouvidos os trabalhadores que vão beneficiar das
condições decorrentes desta aquisição e portanto, de todas as obras que ali vão ser feitas,
estão inteiramente de acordo com esta aquisição. Acham que é de facto uma boa medida
que o município está a tomar e, portanto, votaremos favoravelmente esta aquisição. Para,
enfim, poupar até mais uma vinda a esta tribuna e porque falo em condições de trabalho
para os trabalhadores da câmara, quero congratular-me com a decisão que consta do
documento do Ponto Catorze (14) de proceder à caracterização dos postos de trabalho dos
Assistentes Operacionais que exercem funções sujeitas a risco potencial de penosidade e
insalubridade nos termos previstos no Artigo 24 do Orçamento de Estado para 2021, e
também com a atribuição de correspondente valor diário de suplemento com pagamento
em montante máximo. Naturalmente muito gostaríamos que a nossa Recomendação trazida
a esta Assembleia de que este pagamento tivesse tido inicio em janeiro deste ano, tivesse
efetivamente sido levado à prática mais cedo, em todo ocaso, é neste momento que a Câmara
assim decide e aplaudimos, congratulamo-nos com essa decisão. Muito obrigada. ---------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Tem a palavra a Deputada Ana Paula
Santana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CINQUENTA – A SENHORA DEPUTADA ANA PAULA FIGUEIREDO SIMÕES
GOMES SANTANA (PPD/PSD): Obrigado Senhor Presidente. Na sua pessoa cumprimento
a Mesa da Assembleia, cumprimento a Senhora Presidente da Câmara e os demais
Vereadores, os Membros, Colegas desta Assembleia, os Senhores Presidentes de Junta, a
Comunicação Social e todos aqueles que estão online connosco. ----------------------------------Relativamente a este ponto, O meu voto e da bancada que também represento será favorável
porque denotando o esforço deste executivo para com esta opção e com esta estratégia criar
condições logísticas e materiais para o desenvolvimento das funções municipais a que o
órgão município está obrigado. --------------------------------------------------------------------------Todos sabemos, e como é normal numa sociedade e num município em desenvolvimento,
que os equipamentos, os materiais de apoio têm que ser adaptados e melhorados, e todos
nós também sabemos o histórico anterior, sendo notório que muitas das infraestruturas que
município tinha, além de algumas apresentarem alguma precaridade pelo decurso do
tempo, da sua longevidade e também da sua utilização e falo por exemplo em concreto das
antigas instalações em Cabanões, teve que surgir uma consciência, e ela existiu de
necessidade de melhoria, de potenciação e sobretudo de concertação de esforços ao nível dos
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equipamentos que existiam. Haviam 3 infraestruturas dispersas, os Armazéns de
Paradinha, as Instalações de Repeses e as que eu citei há pouco de Cabanões, uni-las
impunha-se, e depois também, se possível, e foi a medida adotada, aproveitar também a
localização das infraestruturas afetas ao SMAS ali perto, e esta concertação facilitou-se pela
concretização desta iniciativa e assim haverá um serviço no futuro melhorado. --------------Este executivo com essa consciência optou por este ato corajoso, este ato responsável, de
adquirir o município que darão esta resposta concertada, centralizada, polivalente, e assim
o município continuará a proporcionar uns serviços que responderão mais e melhor, não só
aquilo que são as suas funções legais, mas também com a criação de melhores condições
para os Recursos Humanos afetos ao município que merecem este respeito, e merecem esta
atitude. É um bom ato de gestão, um ato ponderado, estudado e necessário, que permite esta
concentração já referida, e, portanto, parabenizamos por esta atitude. É uma resposta que
alcançará melhoria de condições num ato de boa gestão financeira da autarquia porque
inclusive para concretizar este projeto servir-se-á de dinheiros próprios, sem recursos a
empréstimos e face a esta ponderação. Também a par disto não posso deixar de enaltecer
aqui a potenciação que vai gerar a criação desta zona de ARU, uma zona industrial, com a
recuperação também de uma zona específica da cidade que estava um pouco deixada ao
abandono, e assim com esta sinergia do município vamos construir um embelezamento e um
engrandecimento desta entrada tão importante da cidade, com tanto significado.
Concentraremos ali todos os recursos e com certeza diminuiremos as despesas, porquanto
tudo aquilo que é apto ao funcionamento regular e salutar desta infraestrutura com certeza
em termos de economia de escala reduzirá também esses custos operacionais. Esta politica
de centralidade de operações de proximidade de serviços, de polivalência de recursos e de
boa gestão de pessoas merece o nosso elogio. ----------------------------------------------------------Depois a nossa preocupação também que se pode suscitar quanto ao preço merece aqui a
constatação que foi um preço encontrado de forma justa, correta e legal, houve aqui o
recurso inclusive a uma avaliação externa por peritos da especialidade, e isso não poderemos
deixar aqui também de transparecer a forma rigorosa como o município atuou, e se dúvidas
também houvessem, por último, quanto ao timing do recurso a esta estratégia, uma vez que
inicialmente se recorreu a um arrendamento, não podemos deixar de compreender a
urgência para a atitude, considerando o histórico que a Senhora Presidente da Câmara
enalteceu, designadamente a interpelação para o abandono das instalações de Cabanões
deveras significativas no apoio logístico aos serviços, e era imperioso encontrar uma solução,
e o arrendamento com opção de compra que foi a estratégia utilizada, parece-nos que foi
um ato de gestão inteligente, correto e necessário para colmatar uma atitude que urgia
tomar ao tempo. E, em boa hora essa atitude foi concertada e decidida por quanto, o hiato
de tempo entre esse ato e onde agora estamos, permitiu que nas antigas instalações de
Cabanões se concretizasse uma infraestrutura comercial, privada, que potenciou a criação
de mais de 100 postos de trabalho. Foi uma sinergia que para a qual o município também
contribuiu, que merece o nosso enaltecimento. Parabéns pela atitude, parabéns pela
coragem, e, o nosso voto será favorável. --------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigada Senhora Deputada. Dava a
palavra à Senhora Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------------------- CINQUENTA E UM – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor
Presidente, só para dizer aqui que efetivamente consideramos que foi um bom ato de gestão.
No fundo, estamos a potenciar Recursos Humanos e materiais e também a criar melhores
condições para os trabalhadores, para as pessoas que vão depois trabalhar naquele espaço.
Só agora é que foi feita a aquisição, não foi por questões eleitorais, mas foi o tempo
necessário até agora para mobilizar instrumentos financeiros para o efeito. Também em
relação à questão colocada aqui pela Senhora Deputada Filomena Pires, dizer-lhe que este
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subsidio de que falou de penosidade e insalubridade tem retroativos a janeiro de 2021,
portanto, essa questão fica também resolvida, portanto, foi só agora, mas tem efeitos
retroativos. Era só Senhor Presidente. ---------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigada Senhora Presidente. ------Iremos então proceder à votação do PONTO NOVE (9) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, SITO NA RUA PEDRO ÁLVARES
CABRAL, FREGUESIA DE VISEU - ANTIGAS INSTALAÇÕES DA SUMOL+
COMPAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------Cristina Gomes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------Pedro Alves - ausente; --------------------------------------------------------------------------------------Florbela Soutinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Santana - a favor; -----------------------------------------------------------------------------José Alberto Ferreira - ausente; --------------------------------------------------------------------------João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Isabel Fernandes - a favor; --------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Madeira - a favor; -----------------------------------------------------------------------------Sofia Mesquita - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------Adolfo 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; ---------------------------------------------------------------------José Pereira - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Carlos Correia - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------Liliana Tavares - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------José Manuel Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------------António Correia - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------Carlos Alberto Silva Santos - falta; ----------------------------------------------------------------------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; ----------------------------------------------------------------------------António José da Silva Santos - falta; --------------------------------------------------------------------Alberto Ascensão - ausente; -------------------------------------------------------------------------------Rui Martins - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Carlos Portugal - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------Maria de Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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Cristofe Pedrinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------Ana Cláudia Carvalho Salgueiro - a favor; ------------------------------------------------------------Manuel Mirandez - a favor; ------------------------------------------------------------------------------Manuel Armando Fernandes - a favor; -----------------------------------------------------------------José Mota - falta; --------------------------------------------------------------------------------------------Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------Maria Graça Pinto - a favor; -----------------------------------------------------------------------------Filomena Pires - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------Mauro Esteves - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------José Paulo Meneses - a favor; -----------------------------------------------------------------------------Por isso, foi aprovado por unanimidade o PONTO NOVE (9). (Anexo 9) – Registo nominal
das votações, páginas 367/368). ---------------------------------------------------------------------------Como são 5 horas suspendemos por 10 minutos conforme estava combinado. Está bem? Dez
minutos mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Íamos retomar os nossos trabalhos.
