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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU, 
REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE 
FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZANOVE 

----- No dia 22 de fevereiro de dois mil e dezanove, teve lugar no Solar do Vinho do Dão, a 
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, a qual foi presidida pelo Senhor Presidente da 
Assembleia Municipal, José Manuel Henriques Mota de Faria, secretariado pelo Senhor 
Paulo Jorge de Almeida Pereira como Primeiro Secretário e pela Senhora Cristina Paula 
Cunha Pereira Gomes como Segunda Secretária. -----------------------------------------------------
A Sessão teve início às nove horas e trinta e seis minutos, tendo-se verificado as faltas da 
Senhora Deputada Municipal Maria de Fátima Fernandes Lopes (justificada), do Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro de France Fernando Martins Machado 
(justificada) e do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Coutos de Viseu (justificada). 
Para que conste na presente Ata, o resumo da correspondência recebida e expedida, 
previamente disponibilizada, fica a seguir transcrito:------------------------------------------------ 
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:-------------------------------------------------------------------
– A Assembleia Municipal recebeu convites de diversos Organismos, Associações e 
Entidades, a convidar o Exmo. Senhor Presidente deste Órgão Autárquico a participar e 
assistir às mais variadas reuniões e realizações.-------------------------------------------------------- 
– O Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro de France Fernando 
Martins Machado remeteu email no qual solicitou a justificação das suas faltas às Sessões 
Ordinária de 16/11/2018 e Extraordinária de 25/01/2019.------------------------------------------- 
– A Câmara Municipal de Viseu remeteu documentos para a Sessão Extraordinária da AM 
de 25 de janeiro de 2019.------------------------------------------------------------------------------------  
– Foram recebidas diversas comunicações de indisponibilidade de presença e pedidos de 
substituição para as Sessões Extraordinária de 25 de janeiro de 2019 e Ordinária de 22 de 
fevereiro de 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
– O Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Boa 
Aldeia, Farminhão e Torredeita remeteu via postal Moção “Reversão da Agregação das 
Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita aprovada por unanimidade na 
Assembleia de Freguesia de 26 de outubro de 2018.--------------------------------------------------- 
– O Grupo Parlamentar do PCP remeteu email referente ao assunto: a Propostas de 
Alteração do PCP - Orçamento do Estado para 2019- Autarquias Locais.----------------------- 
– O Secretário-geral da ANAM remeteu email referente ao assunto: ANAM – Associação 
Nacional de Assembleias Municipais – Fiscalização Prévia – 2189/2018.------------------------- 
– O Secretário-geral da ANAM remeteu email referente ao assunto: ICS – U Lisboa 
20.112018, bem como respetivos anexos.----------------------------------------------------------------- 
– O Secretário-geral da ANAM remeteu email referente ao assunto: Protocolo da ANAM 
com o IPP e Anexo I.----------------------------------------------------------------------------------------- 
– O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” remeteu email referente ao 
assunto: Aprovada a proposta de alteração ao OE 2019 de Os Verdes que visa criar mais 
salas de educação pré-escolar.------------------------------------------------------------------------------ 
– O Secretário-geral da ANAM remeteu email referente ao assunto: Estudo de Opinião 
sobre notoriedade dos órgãos autárquicos.-------------------------------------------------------------- 
– O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” remeteu email no qual acusam 
a receção Moção - Pela rápida construção do Serviço de Radioterapia no Hospital de S. 
Teotónio (CHTV).-------------------------------------------------------------------------------------------- 
– O Grupo Parlamentar do PCP remeteu email referente ao assunto: GPPCP - Propostas 
do PCP aprovadas no 1º dia de votações na especialidade da Proposta de Lei do Orçamento 
do Estado para 2019.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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– O Secretário-geral da ANAM remeteu email referente ao assunto: Reunião de Trabalho 
em Castro Daire.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
– O Secretário-geral da ANAM remeteu email referente ao assunto: Apresentação dos 
resultados de inquérito sobre a qualidade da democracia local.------------------------------------ 
– O Exmo. Sr. José de Figueiredo Loureiro na qualidade de representante da AM na CPCJ 
de Viseu remeteu via postal solicitação da dispensa daquela funções por motivos pessoais.-- 
– O Secretário-geral da ANAM remeteu email referente ao assunto: Pareceres elaborados 
pela ANAM.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– A Exma. Sra. Deputada Municipal Ana Paula dos Reis Madeira remeteu email no qual 
solicitou a justificação da sua falta à Sessão Ordinária Extraordinária de 25/01/2019.-------- 
– O Exmo. Sr. Deputado Municipal Pedro Filipe dos Santos Alves remeteu email no qual 
solicitou a justificação da sua falta à Sessão Ordinária Extraordinária de 25/01/2019.-------- 
– O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” remeteu email referente ao 
assunto: Colocação infraestruturas telecomunicações ardidas com os grandes incêndios 
2017 - Pergunta ao Governo.------------------------------------------------------------------------------- 
– O Exmo. Sr. Diretor de Serviço do INE – Departamento de Recolha de Informação Serviço 
de Inquéritos por Autopreenchimento remeteu email referente ao assunto: Retorno de 
Informação Personalizada dos Municípios - Assembleia Municipal de Viseu.------------------- 
– O Grupo Parlamentar do PCP remeteu email no qual acusam e agradecem o 
conhecimento da Moção “Pela rápida construção do Serviço de Radioterapia no Hospital 
de S. Teotónio (CHTV)”.------------------------------------------------------------------------------------  
– O Chefe de Gabinete de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República remeteu 
via postal oficio no qual acusam a receção da Moção “Pela erradicação de todas as formas 
de violência exercida sobre as mulheres”.--------------------------------------------------------------- 
– O Grupo Parlamentar do CDS/PP remeteram email no qual acusam a receção das 
Moções: “Pela erradicação de todas as formas de violência exercida sobre as mulheres” e 
“Pela rápida construção do Serviço de Radioterapia no Hospital de S. Teotónio (CHTV)”.- 
– O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” remeteu email no qual acusam 
a receção da Moção “Pela erradicação de todas as formas de violência exercida sobre as 
mulheres”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” remeteu email referente ao 
assunto: Degradação ambiental e da qualidade de vida proveniente da ETAR de Passos de 
Silgueiros - Pergunta ao Governo.------------------------------------------------------------------------ 
– O Secretário-geral da ANAM remeteu email referente ao assunto: Adesão à ANAM.------ 
– O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” remeteu email referente ao 
assunto: Projeto de Resolução - Alargamento do âmbito de aplicação da cobertura do seguro 
escolar às deslocações em bicicleta.----------------------------------------------------------------------- 
– O Chefe de Gabinete de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República remeteu 
via postal oficio no qual acusam a receção da Moção “Pela rápida construção do Serviço de 
Radioterapia no Hospital de S. Teotónio (CHTV)”.---------------------------------------------------  
– A CIM Viseu Dão Lafões remeteu via postal Plano de Atividades e Orçamento do exercício 
económico de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------- 
– O Chefe de Gabinete de Sua Excelência o Primeiro Ministro remeteu via postal oficio no 
qual acusam a receção da Moção “Pela rápida construção do Serviço de Radioterapia no 
Hospital de S. Teotónio (CHTV)”.------------------------------------------------------------------------  
– O Grupo Parlamentar do PCP remeteu email referente ao assunto: Apreciações 
Parlamentares quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e 
intermunicipais.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
– O Chefe de Gabinete de Sua Excelência o Primeiro-Ministro remeteu via postal oficio no 
qual acusam a receção da Moção “Pela erradicação de todas as formas de violência exercida 
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sobre as mulheres”.------------------------------------------------------------------------------------------- 
– O Senhor João da Cunha Mota remeteu email referente ao assunto: Envio de denúncia.-- 
– O Grupo Parlamentar do PCP remeteu email referente ao assunto: Audição Pública – Lei 
de Bases da Habitação: concretizar o direito à habitação.------------------------------------------- 
– O Secretariado da CIM Viseu Dão Lafões remeteu email referente ao assunto: 
Transferência de competências para as Entidades Intermunicipais - Envio de documento.-- 
– O Chefe de Gabinete do Exmo. Sr. Presidente da Câmara remeteu email referente ao 
assunto: Reunião do Conselho Intermunicipal de 23 de janeiro - Minutas de deliberação.--- 
– A ERSE meteu email referente ao assunto: Concessões de distribuição em baixa tensão – 
Propostas da ERSE no âmbito da Lei n.º 31/2017, de 31 de maio (N/Refª: E-
Técnicos/2019/79).-------------------------------------------------------------------------------------------- 
– O Município de Viseu remeteu via EDOC Declaração de Recebimentos em atraso 
existentes em 31/12/2018.------------------------------------------------------------------------------------ 
– O Exmo. Sr. Presidente da Câmara remeteu resposta ao Requerimento apresentado pelo 
Grupo Municipal da CDU.---------------------------------------------------------------------------------- 
– O Exmo. Sr. Presidente do Rotary Club de Viseu remeteu email referente ao convite: Ciclo 
de Palestras Rotárias com a Comunidade: "Contagie-se: Adira à Vacinação - Importância 
para a saúde da comunidade".----------------------------------------------------------------------------- 
– O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” remeteu email referente ao 
assunto: Projeto Resolução N.º 1857/XIII/4ª - Abolição de portagens na A25.------------------ 
– O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” remeteu email referente ao 
assunto: Projeto Resolução N.º 1858/XIII/4ª - Abolição de portagens na A24.------------------ 
– O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” remeteu email referente ao 
assunto: Projeto Resolução N.º 1869/XIII/4ª - Reversão da Privatização dos CTT.------------ 
– O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” remeteu email referente ao 
assunto: Plantação 3ha eucaliptos limítrofe a dezenas de habitações em Gumirães - 
Pergunta ao Governo.---------------------------------------------------------------------------------------- 
– Foram recebidas respostas aos pedidos de Parecer Jurídico.-------------------------------------  
– O Grupo Parlamentar do PCP remeteu email referente ao assunto: pap116-XIII - PCP: 
Apreciação Parlamentar DL 5/2019 (Regularização de dívidas das autarquias locais no 
âmbito do setor das águas).--------------------------------------------------------------------------------- 
– 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 22 de fevereiro de 2019.-------------------------------------------------------------------- 
– O Exmo. Sr. Rui M. Sá remeteu email referente ao assunto: Situação deplorável do Parque 
do Fontelo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– A Unidade de Modernização da Administração Local - CIM Viseu Dão Lafões remeto 
email no qual informam que a reunião ordinária da CIMVDL se realizará no próximo dia 
29 de abril.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA:--------------------------------------------------------------------
– Foram remetidas em mão bem como via EDOC, ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
de Viseu as Deliberações aprovadas bem como as respetivas Certidões referentes às Sessões, 
Ordinária da Assembleia Municipal de 16/11/2018 e Extraordinária de 25/01/2019.----------
– Foi remetida via Edoc à Câmara Municipal de Viseu a Ata da Sessão Ordinária da AM 
realizada em 17/09/ 2018 aprovada na Sessão Ordinária de 16/11/2018.--------------------------
– Foram remetidos via Edoc ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu 
devidamente carimbados e assinados, o Orçamento e Grandes Opções do Plano e Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Viseu e dos Serviços Municipalizados de Água, 
Saneamento e Piscinas de Viseu para o ano de 2019 apreciados e aprovados na sessão 
ordinária de 16/11/2018.------------------------------------------------------------------------------------- 
– Foi remetido via postal ao Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia da União das 
Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita comunicação da receção da Moção 
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“Reversão da Agregação das Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita aprovada 
por unanimidade na Assembleia de Freguesia de 26 de outubro de 2018 e que a da mesma 
será dado conhecimento na próxima sessão da AM a agendar.-------------------------------------
– Foi remetido via edoc à Câmara Municipal de Viseu, Edital das deliberações aprovadas 
pela Assembleia Municipal de Viseu, referentes aos assuntos inscritos na ordem de 
trabalhos das Sessões, Ordinária da Assembleia Municipal de 16/11/2018 e Extraordinária 
de 25/01/2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– Foi remetido via postal a Sua Excelência o Presidente da República, a Sua Excelência o 
Primeiro-Ministro, a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, aos Exmos. 
Srs. Líderes dos Grupos Parlamentares da Assembleia da República e ao Exmo. Sr. 
Deputado Único do PAN a Moção “Pela erradicação de todas as formas de violência 
exercida sobre as mulheres” aprovada por unanimidade na sessão ordinária de 16/11/2018.- 
– Foi remetido via Edoc ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu a Moção 
“Pela erradicação de todas as formas de violência exercida sobre as mulheres” aprovada 
por unanimidade na sessão ordinária de 16/11/2018.-------------------------------------------------
– Foi remetido via Edoc ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu Voto de 
Pesar pelo falecimento do Exmo. Sr. Engº Leopoldo de Morais da Cunha Matos, aprovado 
por unanimidade na sessão ordinária de 16/11/2018.------------------------------------------------- 
– Foi remetido via Edoc ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu 
Recomendação apresentada na Sessão ordinária da AM de 16/11/2018 pelo Grupo 
Municipal do Bloco de Esquerda “Não emita licenças de espetáculos que incluam a exibição 
ou utilização de animais”.----------------------------------------------------------------------------------- 
– Foi remetido via Edoc ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu 
Recomendação apresentada na Sessão ordinária da AM de 16/11/2018 pelo Grupo 
Municipal do Bloco de Esquerda “Condenação da Cultura de Ódio nas Escolas”.------------- 
– Foi remetido via postal ao Exmo. Sr. Dr. Leopoldo Maria de Lemos da Cunha Matos voto 
de Pesar pelo falecimento do Exmo. Sr. Engº Leopoldo de Morais da Cunha Matos, 
aprovado por unanimidade na sessão ordinária de 16/11/2018.------------------------------------- 
– Foi remetido via postal à Exma. Família do Senhor Coronel Gertrudes da Silva o Voto de 
Pesar aprovado por unanimidade na Sessão de 16/11/2018.----------------------------------------- 
– Foi remetido via Edoc ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu o Voto de 
Pesar pelo falecimento do Exmo. Senhor Coronel Gertrudes da Silva aprovado por 
unanimidade na Sessão de 16/11/2018.-------------------------------------------------------------------  
– Foi remetido via Edoc ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu o teor do 
Voto de Congratulação pela nomeação do Senhor Padre Armando Esteves Domingues – 
Bispo Titular de Centenaria e Auxiliar da Diocese do Porto feita pelo Papa Francisco 
aprovado por unanimidade na Sessão de 16/11/2018.------------------------------------------------- 
– Foi remetido via postal a Sua Excelência Reverendíssimo o Bispo de Viseu D. António 
Luciano o teor do Voto de Congratulação pela nomeação do Senhor Padre Armando Esteves 
Domingues – Bispo Titular de Centenaria e Auxiliar da Diocese do Porto feita pelo Papa 
Francisco aprovado por unanimidade na Sessão de 16/11/2018.------------------------------------  
– Foi remetido via postal a Sua Excelência Reverendíssima o Bispo Auxiliar do Porto D. 