PONTO DEZ (10) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONCURSO
PÚBLICO INTERNACIONAL PARA CONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DO
DOMINIO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE VISEU PARA INSTALAÇÃO DE
MOBILIÁRIO URBANO E SUA EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA. --------------------------Tem a palavra a Senhora Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------- CINQUENTA E DOIS – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigado
Senhor Presidente. Reitero de novo os meus cumprimentos. --------------------------------------Relativamente a este ponto, Apreciação e Votação da Proposta de Concurso Público
Internacional para Concessão de Uso Privativo do Domínio Público do Município de Viseu
para Instalação de Mobiliário Urbano e sua Exploração Publicitária. --------------------------A Câmara Municipal de Viseu pretende promover um concurso público em 2021 para a
concessão do uso privativo do domínio público do Município de Viseu para instalação,
manutenção e exploração publicitária de mobiliário urbano incluindo: ------------------------• Abrigos em paragens de autocarro. -------------------------------------------------------------------• Painéis publicitários tipo Mupis. -----------------------------------------------------------------------• Painéis publicitários tipo Mupis Sénior. --------------------------------------------------------------• Colunas de publicidade. ----------------------------------------------------------------------------------Para suporte a este concurso público foi elaborado um estudo económico pela FEP
Faculdade de Economia do Porto que teve como objetivos: ---------------------------------------Determinar o valor económico do contrato de concessão nos termos do caderno de encargos
do concurso público. ----------------------------------------------------------------------------------------Dotar o município de uma análise de sensibilidade com relação às principais determinantes
do valor económico da concessão. -----------------------------------------------------------------------Assim, tendo por fundamento as informações constantes no processo, propõe-se, a abertura
de procedimento por Concurso Público Internacional, para “Concessão de uso Privativo do
Domínio Público do Município de Viseu para instalação de mobiliário urbano e sua
exploração publicitária”. ----------------------------------------------------------------------------------Propõe-se, ainda a nomeação do júri, bem como, Gestor do Contrato, proposto na
documentação. Por fim, propõe-se 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. ----------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Algum
dos Senhores Deputados quer intervir neste Ponto. Tem a palavra a Deputada Filomena
Pires. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CINQUENTA E TRÊS – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE
MATOS PIRES (CDU): Muito obrigada Senhor Presidente. Dizer que da análise que fiz do
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documento e da apresentação que a Senhora Presidente acaba de fazer, não encontrei com
sinceridade uma razão que justificasse esta concessão ser feita neste momento, e era uma
questão que, se houver alguma razão que me permita compreender isso eu agradecia que
me fosse apresentada. --------------------------------------------------------------------------------------Depois há aqui algumas questões que eu gostaria de levantar. O Documento diz que o
volume de equipamentos em causa na justifica a aplicação de lotes. E, parece-me que há
aqui alguma contradição quando esta opção por fazer a concessão por 15 anos a uma só
empresa, faz elevar o valor total do concurso de tal maneira que leva à necessidade de
realizar um Concurso Internacional que vai por si mesmo limitar a participação de possíveis
concorrentes locais, é nossa opinião, pequenas e médias empresas do concelho que
naturalmente não terão capacidade para aceder a um concurso com este volume. E, enfim,
não estando aqui sempre na má-fé, mas até parece haver de facto alguma intenção nesta
aparente contradição que aqui refiro, alguma intenção de limitar o concurso a determinadas
empresas. Naturalmente as pequenas empresas locais teriam a ganhar com a possibilidade
de também se candidatarem, a isto. O argumento estético que é apresentado, com franqueza,
a mim parece-me um pouco frágil, é uma questão de gosto e enfim, não parece de facto
suficiente para sustentar esta opção. Bom, é evidente que estamos a caminho de um novo
executivo, ao que tudo indica, e, também não sei se o próximo executivo estará de acordo
com esta opção de tudo entregar a uma só empresa, mas enfim, essa é uma questão que o
próximo executivo terá que enfrentar, eu gostaria era de perceber se efetivamente há aqui
alguma razão mais do que aquilo que consta nos documentos que permita ultrapassar este
sentimento que há aqui uma contradição. Muito obrigada. --------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Algum
dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Não havendo mais nenhum pedido dava a
palavra à senhora Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------ CINQUENTA E QUATRO – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Então,
relativamente a esta questão, dizer-lhe que o momento é o adequado, terminaram as
concessões e portanto, tínhamos que fazer este procedimento. Isto foi analisado, e também
há um estudo económico feito pela Faculdade de Economia do Porto, e pronto, há um estudo
de facto que está muito bem lavrado, e foi nesse sentido, inclusivamente em Reunião de
Câmara até foi elogiado este estudo feito pela Faculdade de Economia do Porto e, portanto,
o momento é exatamente porque a concessão terminou porque precisávamos deste
procedimento para dar continuidade, portanto, temos pressão, as pessoas querem utilizar
os espaços não é, portanto, temos que ter este procedimento para dar continuidade. ------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Então
íamos proceder à votação. ---------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZ (10) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONCURSO
PÚBLICO INTERNACIONAL PARA CONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DO
DOMINIO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE VISEU PARA INSTALAÇÃO DE
MOBILIÁRIO URBANO E SUA EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA. --------------------------José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------Cristina Paula Gomes - a favor; --------------------------------------------------------------------------Pedro Alves - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Florbela Soutinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Santana - a favor; -----------------------------------------------------------------------------José Alberto Ferreira - ausente; --------------------------------------------------------------------------João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Isabel Fernandes - a favor; --------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Madeira - a favor; -----------------------------------------------------------------------------Sofia Mesquita - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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Adolfo 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; ---------------------------------------------------------------------José Pereira - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Carlos Correia - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------Liliana Tavares - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------José Manuel Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------------António Soares Correia - a favor; ------------------------------------------------------------------------Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------Carlos Alberto Silva Santos - falta; ----------------------------------------------------------------------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; ----------------------------------------------------------------------------António José da Silva Santos - falta; --------------------------------------------------------------------Alberto Ascensão - ausente; -------------------------------------------------------------------------------Rui Martins - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Carlos Portugal - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------Maria de Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------Cristofe Pedrinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------Ana Cláudia Carvalho Salgueiro - a favor; ------------------------------------------------------------Manuel Mirandez - a favor; ------------------------------------------------------------------------------Manuel Armando Fernandes - a favor; -----------------------------------------------------------------José Mota - falta; --------------------------------------------------------------------------------------------Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------Maria Graça Pinto - contra; ------------------------------------------------------------------------------Filomena Pires - contra; ------------------------------------------------------------------------------------Mauro Esteves - abstenção; -------------------------------------------------------------------------------José Paulo Meneses - a favor; -----------------------------------------------------------------------------Por isso, foi aprovado o PONTO DEZ (10) com dois (2) votos contra e uma (1) abstenção (Anexo
10) – Registo nominal das votações, páginas 369/370). ----------------------------------------------Propunha que o PONTO ONZE (11) e DOZE (12) fossem discutidos em conjunto e votados
separadamente. Alguém tem alguma questão a colocar? PONTOS ONZE (11) e DOZE (12).
Dava a palavra à Senhora Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------- CINQUENTA E CINCO – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigado
Senhor Presidente. Reitero os meus cumprimentos. Irei então apresentar os dois pontos,
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PONTO ONZE (11) Apreciação e Votação da Proposta de Contrato de Delegação de
Competências no âmbito da Descentralização na área da Educação Escola Secundária
Emídio Navarro – Adenda. -------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta a documentação disponibilizada, propõe-se a celebração de uma adenda ao
Contrato de Delegação de Competências celebrado com a Escola Secundária Emídio
Navarro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOZE (12) Apreciação e Votação da Proposta de Contrato de Delegação de
Competências no âmbito da Descentralização na área da Educação Escola Secundária Alves
Martins – Adenda. ------------------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta a documentação disponibilizada, propõe-se a celebração de uma adenda ao
Contrato de Delegação de Competências celebrado com a Escola Secundária Alves Martins,
alterando a 10ª cláusula do Capitulo III – Funcionamento dos Edifícios Escolares. ----------Dizer que os contratos já cá vieram na Assembleia anterior, na Assembleia Municipal
anterior, e portanto, isto são só adendas para um e o outro caso. -------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente.
Alguém quer usar da palavra? Então, íamos ao PONTO ONZE (11) APRECIAÇÃO E
VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO - MUNICIPIO
DE VISEU / ESCOLA SECUNDÁRIA EMÍDIO NAVARRO – ADENDA. --------------------Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Por isso, foi aprovado com uma
(1) abstenção. (Anexo 11) – Registo nominal das votações, páginas 371/372). ------------------PONTO DOZE (12) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATOS DE
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO NA
ÁREA DA EDUCAÇÃO - MUNICIPIO DE VISEU / ESCOLA SECUNDÁRIA ALVES
MARTINS – ADENDA. -----------------------------------------------------------------------------------Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Por isso, foi aprovado com uma
(1) abstenção. (Anexo 12) – Registo nominal das votações, páginas 373/374). ------------------Em relação ao PONTO TREZE (13) a Senhora Presidente da Câmara referiu-nos e nós
concordamos que ia haver uma retirada do ponto atendendo e irá explicar, que o Conselho
não está constituído, falta um Presidente de Junta. Acontece que aqui, há um problema que
requer um parecer, porque nós temos um Presidente de Junta eleito para o mandato, foi
eleito em 2017, é o Presidente de Junta de Ranhados Luís Filipe. Ele foi eleito para todo o
mandato. Ora, há aqui dúvidas porquê? Porque muitas vezes na mudança da legislação a
génese do Conselho Municipal de Educação é a mesma, ou seja, o Presidente de Junta tinha
sido eleito já em 2017. Se todos se lembrarem, ele era o efetivo, e na altura a Presidente da
Junta de Freguesia de Santos Evos era a suplente. Foi assim, estão ali os dados, era a
suplente. Por isso, ele foi eleito para o mandato, foi eleito na base de uma Lei, agora é outra
Lei, de qualquer maneira isto levanta aqui algumas questões legais, o Conselho é o mesmo,
o que mudou foram algumas atribuições. Por isso, a Senhora Presidente informou-nos que
a Câmara, o Executivo entendia retirar este ponto, mas de qualquer maneira nós
concordámos de imediato até porque tinha havido este pormenor do Presidente da Junta
que tem que ser clarificado. A Senhora Presidente tem a palavra. ------------------------------------ CINQUENTA E SEIS – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigada
Senhor Presidente. Isto para dizer que de facto solicitámos porque o Conselho Municipal
não está completo, e atendendo também à explicação que já aqui foi dada pelo Senhor
Presidente da Assembleia, solicitámos um parecer jurídico, ainda esta manhã solicitámos
um parecer jurídico e, portanto, era entendimento, e o parecer foi no sentido de retirar o
Ponto e apresentar-se depois quando o Conselho Municipal estiver completo, e estiverem
reunidas todas as condições para o trazermos a esta Assembleia. Portanto, foi com base
nesse parecer e depois de analisarmos esta questão, e por isso, solicitámos que este ponto
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fosse de facto retirado. (Anexo 13) – Registo dos participantes, páginas 375/376). ---------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: De qualquer maneira o Senhor
Deputado Rui Martins pediu a palavra. Tem a palavra. ------------------------------------------------ CINQUENTA E SETE – O SENHOR DEPUTADO RUI ANTÓNIO DA CRUZ
MARTINS (PS): Boa tarde Senhor Presidente. Reitero os cumprimentos anteriores. -------Uma vez que houve esta alteração e foi retirado este Ponto só pretendia ser esclarecido se o
órgão continua a manter-se sem essa alteração porque brevemente irá haver uma reunião
deste órgão e portanto queria só confirmar isso. Muito obrigado. ------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Dava a palavra à Senhora Presidente
da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- CINQUENTA E OITO – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Sim o órgão
mantém-se, o órgão mantém-se. ------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Mais algum Senhor Deputado quer
usar da palavra neste ponto da Ordem de Trabalhos? Não havendo mais nenhum, …. é só
se alguém levanta alguma questão à retirada deste ponto, não é? Então ninguém levanta
nenhuma questão? Então iriamos passar ao Ponto Catorze. Eu aqui, do Ponto Catorze (14)
ao Vinte e Quatro (24), vamos ver se todos concordamos, propunha que fossem discutidos
em conjunto, até porque têm alguma similitude os assuntos, têm alguma similitude não, são
todos da área dos Recursos Humanos. Do Ponto Catorze (14) ao Vinte e Quatro fossem
discutidos em conjunto e votados separadamente. Os Senhores Deputados, concordam? Do
Ponto Catorze ao Ponto Vinte e Quatro inclusive. Há concordância então dava a palavra à
Senhora Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------ CINQUENTA E NOVE – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigada
Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CATORZE (14) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE MAPA DE
PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU PARA O ANO DE 2021 - 1.ª
ALTERAÇÃO. A alteração ao Mapa de Pessoal que aqui se propõe tem como principal
desiderato fazer constar do mesmo, os postos de trabalho correspondentes ao pessoal não
docente da área da Educação que transitou para o Município por força da transferência de
competências, que está aqui no Quadro 1. Impõe-se, também nesta oportunidade, proceder
à caracterização dos postos de trabalho dos Assistentes Operacionais que exercem funções
sujeitas a risco potencial de penosidade e insalubridade nos termos previstos no art.º 24.º do
Orçamento de Estado para 2021 - Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro. Nesta conformidade
e, dando cumprimento ao disposto no n.º 4 do citado art.º 24.º, identificam-se e
caracterizam-se no Mapa de Pessoal – Mapa por Carreira, os postos de trabalho de
Assistente Operacional das áreas de Cantoneiro de Limpeza e Coveiro, que exercem funções
sujeitas ao risco ora referenciado. -----------------------------------------------------------------------Por seu turno, por se considerar indispensável ao adequado funcionamento dos serviços e,
bem assim, para ocorrer à necessidade urgente de recrutar novos trabalhadores, o Mapa de
Pessoal foi dotado com 25 novos postos de trabalho identificados no quadro 2. Estes postos
de trabalho serão ocupados com recurso a procedimentos concursais externos,
procedimentos de recrutamento por mobilidade e através do mecanismo da mobilidade
interna intercarreiras. -------------------------------------------------------------------------------------Cumpre ainda referir que, por razões de natureza meramente funcionais, foram alteradas
as designações das categorias/áreas em alguns postos de trabalho, pela necessidade de fazer
corresponder os conteúdos funcionais a esses postos já existentes no mapa de pessoal. Tais
ajustamentos ocorrem dentro da mesma carreira não tendo qualquer implicação do ponto
de vista remuneratório, ou outro. ------------------------------------------------------------------------
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Propõe-se ainda que a Assembleia Municipal de Viseu, no uso das competências previstas
no artigo 28º e 29 da Lei n.º 35/2014, de 25 de junho Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprove nos termos e para os efeitos previstos no n.º 3 do artigo 28.º da citada Lei.