Armando Esteves Domingues o teor do Voto de Congratulação pela sua nomeação como 
Bispo Titular de Centenaria e Auxiliar da Diocese do Porto feita pelo Papa Francisco 
aprovado por unanimidade na Sessão de 16/11/2018.-------------------------------------------------  
– Foi remetido via postal a Sua Excelência o Primeiro-Ministro, a Sua Excelência a Ministra 
da Saúde, a Sua Excelência o Ministro das Finanças, aos Exmos Srs. Líderes dos Grupos 
Parlamentares da Assembleia da República, ao Exmo. Sr. Deputado Único do PAN ao 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração do CHTV, aos Exmos (as) Srs (as) 
Presidentes das Assembleias Municipais na área de abrangência do Centro Hospitalar 
Tondela Viseu a Moção “Pela rápida construção do Serviço de Radioterapia no Hospital de 
S. Teotónio (CHTV) ” aprovada por unanimidade na sessão ordinária de 16/11/2018.--------
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– Foi remetido via Edoc ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu a Moção 
“Pela rápida construção do Serviço de Radioterapia no Hospital de S. Teotónio (CHTV) ” 
aprovada por unanimidade na sessão ordinária de 16/11/2018.------------------------------------- 
– Foi remetido via Edoc ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara cópia da Recomendação 
apresentada pelo Grupo Municipal da CDU, “Pela Construção do Parque de Campismo de 
Viseu”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM de Viseu foi remetido via correio eletrónico cópia 
do teor da Moção.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido o email do Secretário-geral da 
ANAM referente ao assunto: Estudo de Opinião sobre notoriedade dos órgãos autárquicos.- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido o email do Secretário-geral da 
ANAM referente ao assunto: Protocolo da ANAM com o IPP e Anexo I.------------------------ 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido o email do Secretário-geral da 
ANAM referente ao assunto: Apresentação dos resultados de inquérito sobre a qualidade 
da democracia local.------------------------------------------------------------------------------------------ 
– Para conhecimento dos Grupos Municipais e Presidentes da Junta Independentes foi 
remetido o email do Secretário-geral da ANAM referente ao assunto: ANAM – Associação 
Nacional de Assembleias Municipais – Fiscalização Prévia – 2189/2018.------------------------- 
 – Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido o email do Secretário-geral da 
ANAM referente ao assunto: ICS – ULisboa 20.112018, bem como respetivos anexos.-------- 
– Para conhecimento dos Membros foi remetido o email do Grupo Parlamentar do Partido 
Ecologista “Os Verdes” referente ao assunto: Aprovada a proposta de alteração ao OE 2019 
de Os Verdes que visa criar mais salas de educação pré-escolar.----------------------------------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido o email do Secretário-geral da 
ANAM referente ao assunto: Pareceres elaborados pela ANAM.---------------------------------- 
– Para conhecimento do Senhor Presidente da Câmara e Membros da AM foi remetido o 
email do O Exmo. Sr. Diretor de Serviço do INE – Departamento de Recolha de Informação 
Serviço de Inquéritos por Autopreenchimento referente ao assunto: Retorno de Informação 
Personalizada dos Municípios - Assembleia Municipal de Viseu.---------------------------------- 
– Foram remetidos via postal ao Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de S. 
Pedro de France ofícios nos quais se informou que atendendo aos motivos invocados as faltas 
do Exmo. Sr. Presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro de France às Sessões, Ordinária 
de 16/11/2018 e Extraordinária de 25/01/2019 foram consideradas justificadas.---------------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email do O 
Grupo Parlamentar do PCP referente ao assunto: a Propostas de Alteração do PCP - 
Orçamento do Estado para 2019- Autarquias Locais.------------------------------------------------ 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email do O 
Grupo Parlamentar do PCP referente ao assunto: GPPCP - Propostas do PCP aprovadas 
no 1º dia de votações na especialidade da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 
2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– Foi remetido via postal à CPCJ comunicação do pedido de dispensa da qualidade de 
representante da AM na CPCJ de Viseu efetuado pelo Exmo. Sr. José de Figueiredo 
Loureiro, bem como a listagem dos suplentes.---------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email do 
Grupo Parlamentar Ecologista “Os Verdes” referente ao assunto: Colocação 
infraestruturas telecomunicações ardidas com os grandes incêndios 2017 - Pergunta ao 
Governo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico informações 
da ANAM.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
– Foi enviado aos Exmos. Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, via postal e via correio 
eletrónico, Convocatórias e respetivos Editais das Sessões, Extraordinária de 25/01/2019 e 
Ordinária de 22/02/2019 e Credenciais (utilizador e palavra passe).------------------------------ 
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– Foram enviadas aos Exmos. Srs. Deputados Municipais via postal e via correio eletrónico 
Convocatórias referentes às sessões, extraordinária de 25/01/2019 e ordinária de 22/02/2019 
e Credenciais (utilizador e palavra passe).-------------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento do Exmo. Sr. Presidente da CMV, e dos Exmos. (as) Srs. (as) 
Vereadores da CMV, foram enviadas Convocatórias referentes às sessões, extraordinária 
de 25/01/2019 e ordinária de 22/02/2019 e Credenciais (utilizador e palavra passe).----------- 
– Foi enviado via correio eletrónico ao Jornal Diário de Viseu e Jornal da Beira Edital para 
publicação da sessão extraordinária da AM de 25/01/2019.----------------------------------------- 
– Foi enviado via correio eletrónico ao Jornal Diário de Viseu e Jornal Via Rápida Edital 
para publicação da sessão ordinária da AM de 22/02/2019.----------------------------------------- 
– Foram enviadas via postal e via correio eletrónico as comunicações de substituição das 
vagas ocorridas nas sessões, extraordinária de 25/01/2019 e ordinária de 22/02/2019 aos 
membros substitutos bem como às respetivas forças políticas forças políticas.------------------ 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico Informação 
escrita acerca da atividade e situação financeira do Município.------------------------------------ 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido o email do Grupo Parlamentar do 
PCP no qual acusam e agradecem o conhecimento da Moção “Pela rápida construção do 
Serviço de Radioterapia no Hospital de S. Teotónio (CHTV) ”.------------------------------------ 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido o email do O Grupo Parlamentar 
do PCP referente ao assunto: Apreciações Parlamentares quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais e intermunicipais.----------------------------------------- 
– Para conhecimento dos Grupos Municipais e Presidentes da Junta Independentes foi 
remetido email do Grupo Parlamentar Ecologista “Os Verdes” referente ao assunto: 
Projeto de Resolução - Alargamento do âmbito de aplicação da cobertura do seguro escolar 
às deslocações em bicicleta.--------------------------------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o Plano de 
Atividades e Orçamento do exercício económico de 2019 remetido pela CIM Viseu Dão 
Lafões.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento do Senhor Presidente da Câmara, dos Grupos Municipais, dos 
Presidentes de Junta Independentes e do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Repeses S. Salvador, foi remetido o email do Senhor João da Cunha Mota referente ao 
assunto: Envio de denúncia.-------------------------------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido o email do O Grupo Parlamentar 
do PCP referente ao assunto: Audição Pública – Lei de Bases da Habitação: concretizar o 
direito à habitação.------------------------------------------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento dos Grupos Municipais e Presidentes da Junta Independentes foi 