PONTO QUINZE (15) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
DESIGNAÇÃO DE JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA DIRIGENTE
INTERMÉDIO DE 2º GRAU PARA A DIVISÃO DE ESTUDOS E QUALIDADE. Propõese, a Designação do respetivo Júri. ----------------------------------------------------------------------PONTO DEZASSEIS (16) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
DESIGNAÇÃO DE JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA DIRIGENTE
INTERMÉDIO DE 2º GRAU PARA A DIVISÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS
RESIDUAIS. Propõe-se, a Designação do respetivo Júri. ------------------------------------------PONTO DEZASSETE (17) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
DESIGNAÇÃO DE JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA DIRIGENTE
INTERMÉDIO DE 2º GRAU PARA A DIVISÃO DE COMERCIAL. Propõe-se, a
Designação do respetivo Júri. ----------------------------------------------------------------------------PONTO DEZOITO (18) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
DESIGNAÇÃO DE JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA DIRIGENTE
INTERMÉDIO DE 2º GRAU PARA A DIVISÃO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA. Propõe-se,
a Designação do respetivo Júri. --------------------------------------------------------------------------PONTO DEZANOVE (19) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
DESIGNAÇÃO DE JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA DIRIGENTES
INTERMÉDIOS DE 3º GRAU PARA A UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA.
Propõe-se, a Designação do respetivo Júri. ------------------------------------------------------------PONTO VINTE (20) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO
DE JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA DIRIGENTES INTERMÉDIOS
DE 3º GRAU PARA A UNIDADE ORGÂNICA FINANCEIRA. Propõe-se, a Designação
do respetivo Júri. --------------------------------------------------------------------------------------------PONTO VINTE E UM (21) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
DESIGNAÇÃO DE JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA DIRIGENTES
INTERMÉDIOS DE 3º GRAU PARA A UNIDADE ORGÂNICA DE CONTROLO DE
QUALIDADE. Propõe-se, a Designação do respetivo Júri. ----------------------------------------PONTO VINTE E DOIS (22) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
DESIGNAÇÃO DE JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA DIRIGENTES
INTERMÉDIOS DE 3º GRAU PARA A UNIDADE ORGÂNICA DE CAPTAÇÃO E
TRATAMENTO DE ÁGUA. Propõe-se, a Designação do respetivo Júri. ----------------------PONTO VINTE E TRÊS (23) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
DESIGNAÇÃO DE JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA DIRIGENTES
INTERMÉDIOS DE 3º GRAU PARA A UNIDADE ORGÂNICA DE EQUIPAMENTOS E
TRANSPORTES. Propõe-se, a Designação do respetivo Júri. ------------------------------------PONTO VINTE E QUATRO (24) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
DESIGNAÇÃO DE JÚRI DO DIRIGENTE INTERMÉDIO DE 3.º GRAU – UNIDADE
ORGÂNICA DE GABINETE DE COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO, PROTOCOLO E
RELAÇÃO EXTERNAS. Propõe-se, a Designação do respetivo Júri. ------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Já
pediu a palavra a Deputada Ana Cláudia Salgueiro. ----------------------------------------------------- SESSENTA – A SENHORA DEPUTADA ANA CLÁUDIA CARVALHO
SALGUEIRO (PS): Muito obrigada. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, reitero
todos os anteriores cumprimentos. ----------------------------------------------------------------------Sobre o PONTO CATORZE (14), relativo à 1ª alteração ao mapa de pessoal da Câmara, e
sobre os PONTOS QUINZE (15) a VINTE E QUATRO (24) relativos às propostas de
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designação de júris para procedimentos concursais, em face da informação de que dispomos
ao dia de hoje, não temos nada a opor. Pelo que o Partido Socialista votará todos os pontos
a favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a
palavra a Deputada Graça. ------------------------------------------------------------------------------------ SESSENTA E UM – A SENHORA DEPUTADA MARIA DA GRAÇA MELO
CABRAL MARQUES PINTO (BE): Ora, muito boa tarde a todos e a todas, reitero os meus
cumprimentos. Eu pedi a palavra porque não poderia deixar de saudar a decisão de
contemplar os trabalhadores expostos a elevados riscos de insalubridade e de penosidade,
portanto, esses trabalhadores serem contemplados de facto com o valor diário de
suplemento no montante máximo. Congratulo-me com isso, até porque, nós já em 2020
apresentámos aqui uma Recomendação nesse sentido, uma Recomendação à Câmara cujo
teor enfim, não foi acolhido, dizendo-se que não havia a necessidade de fazer isso, mas
passado este tempo, quero congratular-me com essa decisão. -------------------------------------Em relação à transferência de pessoal auxiliar, é sabida a nossa posição sobre isso, mas, o
enquadramento nos quadros decorre da Lei, portanto, não poderia, enfim, não é por aí que
a questão se coloca a transferência em si. As competências nós achamos que não deviam ser
transferidas, das escolas, dos agrupamentos para as autarquias. Disse. Obrigada. ---------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Mais algum Senhor Deputado que
queira intervir nestes pontos do Catorze (14) ao Vinte e Quatro (24)? Não havendo iriamos
proceder à votação. -----------------------------------------------------------------------------------------Pedia a colaboração de todos para ver se conseguíamos alguma celeridade na votação. ----PONTO CATORZE (14) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE MAPA DE
PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU PARA O ANO DE 2021 - 1.ª
ALTERAÇÃO. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Por isso, foi
aprovado com duas (2) abstenções. (Anexo 14) – Registo nominal das votações, páginas
377/378). ------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUINZE (15) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
DESIGNAÇÃO DE JÚRI PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA
PROVIMENTO DE UM CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU - CHEFE
DE DIVISÃO DE ESTUDOS E QUALIDADE - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE
ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a
favor? Por isso, foi aprovado com dois (2) votos contra. (Anexo 15) – Registo nominal das
votações, páginas 379/380). --------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZASSEIS (16) - APRECIAÇÃOE VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
DESIGNAÇÃO DE JÚRI PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA
PROVIMENTO DE UM CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU - CHEFE
DE DIVISÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS - SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU. Quem vota contra?
Quem se abstém? Quem vota a favor? Por isso, foi aprovado com dois (2) votos contra. (Anexo
16) – Registo nominal das votações, páginas 381/382). ----------------------------------------------PONTO DEZASSETE (17) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
DESIGNAÇÃO DE JÚRI PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA
PROVIMENTO DE UM CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU - CHEFE
DE DIVISÃO COMERCIAL - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E
SANEAMENTO DE VISEU. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Por
isso, foi aprovado com dois (2) votos contra. (Anexo 17) – Registo nominal das votações,
páginas 383/384). --------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZOITO (18) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
DESIGNAÇÃO DE JÚRI PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA
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PROVIMENTO DE UM CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU - CHEFE
DE DIVISÃO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE VISEU. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
Por isso, foi aprovado com dois (2) votos contra. (Anexo 18) – Registo nominal das votações,
páginas 385/386). --------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DEZANOVE (19) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
DESIGNAÇÃO DE JÚRI PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA
PROVIMENTO DE UM CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU PARA A
UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE
ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a
favor? Por isso, foi aprovado com dois (2) votos contra. (Anexo 19) – Registo nominal das
votações, páginas 387/388). --------------------------------------------------------------------------------PONTO VINTE (20) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO
DE JÚRI PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE UM
CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU PARA A UNIDADE ORGÂNICA
FINANCEIRO - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE
VISEU. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Por isso, foi aprovado
com dois (2) votos contra. (Anexo 20) – Registo nominal das votações, páginas 389/390). ----PONTO VINTE E UM (21) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
DESIGNAÇÃO DE JÚRI PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA
PROVIMENTO DE UM CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU PARA A
UNIDADE ORGÂNICA DE CONTROLO E QUALIDADE - SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU. Quem vota contra?
Quem se abstém? Quem vota a favor? Por isso, foi aprovado com dois (2) votos contra. (Anexo
21) – Registo nominal das votações, páginas 391/392). ----------------------------------------------PONTO VINTE E DOIS (22) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
DESIGNAÇÃO DE JÚRI PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA
PROVIMENTO DE UM CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU PARA A
UNIDADE ORGÂNICA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA - SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU. Quem vota contra?
Quem se abstém? Quem vota a favor? Por isso, foi aprovado com dois (2) votos contra. (Anexo
22) – Registo nominal das votações, páginas 393/394). ----------------------------------------------PONTO VINTE E TRÊS (23) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
DESIGNAÇÃO DE JÚRI PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA
PROVIMENTO DE UM CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU PARA A
UNIDADE ORGÂNICA DE EQUIPAMENTO E TRANSPORTES - SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU. Quem vota contra?
Quem se abstém? Quem vota a favor? Por isso, foi aprovado com dois (2) votos contra. (Anexo
23) – Registo nominal das votações, páginas 395/396). ----------------------------------------------PONTO VINTE E QUATRO (24) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
DESIGNAÇÃO DE JÚRI PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA
PROVIMENTO DE UM CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU PARA A
UNIDADE ORGÂNICA DE GABINETE DE COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO,
PROTOCOLO E RELAÇÕES EXTERNAS - CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU. Quem
vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Por isso, foi aprovado com dois (2) votos
contra. (Anexo 24) – Registo nominal das votações, páginas 397/398). ---------------------------A partir de agora iriamos retomar com mais calma as votações novamente pessoa a pessoa,
nominal. Por isso, PONTO VINTE E CINCO (25) - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA
PROPOSTA DE AFETAÇÃO DA ÁREA DE 4 465,37 M2 AO DOMÍNIO PÚBLICO
MUNICIPAL (ARRUAMENTO PÚBLICO), DO PRÉDIO URBANO SITO EM VALE DE
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S. DOMINGOS - FREGUESIA DE MUNDÃO. Dava a palavra à Senhora Presidente da
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SESSENTA E DOIS – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigada Senhor
Presidente. Reitero os meus cumprimentos. Relativamente a este PONTO VINTE e CINCO
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA AFETAÇÃO DA ÁREA DE 4.465,37 M2
AO DOMINIO PÚBLICO MUNICPAL (ARRUAMENTO PÚBLICO), DO PRÉDIO
URBANO SITO EM VALE DE S. DOMINGOS – FREGUESIA DE MUNDÃO. Tendo em conta as informações constantes no processo, propõe-se a aprovação da afetação
da área de 4.465,37 m2 ao Domínio Público Municipal (arruamento público), do prédio
urbano sito em Vale de S. Domingos, freguesia de Mundão. ---------------------------------------Dizer que este caminho é de acesso ao reservatório e já é usado como se fosse praticamente
um caminho público, no fundo é só para a aprovar a afetação desta área a Domínio Público.
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Tem
a palavra a Senhora Presidente da Junta de Mundão Liliana Tavares. ------------------------------ SESSENTA E TRÊS – A SENHORA PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE
MUNDÃO LILIANA NATÉRCIA DOS SANTOS TAVARES (PPD/PSD): Muito boa tarde.
Senhor Presidente da Assembleia, boa tarde à Excelentíssima Mesa, à Senhora Presidente
da Câmara, Senhor Vice-Presidente, Senhores Vereadores, Caros Colegas e todos os
restantes. Relativamente a esta questão da afetação desta área que foi agora aqui já
mencionada pela Senhora Presidente, e foi explicado do que realmente se tratava. A minha
questão coloca-se do ponto de vista se o município teve por alguns instantes neste caso
conversações com a Comissão de Compartes dos Baldios da Freguesia de Mundão
relativamente a esta situação? E, de facto, questionar se realmente se trata só de um
caminho público, aliás, a afetação neste caso do terreno para o domínio público, e se se trata
mesmo só da questão de um caminho e dessa ligação que existe a esse reservatório? Era essa
a minha questão. Obrigada. ------------------------------------------------------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente de
Junta. Tem a palavra a Deputada Filomena Pires. ------------------------------------------------------- SESSENTA E QUATRO – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE
MATOS PIRES (CDU): Muito obrigada Senhor Presidente. Relativamente a esta matéria
eu confesso que até compreendo a pergunta que a Senhora Presidente de Freguesia acaba
de fazer, porque eu própria tive alguma dificuldade em perceber os meandros dos
documentos que nos foram facultados. Segundo percebi, e tendo em consideração o historial
relativamente à Gestin e a todo este processo que agora aqui vem desta forma e sobre o qual
a CDU tem intervenção em mais do que uma Sessão da Assembleia, tanto quanto eu percebo
a Câmara Municipal cedeu a título gratuito parcelas de terreno que eram do município da
freguesia. Em 2017 compra o mesmo terreno à Gestin, integra o caminho para revitalizar o
negócio da Gestin, o caminho existe mas não serve pelos vistos, e então passa para domínio
municipal para facilitar um loteamento privado agora à beira das eleições. Esta é a leitura
mais rápida que eu consigo fazer dos documentos. Talvez brincando um bocadinho com isto
é caso para dizer viva o RIP que proporciona chorudos negócios privados em terrenos
municipais. É a apreciação que eu posso fazer disto. ----------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a
palavra o Deputado Carlos Portugal. ------------------------------------------------------------------------ SESSENTA E CINCO – O SENHOR DEPUTADO CARLOS MARTINS DOS
SANTOS PORTUGAL (PS): Senhor Presidente e restante Mesa, Excelentíssima Senhora
Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Caros Colegas, Presidentes de Junta e Público
que não está presente, mas que poderá eventualmente tomar conhecimento. Eu também
tenho algumas dúvidas em relação a quem é o proprietário e detentor desta parcela de
terreno, e se a Senhora Presidente me puder elucidar seria mais fácil para todos nós
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percebermos e eventualmente os habitantes de Mundão e junto da Comissão de Compartes
ainda não têm esta situação bem resolvida, no entanto, o Partido Socialista não pretende
regressar ao diferendo entre a Câmara Municipal de Viseu e a população de Mundão
relativamente ao processo de aquisição dos terrenos para o Parque Industrial onde este
terreno faz parte integrante. Esperamos que esta deliberação contribua de facto para um
desenvolvimento do Parque Industrial de Mundão, que atraia o investimento, a criação de
postos de trabalho e revitalize a economia local. Por este motivo, e também na perspetiva
da melhoria das condições de vida dos habitantes de Mundão o Partido Socialista vai votar
favoravelmente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra a Deputada Graça Pinto. ----------------------------------------------------------------------------- SESSENTA E SEIS – A SENHORA DEPUTADA MARIA DA GRAÇA MELO
CABRAL MARQUES PINTO (BE): Boa tarde a todos e a todas novamente. Reitero mais
uma vez os cumprimentos. Em relação à questão que está em apreço, eu partilho
inteiramente das dúvidas e interrogações que aqui já foram expressas quer pela Senhora
Presidente da Junta quer pela minha companheira de Assembleia Municipal Filomena
Pires. De facto, parece quase um folhetim, quer dizer, as afetações à Câmara, depois as
desafetações, quer dizer, a relação com a Gestin levanta-nos, relativamente a este terreno,
levanta-nos muitas dúvidas. Acresce a nosso ver, é muito importante que população tenha
esclarecimento cabal do que é que está em causa até porque se trata da vida das pessoas. E
queria saber se de facto as pessoas que vão ser afetadas, é a vida das pessoas, para o bem e
para o mal, não é, se tiver aspetos positivos pois muito bem, mas têm uma palavra a dizer,
nomeadamente os compartes. Queria também manifestar essas dúvidas relativamente a esse
negócio passo a expressão. Obrigada. ------------------------------------------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a
palavra o Deputado Cristofe Pedrinho. --------------------------------------------------------------------- SESSENTA E SETE – O SENHOR DEPUTADO CRISTOFE PEDRINHO (PS): Boa
tarde a todos novamente. Reitero os meus cumprimentos. Eu não estava para intervir, mas
após a intervenção da Senhora Presidente de Junta Liliana Tavares fiquei realmente
preocupado porque estamos a falar de um assunto da freguesia dela, estamos a falar de um
assunto que penso que também pertence à Comissão de Compartes, e pelo que percebi a
Senhora Presidente de Junta não foi informada pelo município do que pretendem fazer, e
aí, a dúvida agora que eu tenho mesmo, é se aquele caminho pertence mesmo à Comissão
de Compartes, ou se é um caminho que foi criado de acordo com a Comissão de Compartes,
se há um acordo com a Comissão de Compartes, se há um acordo com a Junta de Freguesia?