remetido o email do Secretário-geral da ANAM referente ao assunto: Adesão à ANAM.---- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email do 
Grupo Parlamentar Ecologista “Os Verdes” referente ao assunto: Degradação ambiental e 
da qualidade de vida proveniente da ETAR de Passos de Silgueiros - Pergunta ao Governo.- 
– Para conhecimento dos Grupos Municipais e Presidentes da Junta Independentes foi 
remetido email do Secretariado da CIM Viseu Dão Lafões referente ao assunto: 
Transferência de competências para as Entidades Intermunicipais - Envio de documento.-- 
– Para conhecimento dos Grupos Municipais e Presidentes da Junta Independentes foi 
remetido email do Chefe de Gabinete do Exmo. Sr. Presidente da Câmara email referente 
ao assunto: Reunião do Conselho Intermunicipal de 23 de janeiro - Minutas de deliberação.- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido o email da ERSE referente ao 
assunto: Concessões de distribuição em baixa tensão – Propostas da ERSE no âmbito da Lei 
n.º 31/2017, de 31 de maio (N/Refª: E-Técnicos/2019/79).--------------------------------------------
– Para conhecimento dos Grupos Municipais e Presidentes da Junta Independentes foi 
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remetido Declaração de Recebimentos em atraso existentes em 31/12/2018, enviada via Edoc 
pelo Município de Viseu.------------------------------------------------------------------------------------  
– Foram devolvidas devidamente assinadas/autenticadas ao Exmo. Sr. Presidente da 
Câmara as Declaração de Recebimentos em atraso existentes em 31/12/2018 enviados a esta 
Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido o email do Exmo. Sr. Presidente do 
Rotary Club de Viseu referente ao convite: Ciclo de Palestras Rotárias com a Comunidade: 
"Contagie-se: Adira à Vacinação - Importância para a saúde da comunidade".--------------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email do 
Grupo Parlamentar Ecologista “Os Verdes” referente ao assunto: Projeto Resolução N.º 
1857/XIII/4ª - Abolição de portagens na A25.----------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email do 
Grupo Parlamentar Ecologista “Os Verdes” referente ao assunto: Projeto Resolução N.º 
1858/XIII/4ª - Abolição de portagens na A24.----------------------------------------------------------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email do 
Grupo Parlamentar Ecologista “Os Verdes” referente ao assunto: Projeto Resolução N.º 
1869/XIII/4ª - Reversão da Privatização dos CTT.---------------------------------------------------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido via correio eletrónico o email do 
Grupo Parlamentar Ecologista “Os Verdes” referente ao assunto Plantação 3ha eucaliptos 
limítrofe a dezenas de habitações em Gumirães - Pergunta ao Governo.------------------------- 
– Foi remetido à Exma. Sra. Deputada Maria Filomena de Matos Pires resposta da CMV – 
referente ao requerimento Plantação de Eucaliptos apresentado pela CDU.-------------------- 
– Para conhecimento dos Membros da AM foi remetido o email do O Grupo Parlamentar 
do PCP referente ao assunto: pap116-XIII - PCP: Apreciação Parlamentar DL 5/2019 
(Regularização de dívidas das autarquias locais no âmbito do setor das águas).---------------- 
– Foi remetido via postal pedido de Parecer Jurídico.------------------------------------------------  
– Para conhecimento dos Grupos Municipais e Presidentes da Junta Independentes foi 
remetido email do Exmo. Sr. Rui M. Sá referente ao assunto: Situação deplorável do Parque 
do Fontelo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Bom dia a todos. Já foi verificada a 
existência de quórum pelo registo de presenças, por isso íamos iniciar a nossa sessão.-------- 
Cumprimentava o Senhor Presidente da Câmara, os Senhores Vereadores, os Senhores 
Deputados, os Senhores Presidentes de Junta, Minhas Senhoras e Meus Senhores.----------- 
Em resposta à convocatória para esta sessão ordinária recebemos diversas comunicações de 
indisponibilidade de presença nesta sessão e também vários pedidos de substituição.---------
No período de 19 de fevereiro a 11 de março, o Deputado Municipal José Hélder do Amaral 
do CDS é substituído, por Francisco André Dinis Reis Mendes da Silva, que solicitou a sua 
substituição para esta sessão, sendo substituído por Elsa Maria da Costa Lemos Gomes que 
por não lhe ser possível estar presente é substituída nesta sessão por João Carlos Ferreira 
Valério;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Deputado Municipal da CDU Francisco Manuel de Almeida é substituído, nesta sessão, 
por Maria Filomena de Matos Pires;---------------------------------------------------------------------
A Deputada Municipal do PS Cristina de Almeida Lourenço Varandas do PS é substituída, 
nesta sessão, por Sara Natacha de Sousa Calhau;-----------------------------------------------------
A Deputada Municipal Filipa Manuela Carvalho de Almeida Mendes do PSD é substituída, 
nesta sessão, por Adolfo César Cardoso Seixas Lopes Pereira;-------------------------------------
O Deputado Municipal Bruno Videira de Albuquerque Fernandes do PSD é substituído, 
nesta sessão, por Ana Paula dos Reis Madeira;--------------------------------------------------------
A Deputada Municipal Sofia Daniela Pereira Mesquita do PSD é substituída, nesta sessão, 
por Florbela de Almeida Correia Soutinho;------------------------------------------------------------
A Deputada Municipal Rosa Filomena Brás Monteiro Lopes do PS é substituída, nesta 
sessão, por Manuel José Moleiro Mirandez;------------------------------------------------------------
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O Deputado Municipal Carlos Martins dos Santos Portugal do PS é substituído, nesta 
sessão, por Rui António da Cruz Martins;--------------------------------------------------------------
A Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Mundão, Liliana Natércia dos Santos 
Tavares, informou que se faz substituir nesta sessão por Luís Carvalho Duarte;-------------- 
Antes de iniciarmos os trabalhos cumpre também dar algumas informações:------------------
Alertamos todos os Membros da Assembleia para o Ponto Dois (2) do Artigo 8º do nosso 
Regimento que já está aprovado, que refere que nas Ausências Inferiores a 30 Dias, a 
substituição opera-se mediante simples comunicação por escrito dirigida ao presidente do 
órgão respetivo, com a antecedência mínima de 24 horas, na qual são indicados os respetivos 
início e fim, ou seja, a substituição tem que se processar antes de 24 horas.--------------------- 
Por outro lado também informamos todos que foi constatado a existência de um lapso de 
escrita na Ordem de Trabalhos que foi enviada, consubstanciado na duplicação do teor do 
ponto 12 da Ordem de Trabalhos com a não inclusão de um ponto referente à Proposta de 
designação do júri para o procedimento concursal para provimento de um cargo de Direção 
Intermédia de 2.º grau – Divisão de Tratamento de Águas – SMAS.------------------------------ 
Como se tratou-se de um evidente lapso de escrita na redação daquele ponto da Ordem de 
Trabalhos e na impressão da convocatória, tendo-se procedido à sua retificação e ao teor do 
respetivo Edital, tendo sido eliminado o ponto 13 da Ordem de Trabalhos que era o 
duplicado do ponto 12, passando o ponto 13 a conter a proposta da Câmara Municipal de 
Viseu enviada para agendamento na Ordem do Dia com o seguinte teor:----------------------- 
Ponto 13. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO JÚRI 
PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE 
DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU – DIVISÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS – 
SMAS, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 13.º da Lei nº 49/2012, de 29 de 
agosto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi também enviada a todos os Membros da AM a Convocatória com a Ordem de Trabalhos 
retificada e foi também publicado o Edital correspondente.----------------------------------------- 
De qualquer maneira, como não podia deixar de ser, questionamos o Plenário se 
relativamente aos procedimentos que foram adotados neste processo persiste alguma 
dúvida, ou se o Plenário eventualmente tem algum reparo a fazer em relação a esta situação. 
Não havendo nenhum pedido do uso da palavra podemos concluir que não tem nenhuma 
objeção a colocar perante a retificação que foi efetuada deste lapso de escrita.----------------- 
Da correspondência recebida e enviada foi dado conhecimento a todos, como habitualmente, 
através da disponibilização do mapa resumo. No entanto, queríamos aqui salientar duas 
situações:-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Na sequência da receção, em 19/11/2018, de um ofício da Assembleia de Freguesia da União 
das Freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita que remeteu cópia da Moção 
aprovada por aquela Autarquia a exigir a “Reversão da Agregação das Freguesias de Boa 
Aldeia, Farminhão e Torredeita”, e, nós tivemos o cuidado de enviar ao Senhor Presidente 
da Mesa daquela Assembleia um oficio a informar quer do teor daquela Moção e que iria 
ser dado conhecimento na sessão ordinária da Assembleia Municipal a agendar, ou seja a 
que hoje se realiza, embora o Senhor Presidente da Junta já tenha dado conhecimento na 
anterior, e foi ainda solicitado que nos informassem, se cumprido este procedimento, que é 
o de dar conhecimento a todos os Membros da Assembleia, pretendiam eventualmente o 
desenvolvimento de outras diligências, não tendo sido recebida qualquer resposta sobre isso, 
ou seja, nós não só referimos que íamos dar conhecimento, mas, questionámos se era 
necessário alguma outra diligência que entendessem por parte da Assembleia Municipal.--- 
Aproveitamos também para recordar que, conforme informação prestada na sessão 
ordinária realizada em 16/11/2018, também a União de Freguesias de Barreiros e Cepões 
enviou informação semelhante, à qual enviámos resposta idêntica, não tendo também sido 
recebida qualquer informação relativa à pretensão para que fossem desenvolvidas outras 
diligências, ou seja, a Mesa da Assembleia perguntou quer a um Presidente da Assembleia 
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quer ao outro se entendiam que fossem tidas em conta outras diligências por parte do órgão 
Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------   
Informamos também que no passado dia 6 de fevereiro se realizou a 14.ª Sessão Plenária da 
Assembleia Municipal Infantil, contando com cerca de 70 “deputados” eleitos entre os 
alunos do 4.º ano do ensino básico dos 5 Agrupamentos de Escolas do concelho: Grão Vasco, 
Viso, Viseu Norte, Infante D. Henrique e Mundão, dos Colégios da Imaculada Conceição e 
da Via Sacra e também no Jardim Escola João de Deus.---------------------------------------------
A Assembleia Municipal de Viseu promove todos os anos esta iniciativa com intuito de 
incentivar o interesse pelos direitos e deveres de cidadania. Só para informação, o tema geral 
selecionado para a Sessão Plenária da Assembleia Municipal Infantil foi “Viseu Inclusivo”, 
tendo sido abordados diversos subtemas:----------------------------------------------------------------
Mobilidade e Acessibilidade;-------------------------------------------------------------------------------  
Viseu uma cidade para todos;----------------------------------------------------------------------------
Diferentes mas todos Surpreendentes;-------------------------------------------------------------------  
BrincaParque;-------------------------------------------------------------------------------------------------
Amizade Inclusiva;------------------------------------------------------------------------------------------- 
Viseu Inclusivo – Crianças Refugiadas;----------------------------------------------------------------- 
Educação Intercultural;-------------------------------------------------------------------------------------
É possível, está nas nossas mãos.--------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal Infantil contou com a presença do Senhor Presidente da Câmara 
Dr. Almeida Henriques, pessoa que na altura enquanto Presidente deste órgão iniciou estas 
Assembleias Infantis, e que é também um entusiasta da continuação destas Assembleias, e 
também esteve presente, quer a Senhora Vereadora, a Engª Cristina Brasete, e também 
estiveram os representantes dos Grupos Municipais do PSD e da CDU, não podendo por 
razões profissionais o Bloco de Esquerda que justificou a não presença por razões 
profissionais.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cumpre também aqui registar um agradecimento aos Professores e Diretores pelo 
envolvimento na iniciativa bem como aos alunos pelo empenho e interesse demonstrado, 
nomeadamente na defesa das suas ideias e convicções.----------------------------------------------- 
À Escola Profissional Mariana Seixas, que possibilitou a transmissão on-line da sessão via 
internet, permitindo aos alunos que ficaram nas escolas e a todos os interessados em poder 
assistir em direto aos trabalhos, também o nosso bem-haja.---------------------------------------- 
Aproveitamos também para informar que, conforme foi unanimemente decidido na reunião 
de Grupos Municipais do passado dia 21 de janeiro, vamos realizar, como vem sendo hábito, 
uma Sessão Extraordinária por ocasião das Comemorações do 45.º Aniversário do 25 de 
abril, estando em curso os trabalhos preparatórios.---------------------------------------------------
Iremos de seguida proceder à apreciação e votação da Ata da Sessão Ordinária de 16 de 
novembro de 2018. As Atas, como sabem foram disponibilizadas para leitura e análise dos 
Senhores Deputados em simultâneo com os documentos de suporte aos assuntos que vão ser 
apreciados na Ordem do Dia.------------------------------------------------------------------------------  
Por isso, em relação à Ata de 16 de novembro de 2018 algum dos Senhores Deputados quer 
usar da palavra? Então, não havendo nenhum pedido do uso da palavra colocava à votação: 
Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade.-----------------------------
Em relação à Ata da Sessão Extraordinária de 25 de janeiro de 2019, algum dos Senhores 
Deputados quer usar da palavra? Tem a palavra o Deputado Alberto Ascensão.--------------
----- UM – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA ASCENSÃO (PS): 
Senhor Presidente da Mesa, Senhora Secretária, Senhor Secretário, Senhor Presidente da 
Câmara, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Senhores Membros da Assembleia 
Municipal incluindo os Senhores Presidentes de Junta, Comunicação Social e Público em 
geral.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na última sessão, aquando da votação relativamente aos Pontos Três (3), Cinco (5), Seis (6) 
e Sete (7) da respetiva Ordem de Trabalhos da Convocatória, no Ponto Nº3 apresentei uma 



  76 

 

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

Declaração de Voto após a votação, referindo que por uma questão de economia de tempo 
não viria lê-la e que era a mesma Declaração de Voto para os Pontos Cinco (5), Seis (6) e 
Sete (7), mas que pretendia que isso constasse da respetiva Ata. Verifico que tal não 
acontece, de facto não foi transcrita nos Pontos Cinco (5), Seis (6) e Sete (7), a Ata está feita, 
não vou deixar de votar favoravelmente a Ata porque não há aqui substância para isso, mas 
queria que ficasse registado se possível na Ata desta sessão que pretendo que se faça Menção 
que aquela Declaração de Voto era para ficar também explicitamente transcrita nos Pontos 
Cinco (5), Seis (6) e Sete (7). Com esta menção fica remediada a situação e votarei 
favoravelmente esta Ata. Muito obrigado.---------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. É só um 
esclarecimento, e também colocar à consideração a situação. A Declaração de Voto foi 
transcrita no primeiro ponto, e depois há uma referência sempre nos outros pontos à 
Declaração de Voto, não foi depois transcrito o texto. Se o Senhor Deputado assim o 
entender, é uma situação importante mas perfeitamente ultrapassável, se assim o entender, 