Pelo que eu percebi com a Junta de Freguesia não existe, e, portanto, eu tenho aqui muita
dúvida relativamente a este ponto, após a intervenção da Senhora Presidente da Junta. Era
tudo. Obrigado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a
palavra o Presidente de Junta Joaquim Polónio. ---------------------------------------------------------- SESSENTA E OITO – A SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE
CÔTA JOAQUIM POLÓNIO LOPES (PPD/PSD): Boa tarde. Reitero os cumprimentos.
Eu próprio também fiquei aqui com algumas dúvidas, e sendo eu um pouco conhecedor da
Lei dos Baldios, eu perguntava se porventura esse local foi desafetado ao abrigo da Lei. Se
ele foi desafetado ao abrigo da Lei talvez não tenhamos problemas nenhuns em fazer aqui a
votação, mas se ele porventura ainda não foi desafetado se calhar não estamos em condições
de o poder fazer. Tenho dito. ---------------------------------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Tem a
palavra a Deputada Ana Paula Santana. -------------------------------------------------------------------- SESSENTA E NOVE – A SENHORA DEPUTADA ANA PAULA FIGUEIREDO
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SIMÕES GOMES SANTANA (PPD/PSD): Muito boa tarde a todos. Renovo os meus
cumprimentos a todos, como há pouco na minha intervenção o fiz. ------------------------------Relativamente a este assunto, apenas pedi para falar por quanto foi chamada à colação a
questão Gestin, e ao contrário do que possa fazer parecer, ou se dúvidas subsistirem quanto
à questão da Gestin, e a concretização daquilo que foi o seu património e o seu objeto de
intervenção, até porque intervim em representação do município aquando da sua ação no
terreno, eu recordo que a Gestin foi uma sociedade que tinha como sócios a Câmara
Municipal de Viseu que não teve qualquer investimento financeiro a não ser os imóveis, a
AIRV e a Parque-investe. E, foi ao abrigo de múltiplas candidaturas e de capitais próprios
desses dois associados que se implantou no terreno um Parque Empresarial ainda existente,
e que conseguimos assim trazer para o concelho um polo de investimento comercial e
industrial de grande significado. Portanto, não podemos interiorizar ou tentar fazer parecer
que o município foi leviano naquilo que foi um investimento em colaboração com a Junta
de Freguesia que teve aqui um papel fundamental, de relevo e de visão, naquilo que foi o
legado deste projeto que também teve a comparticipação municipal. Fruto das vicissitudes
da sociedade, das crises empresariais que sofremos, e financeiras, entendemos a dada altura,
e esse foi um assunto bastante debatido nesta Assembleia, que a Gestin deveria ser liquidada
e encerrada, e assim aconteceu. E, como resultado dessa liquidação o município recebeu
contrapartidas financeiras através de lotes, também questões bem aqui dinamizadas. E,
também recebeu a informação clara de que a Gestin e a Freguesia de Mundão tiveram
sempre muitas dificuldades na delimitação do que era propriedade da Freguesia,
propriedade da Gestin e propriedade dos Baldios. Existiram imensas dificuldades na
alocação de vias de acesso, na alocação de infraestruturas, os SMAS sentiram permanentes
dificuldades de acesso aquilo que são as infraestruturas da rede de água e esgotos porque
por diversas vezes a Comissão de Baldios impedia o acesso, e muitas das vezes teve que haver
mesmo recurso a interpelações extrajudiciais por mandatários para evitar as vias judiciais,
essa questão, foi uma questão que permaneceu. Porque é que eu chamo isto à colação?
Porque a dúvida que a Senhora Presidente da Junta colocou e bem, prende-se com esta falta
de colaboração daquilo que são os órgãos sociais dos baldios, eu conheço a realidade há
alguns anos, não sei se essa realidade ainda se verifica agora, portanto, apraz-me que de
uma vez por todas haja por parte do município uma definitiva clareza quanto aquilo que
constitui domínio público para que se possa viabilizar de uma vez por todas aquilo que é
acesso via pública. Portanto, esta deliberação tem que ter a minha concordância óbvia até
porque conheço todo este litigio anterior. E, também não posso também deixar de
transparecer o reconhecimento pessoal, e penso que é notório a todos nós que os órgãos
sociais que vão constituindo esta Comissões de Baldios, muitas das vezes têm muitas
dificuldades em eles próprios conseguirem saber com clareza aquilo que são os limites dos
seus prédios rústicos, porque todos sabemos que a matriz que as Finanças indicam como
área constituinte daqueles prédios, nem, sempre corresponde à área real, portanto, fica aqui
o desafio também para os Senhores Deputados que têm o poder no Governo Central para
que de uma vez por todas se avance com o cadastro daquilo que são os imóveis sobretudo
nas áreas mais rurais que permitirá no futuro corrigir muitas destas questões, e permitirá
evitar que muitos destes conflitos sejam proeminentes e se mantenham. Portanto, ainda bem
que de uma vez por todas está aqui definido o que é domínio público para que de uma vez
por todas, quer os utilizadores do Parque Empresarial, quer os utilizadores dos futuros
lotes, designadamente todas as estruturas industriais que ali se localizam deixem de ter
problemas de acesso e consigam desenvolver a sua atividade no local. Obrigada. ----------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a
palavra a Senhora Presidente de Junta de Mundão Liliana Tavares. -------------------------------- SETENTA – A SENHORA PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE
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MUNDÃO LILIANA NATÉRCIA DOS SANTOS TAVARES (PPD/PSD): Depois da
explicação bem sucinta da Dra. Ana Paula Santana julgo que não me apraz dizer mais nada
porque de facto foi explicado por ela, pelo qual foi levantada a minha questão, portanto,
desde já o meu agradecimento por este tão bom esclarecimento para se perceber o porquê
da minha questão. E, dizer que da parte da Junta de Freguesia, se teria de haver alguma,
digamos, conversação acerca deste assunto, teria que ser com a Comissão de Compartes e
não com a Junta de Freguesia até porque sempre foi tudo muito bem esclarecido entre o
Município e a Junta de Freguesia relativamente a estas questões. ------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente de
Junta. Não havendo mais nenhuma questão dava a palavra à Senhora Presidente da
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SETENTA E UM – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigada Senhor
Presidente. Reitero os meus cumprimentos. Depois também da explicação que a Senhora
Deputada Ana Paula Santana deu, aquilo que eu aqui vou informar é que de facto, o
caminho é do município, o terreno é pertença do município, não pertence à Comissão de
Compartes, e no fundo aquilo que se pretende é um arruamento que nós já utilizamos para
o acesso ao reservatório que lá está, portanto, passar essa área de 4 465,37 M2 para domínio
público municipal. É o que está aqui em causa. ----------------------------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente.