porque há uma referência na votação, há referência que há uma Declaração de Voto e o 
texto inicial pode remeter para essas situações. Se entender que não há nenhum problema e 
que estamos em condições de aprovar a Ata, pomos à consideração quer Plenário quer do 
Senhor Deputado se entender que esta justificação que está a ser dada também é válida, e 
por outro lado fica também já nesta Ata registada esta situação e a explicação, e se entender 
nós colocaríamos à votação. Dava a palavra ao Senhor Deputado.--------------------------------
----- DOIS – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA ASCENSÃO (PS): 
Cumprimento o Senhor Presidente e na sua pessoa todos os demais participantes nesta 
Assembleia. Apenas para dar a minha concordância absoluta e era exatamente essa a minha 
intenção quando aqui vim há pouco levantar a questão. Muito obrigado.------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Então 
íamos colocar à votação: Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade a 
Ata da Sessão Extraordinária de 25 de janeiro.-----------------------------------------------------
Iriamos então agora iniciar o Período de Antes da Ordem do Dia. Antes de iniciar, como foi 
acordo entre todos, neste momento já temos um Regimento aprovado mas que ainda vai ser 
objeto de ratificação nesta Assembleia, no entanto, como está aprovado é para já se começar 
a implementar e fazer-se a transição na futura Assembleia já em definitivo. Hoje estamos 
num processo de transição, mas que, já vamos cumprir o que já está definido. Por isso, na 
grelha de tempos, em minutos, que está previsto no anexo 1, o PSD tem 19 minutos, o PS 
tem 8 minutos, o CDS tem 3 minutos, o Bloco de Esquerda 3 minutos, CDU 3 minutos, e há 
5 minutos para os Presidentes de Juntas Independentes. A Câmara Municipal também tem 
19 minutos, é o que está no Regimento, é o Anexo 1, que todos tiveram conhecimento e por 
isso pedíamos a todos os Senhores Deputados e também ao Senhor Presidente da Câmara 
como é óbvio, que nos aproximássemos desta situação. Temos aqui já os pedidos do uso da 
palavra. Tem a palavra o Deputado Pedro Alves. Só dizer por exemplo que, o Senhor 
Deputado Pedro Alves que tem aqui 8 minutos, se gastar 10, corta uns minutos aos 
Deputados seguintes, é só para dizer que este é o procedimento, e nós não vamos dizer 
quanto é que tem cada Deputado, vamos é controlar o tempo do Grupo Municipal, está 
bem? Tem a palavra o Senhor Deputado.--------------------------------------------------------------- 
----- TRÊS – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES 
(PPD/PSD): Muito obrigado Senhor Presidente. Senhor Presidente da Mesa, restante Mesa, 
Senhor Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores 
Deputados, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta. Um bom dia a todos.------------------- 
No passado mês, o Governo apresentou e debateu no parlamento uma proposta de Plano 
Nacional de Investimentos. Uma iniciativa importante e fundamental para modelar as 
opções políticas em matéria de investimentos estruturantes no país para uma década.------- 
Um documento com estas características requer, por isso, um amplo debate. Um 
envolvimento de todos e a definição de critérios e prioridades para se obterem consensos.-- 
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Tal só é possível se houver seriedade no debate, rigor nas propostas e compromisso na sua 
execução. Caso contrário, tudo não passa de um debate da espuma dos dias, em ano de 
eleições.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não contem, por isso, com o PSD para mais uma encenação socialista. Contem connosco 
apenas para compromissos alargados, criteriosos e transparentes.-------------------------------- 
Aliás, foi o que fizemos na aprovação do PETI3+ que ainda se encontra em vigor. Se 
fizermos uma retrospetiva, facilmente concluímos que, o consenso obtido resultou de um 
debate alargado, durante um ano, que envolveu todos os parceiros a nível nacional.--------- 
Não se compreende, portanto, que ao partirmos para a definição de novos objetivos e 
prioridades, não se avalie, primeiro, o que falhou no programa anterior. Não é difícil 
concluir que muita coisa falhou, desde logo porque estamos a 1 ano do final do prazo, do 
plano em vigor, e apenas 20% do mesmo está executado. Veja-se o caso da Ferrovia 2020, 
reprogramada em 2016 por este Governo em que apenas 9% estão em execução.------------- 
Como se poderão recordar, o ano passado, nesta assembleia, mesmo com a fanfarronice das 
esquerdas, alertei para o risco de incumprimento na modernização da linha da Beira Alta. 
Hoje já ninguém tem dúvidas, nem nós nem ninguém intelectualmente sério. O projeto 
inicialmente previsto não será concretizado!------------------------------------------------------------ 
Falta fazer tudo e não há condições para a execução em tempo útil, de acordo com as regras 
comunitárias. Isto é grave! É muito grave para a competitividade económica do território e 
para a mobilidade das pessoas. A modernização da linha da Beira Alta foi desvalorizada 
por este governo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O descaramento vai ainda mais longe. Agora, não sendo capazes de executar o 
comprometido, lançam a expetativa da construção de uma nova ligação “Cacia – 
Mangualde”, mas para fazer lá para 2026 e 2030. Ou seja, retiram-nos o que já estava 
comprometido e financiado e atiram para duas legislaturas mais tarde, quando 
provavelmente, já não terão qualquer responsabilidade política no país. Mais, como é 
possível inscrever esta obra no Plano Nacional de Investimentos PNI 2030, quando o 
governo já a submeteu à apreciação de Bruxelas por duas vezes e a mesma foi chumbada 
por falta se sustentabilidade financeira!-----------------------------------------------------------------  
É disto que estamos a falar!--------------------------------------------------------------------------------  
Basta de habilidades! Falemos verdade e facilmente atingiremos e conseguiremos 
compromissos. Sejamos transparentes: Apresentem-se os estudos, tecnicamente 
fundamentados, demostre-se a viabilidade dos projetos e esclareçam-se os mecanismos de 
financiamento. E aí, sim, podem contar com o PSD!-------------------------------------------------- 
Por mais que a atual maioria não goste, a verdade é que o abandono a que o governo votou 
ao investimento público, nesta legislatura, é o principal responsável pela sua execução 
diminuta.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi uma opção política a de levar o investimento público aos mais baixos níveis das últimas 
décadas, em 2016 e 2017. Falaram muito, anunciaram muito, mas foram incapazes e 
incompetentes e não concretizaram.---------------------------------------------------------------------- 
Veja-se o que aconteceu também com a ligação Viseu-Coimbra. Alguém tem dúvidas que é 
mais um projeto para abandonar? Então por que razão não aparece no Plano Nacional de 
Investimentos PNI 2030? Alguém consegue explicar a razão do porquê? Dizem que será 
financiada através do Orçamento de Estado e que por essa razão não consta das 
prioridades… pois bem, sendo assim, então qual a razão do impasse da EN229, Viseu-
Sátão… para não falar do atraso nas obras da urgência ou então a cantilena do Centro 
Oncológico. É assim… Este é o balanço! Mas que triste balanço este do Governo Socialista!- 
Perante estes factos, em que nada se fez e tudo se cativou e se adiou, não patrocinaremos o 
PNI 2030 como uma ferramenta para esconder a incapacidade de realizar deste Governo.- 
Esta história do agora é que vai ser, já não convence ninguém e não dignifica sequer a ação 
política! Não contem por isso, e mais uma vez vos digo, com o PSD para tantas habilidades.- 
Senhor presidente,-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Senhoras e Senhores Deputados,-------------------------------------------------------------------------- 
Ficou claro neste fim-de-semana a razão de tanta pressa. Havia decisões partidárias para 
tomar e nada melhor do que usar o aparelho do Estado ao serviço da família política.-------  
Vejamos:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para justificar a pressa da aprovação, afirmaram que houve um amplo debate e 
envolvimento em todo o país. Eu pergunto, Senhor Presidente da Câmara: Que contributos 
lhe foram solicitados e que propostas concretas foram discutidas e incluídas neste 
documento, relativas a Viseu e à região? Quais os critérios e garantias que lhe foram dados 
para a execução?---------------------------------------------------------------------------------------------- 
É que, não nos parece que esse debate tenha existido, nem tão pouco o repúdio de algumas 
Comunidades Intermunicipais, maioritariamente socialistas, o comprovam. A verdade é 
que muitos são os autarcas que reclamam da proposta porque em nada contribui para os 
interesses das populações que representam e, muito menos, para o reforço de coesão 
nacional que deveria ser um dos principais objetivos do Plano.------------------------------------ 
É necessário conhecer bem os critérios de escolha das propostas;--------------------------------- 
É necessário saber e perceber o porquê da exclusão dos projetos propostos e que estão 
ausentes do plano.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
E, para além da fundamentação técnica e financeira dos projetos, é essencial um 
cronograma da execução física e financeira, ano a ano, que demostrem realmente que o 
processo já está concluído e que pode haver compromisso que salvaguarde o interesse 
nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Senhor Presidente,------------------------------------------------------------------------------------------- 
Senhoras e Senhores Deputados,-------------------------------------------------------------------------- 
Estamos perante duas formas de fazer política. Por um lado, um governo que nada fez e que 
teve a pressa de anunciar um plano, com um aglomerado de propostas, para responder à 
agenda eleitoral do partido. Por outro lado, a agenda de quem, como nós, considera que um 
instrumento político desta relevância, deve privilegiar o interesse e o futuro das populações.- 
Aqueles que hoje se arvoram de paladinos do investimento, são aqueles que não foram 
capazes de executar pouco mais de 6 mil milhões nesta legislatura e que agora pretendem 
criar a ilusão de que é possível avançar para um programa com mais de 20 mil milhões, 
onde faltam muitas justificações técnicas e com uma programação de financiamento 
duvidosa e no mínimo otimista.----------------------------------------------------------------------------  
Senhor Presidente,-------------------------------------------------------------------------------------------  
Senhoras e Senhores Deputados,-------------------------------------------------------------------------- 
O documento que foi apresentado no parlamento e que ainda se encontra em discussão na 
especialidade não está concluído. Cabe-nos agora fazer tudo para que a pressa não seja 
inimiga do interesse nacional. Mas uma certeza poderemos ter, o PSD, sem propaganda e 
sem propósitos eleitoralistas, mas apenas e tão só em nome do futuro de Portugal, tudo fará 
para envolver o país, inclusive a nossa região, numa decisão que condiciona as opções de 
investimento até 2030. Muito obrigado.------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra o Deputado Cristofe Pedrinho.------------------------------------------------------------------
----- QUATRO – O SENHOR DEPUTADO CRISTOFE PEDRINHO (PS): Bom dia a todos. 
Senhor Presidente da Mesa, restante Mesa, Senhor Presidente da Câmara, Senhor Vice-
Presidente, Vereadoras e Vereadores, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, Senhoras 
e Senhores Presidentes de Junta. Senhor Presidente, tenho duas perguntas muito simples a 
fazer-lhe. O PSD em campanha, em 7 de julho de 2017 anunciou um investimento de oito 
milhões de euros para Cepões e Barreiros, onde seria construída uma escola na Área 
agrícola, uma mini hídrica e também uma empresa estação energias limpas, queremos saber 
como é que está esse processo. A outra questão que eu lhe tenho a perguntar é que o Senhor 
Presidente da Junta de Barreiros e Cepões em abril de 2017 publicamente disse que o 
Município de Viseu iria investir 600 mil euros na Zona Industrial de Cepões e que neste 
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momento não existe nada, e portanto, queremos também saber como é que se encontra esse 
processo. Muito obrigado.-----------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra a Deputada Filomena Pires.----------------------------------------------------------------------
----- CINCO – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS PIRES (CDU): 
Muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Excelentíssimo Senhores. Trago a esta 
Assembleia uma Recomendação que passo a ler:------------------------------------------------------ 
Retirar a Cobertura de Amianto das Instalações Municipais de Repeses.------------------------ 
A Câmara Municipal de Viseu possui em Repeses, junto às instalações da Citroen e de um 
ginásio, um edifício e um estaleiro que servem de base operacional a mais de 100 
trabalhadores, sendo que uma parte considerável deles exerce a sua atividade diária nesse 
local, nas várias oficinas e serviços.----------------------------------------------------------------------- 
Este equipamento municipal foi construído vai para 40 anos e apresenta sinais evidentes de 
degradação, não respondendo já aos padrões exigíveis de funcionalidade e comodidade de 
que os trabalhadores de uma autarquia que aposta nas cidades inteligentes, são 
merecedores.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contudo, o principal e mais grave problema que o edifício evidencia, não são as instalações 
obsoletas e em muitos aspetos desadequadas, mas os seus 10 mil metros quadrados de área 
coberta por amianto, em evidente estado de decomposição, que constitui uma até aqui 
negligenciada ameaça à saúde dos trabalhadores que ali prestam serviço, bem como aos que 
laboram nos edifícios contíguos.--------------------------------------------------------------------------- 
Acresce a este estado de perigosidade, o facto de muitos trabalhadores confecionarem e 
consumirem as suas refeições naquele edifício, ficando por essa razão, mais expostos aos 
efeitos nefastos para a sua saúde, emanados do velho e imenso telhado de amianto.----------- 
A Assembleia Municipal de Viseu tratou já por diversas vezes da presença deste material 
cancerígeno em algumas escolas do concelho que mereceram a intervenção do executivo.--- 
Colocando como preocupação imediata a salvaguarda da saúde dos trabalhadores que 
utilizam as instalações, é agora tempo de olhar para dentro e tomar as medidas que a 
gravidade da situação requer.------------------------------------------------------------------------------  
1 - Com esse objetivo, recomenda-se à Câmara Municipal de Viseu que proceda à remoção 
urgente da totalidade das telhas de amianto que cobrem as instalações municipais de 
Repeses;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 - Que posteriormente sejam efetuadas medições técnicas para garantir que as instalações 
ficam completamente libertas dos efeitos do amianto;------------------------------------------------ 
3 - Que até à remoção e limpeza total das instalações de Repeses se transfiram os 
trabalhadores para instalações protegidas dos efeitos do amianto, para preservar o 
ecossistema de qualidade de vida dos trabalhadores municipais.----------------------------------- 
Trago ainda uma Recomendação - Pela Efetiva Igualdade na Vida das Mulheres.-------------  
1. Na aproximação à evocação do Dia internacional da Mulher, assumindo que mais que 