Iriamos então proceder à votação do PONTO VINTE E CINCO (25) - APRECIAÇÃO E
VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE AFETAÇÃO DA ÁREA DE 4 465,37 M2 AO DOMÍNIO
PÚBLICO MUNICIPAL (ARRUAMENTO PÚBLICO), DO PRÉDIO URBANO SITO EM
VALE DE S. DOMINGOS - FREGUESIA DE MUNDÃO. ----------------------------------------José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------Cristina Gomes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------Pedro Alves - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Florbela Soutinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Santana - a favor; -----------------------------------------------------------------------------José Alberto Ferreira - ausente; --------------------------------------------------------------------------João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Isabel Fernandes - a favor; --------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Madeira - a favor; -----------------------------------------------------------------------------Sofia Mesquita - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------Adolfo 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; ---------------------------------------------------------------------José Pereira - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Carlos Correia - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------Liliana Tavares - abstenção; ------------------------------------------------------------------------------José Manuel Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------------António Soares Correia - a favor; ------------------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021

332

Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------Carlos Alberto Silva Santos - falta; ----------------------------------------------------------------------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; ----------------------------------------------------------------------------António José da Silva Santos - falta; --------------------------------------------------------------------Alberto Ascensão - ausente; -------------------------------------------------------------------------------Rui Martins - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Carlos Portugal - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------Maria de Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------Cristofe Pedrinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------Ana Cláudia Carvalho Salgueiro - a favor; ------------------------------------------------------------Manuel Mirandez - a favor; ------------------------------------------------------------------------------Manuel Armando Fernandes - abstenção; -------------------------------------------------------------José Mota - falta; --------------------------------------------------------------------------------------------Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------Maria Graça Pinto - contra; ------------------------------------------------------------------------------Filomena Pires - contra; ------------------------------------------------------------------------------------Mauro Esteves - abstenção; -------------------------------------------------------------------------------José Paulo Meneses - abstenção; ------------------------------------------------------------------------Por isso, foi aprovado com dois (2) votos contra e quatro (4) abstenções. Nós vamos dizer as
abstenções porque tivemos dúvidas. Os dois (2) votos contra já sabemos, estão aqui na sala,
e as quatro (4) abstenções são a Liliana Tavares, José Paulo Meneses, Mauro Esteves e
Armando Fernandes. Certo? Está correto, certo? ---------------------------------------------------Por isso, foi aprovado com dois (2) votos contra e quatro (4) abstenções. (Anexo 25) – Registo
nominal das votações, páginas 399/400). ---------------------------------------------------------------O Senhor Polónio Presidente de Junta de Côta quer falar certo? Tem a palavra. ----------------- SETENTA E DOIS – A SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE
CÔTA JOAQUIM POLÓNIO LOPES (PPD/PSD): Senhor Presidente, simplesmente para
fazer uma Declaração de Voto, de voto favorável neste caso, mas baseada na informação
que foi dada pela Senhora Presidente e confiando na sua informação. ------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Tem também a palavra o Deputado
Carlos Portugal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- SETENTA E TRÊS – O SENHOR DEPUTADO CARLOS MARTINS DOS SANTOS
PORTUGAL (PS): Muito obrigado Senhor Presidente. Reiterando os cumprimentos, era
para fazer uma Declaração de Voto. Portanto, pela informação que me tinha sido fornecida
e a acreditar na informação, tinha a ideia que era propriedade da Câmara aquele terreno,
mas, como suscitou essa dúvida e como foi esclarecida pela Senhora Presidente da qual não
tenho nenhuma razão para duvidar, votamos a favor, mas essa consideração. --------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Íamos então passar ao PONTO
VINTE SEIS (26) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO DO
CEMITÉRIO DE BODIOSA - RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO (RIP). Dava a
palavra à Senhora Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------------------- SETENTA E QUATRO – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigada
Senhor Presidente. Reiterar novamente os meus cumprimentos. ---------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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Relativamente ao PONTO VINTE e SEIS (26) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA
PROPOSTA de Reconhecimento de Interesse Público -AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO
DE BODIOSA, Propõe-se a aprovação do Reconhecimento do Interesse Municipal para a
Ampliação do Cemitério de Bodiosa - Reconhecimento de Relevante Interesse Público. --------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Algum dos Senhores Deputados quer
usar da palavra? Não havendo iriamos proceder à votação. ---------------------------------------José Mota Faria - a favor; ---------------------------------------------------------------------------------Cristina Gomes - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------Pedro Alves - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Florbela Soutinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Santana - a favor; -----------------------------------------------------------------------------José Alberto Ferreira - ausente; --------------------------------------------------------------------------João Caiado - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Isabel Fernandes - a favor; --------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Madeira - a favor; -----------------------------------------------------------------------------Sofia Mesquita - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------Adolfo 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; ---------------------------------------------------------------------José Pereira - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Carlos Correia - a favor; -----------------------------------------------------------------------------------Liliana Tavares - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------José Manuel Fernandes - a favor; ------------------------------------------------------------------------António Soares Correia - a favor; ------------------------------------------------------------------------Rosa Ferreira - a favor; ------------------------------------------------------------------------------------Carlos Gama - a favor; -------------------------------------------------------------------------------------Carlos Alberto Silva Santos - falta; ----------------------------------------------------------------------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; ----------------------------------------------------------------------------António José da Silva Santos - falta; --------------------------------------------------------------------Alberto Ascensão - ausente; -------------------------------------------------------------------------------Rui Martins - a favor; --------------------------------------------------------------------------------------Carlos Portugal - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------Maria de Fátima Lopes - a favor; ------------------------------------------------------------------------Gonçalo Ginestal - a favor; --------------------------------------------------------------------------------Cristofe Pedrinho - a favor; -------------------------------------------------------------------------------Ana Cláudia Carvalho Salgueiro - a favor; ------------------------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 28 DE JUNHO DE 2021
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Manuel Mirandez - a favor; -------------------------------------------------------------------------------Manuel Armando Fernandes - a favor; -----------------------------------------------------------------José Mota - falta; --------------------------------------------------------------------------------------------Elsa Gomes - falta; ------------------------------------------------------------------------------------------Maria Graça Pinto - a favor; ------------------------------------------------------------------------------Filomena Pires - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------Mauro Esteves - a favor; ----------------------------------------------------------------------------------José Paulo Meneses - a favor; -----------------------------------------------------------------------------Por isso, foi aprovado por unanimidade. (Anexo 26) – Registo nominal das votações, páginas
401/402). ------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO VINTE E SETE (27) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS, LICENÇAS E OUTRAS RECEITAS DO
MUNICIPIO DE VISEU - TABELA DE TAXAS DECORRENTES DA
DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE
ESPETÁCULOS DE NATUREZA ARTISTICA - NÃO COBRANÇA (TEMPORÁRIA)
DA REFERIDA TAXA. Tem a palavra a Senhora Presidente da Câmara. ------------------------- SETENTA E CINCO – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigada Senhor
Presidente. Reitero os meus cumprimentos. Relativamente a este Ponto APRECIAÇÃO E
VOTAÇÃO DA PROPOSTA REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS, LICENÇAS E
OUTRAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE VISEU - TABELA DE TAXAS
DECORRENTES DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – MERA
COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ESPETÁCULOS DE NATUREZA ARTÍSTICA - Não
Cobrança (temporária) da Referida Taxa. ------------------------------------------------------------Tendo em conta as informações disponibilizadas, propõe-se a não cobrança (temporária) da
taxa inerente à Mera Comunicação Prévia de Espetáculos de Natureza Artística, no âmbito
da Descentralização de Competências para os municípios no domínio da Cultura,
constituindo, esta decisão, como medida de apoio à economia e à dinamização de atividades
culturais, sem prejuízo da inclusão destas Taxas no processo, em curso, de Revisão do
Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas do Município de Viseu. ------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Tem
a palavra a Deputada Ana Cláudia. -------------------------------------------------------------------------- SETENTA E SEIS – A SENHORA DEPUTADA ANA CLÁUDIA CARVALHO
SALGUEIRO (PS): Obrigada Senhor Presidente da Assembleia Municipal. Reitero os
anteriores cumprimentos. ---------------------------------------------------------------------------------O setor da cultura tem sido drasticamente afetado com a pandemia que vivemos, desde o
ano passado, pelo que tem sido um setor que tem merecido especial atenção por parte do
Governo do Partido Socialista. A título de exemplo, podemos salientar que o Governo
português alargou o apoio extraordinário aos artistas, autores, técnicos e outros
profissionais da cultura, aprovou um apoio a fundo perdido e sem concurso, no montante
de 42 milhões de euros, destinado a todas as empresas e entidades coletivas do setor da
cultura, aprovou uma dotação de cerca de 1 milhão para apoio a estruturas artísticas não
profissionais, de cerca de 1 milhão para programa de apoio financeiro a Museus, cerca de 1
milhão para editoras e livrarias independentes e de 35 milhões para a DGARTES. ---------Neste quadro, a não cobrança (temporária) da taxa inerente à Mera Comunicação Prévia
de Espetáculos de Natureza Artística é de saudar. ---------------------------------------------------Como a proposta de não cobrança (temporária), que tem por base a Comunicação Circular
da Direção-Geral das Atividades Culturais, informando os municípios de que não era
necessário o respetivo pagamento à IGAC, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021,
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apenas está a ser trazida a esta Assembleia hoje, 28 de junho de 2021, gostaríamos de obter
maiores esclarecimentos se houve alguma cobrança deste valor durante o presente ano e,
nesse caso, se já estão a ser preparadas as devoluções dos valores. -------------------------------Tendo sido uma área tão fustigada, o Partido Socialista considera que a Câmara Municipal
de Viseu pode e deve fazer ainda mais pela cultura no nosso concelho e gostaríamos de saber
que mais medidas pensam desenvolver, neste setor. -------------------------------------------------O Partido Socialista votará, naturalmente, a favor da não cobrança (temporária) da taxa
inerente à Mera Comunicação Prévia de Espetáculos de Natureza Artística. Obrigada! -------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Há
mais alguma intervenção prevista? Algum Senhor Deputado quer intervir nesta área? Não
havendo nenhum pedido de intervenção dava a palavra à senhora Presidente da Câmara. ----- SETENTA E SETE – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Informo que de
facto não houve qualquer cobrança este ano de taxas. Alguns valores foram devolvidos e
aqueles que não foram devolvidos foi por opção dos próprios operadores que preferiram
ficar com esse valor para deduzir posteriormente quando se processasse novamente a
cobrança de taxas. Ficou como um crédito, digamos, mas os valores, especialmente os
valores maiores esses foram todos devolvidos, a opção foi pela devolução e esses valores
foram devolvidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Não
havendo mais nenhum pedido para posterior esclarecimento pela Senhora Presidente,
iriamos proceder à votação do PONTO VINTE E SETE (27) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO
DA PROPOSTA DE REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS, LICENÇAS E OUTRAS
RECEITAS DO MUNICIPIO DE VISEU - TABELA DE TAXAS DECORRENTES DA
DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE
ESPETÁCULOS DE NATUREZA ARTISTICA - NÃO COBRANÇA (TEMPORÁRIA)
DA REFERIDA TAXA. -----------------------------------------------------------------------------------Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Por isso foi aprovada por
unanimidade. (Anexo 27) – Registo nominal das votações, páginas 403/404). -------------------Íamos agora ao PONTO VINTE E OITO (28) apreciação e não tem votação, ou seja,
clarificámos a situação com o Executivo Camarário, este ponto vem só para conhecimento.
Fazia parte da proposta, mas, tivemos o cuidado de clarificar previamente a situação e por
isso, o PONTO VINTE E OITO (28) é só APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE CÂMARA
MUNICIPAL DE VISEU - PLANO DE PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE DA
CIRCUNVALAÇÃO E 1.ª CIRCULAR SUL (JUGUEIROS) E DA ZONA ENVOLVENTE
DO NOVO HOSPITAL DISTRITAL DE VISEU (UOPG 1.12) - EDOC/2021/36620 –------CONHECIMENTO. Foi assim que foi deliberado na câmara, o ponto saiu com votação,
entendíamos que era eventualmente uma votação, clarificámos a situação com o Executivo
Camarário Municipal e disseram-nos que é só mero conhecimento a esta Assembleia, e por
isso, como é de conhecimento não tem votação, e por isso dava a palavra à Senhora
Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------ SETENTA E OITO – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigada Senhor
Presidente. É de facto só para dar conhecimento. Conhecimento do PLANO DE
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE DA CIRCUNVALAÇÃO E 1ª CIRCULAR SUL
(JUGUEIROS) E DA ZONA DO NOVO HOSPITAL DISTRITAL DE VISEU (UOPG 1.12)
- EDOC/2021/36620. Dá-se conhecimento do procedimento de correção material do plano
de pormenor em apreciação, nos previstos termos da informação técnica de 20 de maio de
2021. (Anexo 28) – Registo dos participantes, páginas 405/406). --------------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Algum dos Senhores Deputados quer
usar da palavra? Tem a palavra a Deputada Filomena Pires. ------------------------------------------ SETENTA E NOVE – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS
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PIRES (CDU): Muito obrigada Senhor Presidente. Relativamente a esta matéria há um
comentário que se me oferece desde logo e à partida dizer: parece um fato à medida da
superação das irregularidades consentidas à CUF! Na verdade, aparenta uma telenovela
rocambolesca, uma trapalhada que, diremos, não será inocente mas que imputa
responsabilidade do erro aos técnicos municipais quando verdadeiramente se trata de uma
opção dos decisores políticos! Uma grande embrulhada que a CDU já em 2015 e em data
posterior aqui denunciou. O que aqui devia ser informado hoje, entendemos, é, porque é
que o município de Viseu deu tratamento de exceção à CUF neste processo. Como na altura
referi, se for alguém que habite num bairro social do município prevaricar face ao
regulamento municipal, é duramente penalizado por esse regulamento, mas quando se trata
de grandes empresas, todos os favores parecem ser poucos! Obrigada------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Mais
algum dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Dava a palavra à Senhora Presidente
da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- OITENTA – A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigado Senhor
Presidente. Eu não sei a que irregularidades se refere a Senhora Deputada Filomena Pires,
e dizer que isto é apenas correção material de situações que não estavam bem e, portanto,
têm que ser corrigidas, e dar conhecimento dessa correção material. -------------------------------- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Presidente. Não
há mais nenhum pedido de intervenção? Tem a palavra o deputado Carlos Portugal. ----------- OITENTA E UM – O SENHOR DEPUTADO CARLOS MARTINS DOS SANTOS
PORTUGAL (PS): Boa tarde Senhor Presidente. Os meus cumprimento a todos. Uma vez
que não tem votação este Ponto, e é uma informação, e fazendo fé, enfim, na questão
processual que aconteceu derivado às alterações do Plano, e as devidas licenças que
devidamente, penso eu, devem ter sido concedidas, nós não teríamos outro … pareceu-me a
mim se fosse a votar, outro caminho a não ser votar a favor. Portanto, a situação está feita
e realmente há aqui uma diferença em termos de volumetria de um edifício, mas, para todos
os efeitos a situação está resolvida. Muito obrigado. ------------------------------------------------------ MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. --------Eu não poderia deixar terminar sem ao Senhor Deputado João Caiado agradecer-lhe toda
a colaboração que ele deu à Educação no nosso Concelho. Agora que vai para uma nova
vida, mas, penso que é em nome de todos, o nosso bem-haja por tudo o que desenvolveu e as
funções que desempenhou em termos do Concelho de Viseu. Por isso, a ele, felicidades para
o futuro está bem, e um futuro radioso. ----------------------------------------------------------------Não temos nenhuma intervenção do público conforme previsto no Regimento, e por isso
agradecia a presença de todos, a colaboração de todos, e a paciência que tiveram nas
votações. 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 28 de junho 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 69 páginas anexas, que vai ser assinada por mim,
____________________________, Primeira Secretária 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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