uma efeméride, o dia 8 de março renova o compromisso de promover a igualdade entre 
Mulheres e Homens na vida e não apenas na lei;------------------------------------------------------ 
2. Proclamando que a igualdade se concretiza no combate a todas as violências que ofendem 
a dignidade das mulheres; aos baixos salários, precariedade, horários desregulados e 
trabalho sem direitos; à desvalorização do estatuto e progressão profissional das 
trabalhadoras; às dificuldades no dia-a-dia, no trabalho, na família e na sociedade, que 
impedem a existência de um projeto de vida com realização pessoal, profissional e social;-- 
Recomendamos:----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Ao executivo camarário que repense as medidas já aqui propostas por nós de criar o Dia 
Municipal da Igualdade e implementar um Plano Municipal da Igualdade.--------------------- 
2. A esta Assembleia que cumpra o compromisso assumido de dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido no último mandato no sentido de refletir e conhecer a realidade da violência 
intrafamiliar no nosso concelho.---------------------------------------------------------------------------
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3. Ao Município de Viseu, que os órgãos autárquicos, nomeadamente Juntas de Freguesia e 
membros desta Assembleia, departamentos e serviços da Câmara, conheçam e divulguem a 
aplicação “Vive + Aqui” de modo a que, onde existir uma vítima, ela possa conhecer este 
importante instrumento de informação e monitorização de situações de violência doméstica, 
acedendo a mecanismos de proteção e segurança recomendados pelos técnicos que atuam 
nesta área.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dizer-vos que deixarei um folheto informativo sobre esta aplicação nos Serviços, disponíveis 
para quem o quiser levantar, e deixarei também nos Serviços um cartaz alusivo a esta 
aplicação para que os Senhores Presidente de Junta que assim o desejarem levem para as 
suas freguesias a divulgação desta aplicação extremamente importante. Termino 
naturalmente apelando à participação na Manifestação Nacional das Mulheres que no 
próximo dia 9 de março se realiza em Lisboa e com uma saudação a todas as mulheres e a 
todos os homens que de Viseu partirão para integrar essa manifestação. Muito obrigada.--- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Só para 
transmitir que passou um minuto, um minuto e meio. Tem a palavra a Deputada Catarina 
Vieira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- SEIS – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA VIEIRA E CASTRO 
RODRIGUES (BE): Bom dia a todas e a todos. O Bloco de Esquerda traz uma 
Recomendação para a Implementação de Diagnóstico Local sobre a Prestação de Cuidados 
Informais pedindo a implementação de um diagnóstico local que, com rigor e minúcia, 
estude o território no que toca a esta problemática, nomeadamente caracterizando a 
realidade em que vivem as pessoas idosas que necessitam de apoio e recolhendo dados sobre 
as situações de prestação de cuidados informais que já ocorrem e a prossecução das 
diligências necessárias junto do Governo, por via do Ministério do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social, para que seja reconhecido com todos os seus direitos o Estatuto do 
Cuidador Informal com a respetiva afetação orçamental e necessária revisão legal.-----------
Trazemos também uma Moção de repúdio pela má prestação do serviço público no domínio 
postal e universal nos CTT no concelho de Viseu, aliás, é o caso da União de Freguesias de 
Barreiros e Cepões, onde a Assembleia de Freguesia aprovou, em Dezembro passado, um 
voto de repúdio pela maneira ilegal e irregular como os CTT estão a fazer a entrega postal 
na sua área geográfica, com violação do contrato de concessão na Base VII, uma vez que 
não se manteve a qualidade, continuidade e disponibilidade do serviço prestado pelos CTT. 
Sendo assim, esta Assembleia Municipal deverá expressar a sua indignação pela contínua 
degradação do serviço de correios prestado pela empresa CTT, no concelho de Viseu;-------
Expressar a sua indignação pelo contínuo incumprimento do contrato de concessão e das 
normas que regulam o serviço de entrega postal universal;----------------------------------------- 
Exortar o Governo a adotar medidas de proteção do serviço de entrega postal universal, por 
se afigurar como absolutamente essencial para proteção dos direitos e interesses dos 
cidadãos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trazemos também uma Moção pelo combate à violência de género. Os dados têm sido 
terríveis todos os anos, 2019 conta já com 10 mulheres assassinadas e uma criança em 
contexto de violência doméstica e de relações de intimidade. Nestes casos, existiam já 
processos, queixas, tentativas de pedir ajuda que não foram ouvidas por ninguém. O sistema 
que deveria apoiar as vítimas de violência doméstica continua a falhar redondamente.------ 
Em Portugal, e de acordo com os dados do RASI 2017, as participações do crime de violação 
aumentaram 21,8%, foram apresentadas 408 queixas às forças de segurança, e segundo essa 
mesma fonte, a esmagadora maioria de agressores enquadra-se em relações de proximidade 
familiar ou de conhecimento, sendo por isso falsa a ideia de que o crime de violação é 
cometido por estranhos.------------------------------------------------------------------------------------- 
Portanto, há necessidade de um debate aprofundado, há necessidade de formação para 
alterar esta situação, é necessária a criação de equipas multidisciplinares especializadas.--- 
Assim, a Assembleia Municipal de Viseu, manifesta ou delibera:----------------------------------
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1 - Saudar todas as manifestações e concentrações que, por todo o país, exigem medidas 
efetivas de combate à violência de género;-------------------------------------------------------------- 
2 - Saudar a Comemoração do dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher;------------------ 
3 - Exigir ao Governo e à Assembleia da República que tomem o combate à violência de 
género como prioridade política efetiva;---------------------------------------------------------------- 
Instar aos respetivos órgãos de soberania a procederem às seguintes medidas:---------------- 
a) - Alteração das molduras penais para os crimes de violência doméstica, sexual e contra 
menores;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) - Adequação do Código Penal à Convenção de Istambul, cumprindo as recomendações 
do GREVIO no último relatório sobre a aplicação da Convenção em Portugal;---------------- 
c) - Extensão da aplicação de prisão preventiva a crimes de violência doméstica e proibir a 
aplicação do instituto da suspensão provisória do processo a este tipo de crimes;-------------- 
d) - Garantir a articulação entre o processo-crime e o processo de regulação das 
responsabilidades parentais (quando existam). Não é possível separar estes dois processos, 
deixando as vítimas mais vulneráveis perante o agressor;------------------------------------------- 
e) - Aplicação das medidas de coação “proibição de contacto e imposição de condutas” ao 
crime de perseguição, pois é um passo para garantir a proteção da vítima durante a fase de 
inquérito.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Instar o Governo a acelerar os processos de formação e sensibilização dos e das várias 
agentes nos processos de violência: juízes e magistrados, forças de segurança, assistentes 
sociais, técnicos de saúde.-----------------------------------------------------------------------------------  
2. Instar o Governo a iniciar o processo de debate alargado para a criação de equipas 
multidisciplinares especializadas.------------------------------------------------------------------------- 
Remeter esta moção ao Governo, Presidente da Assembleia da República e Grupos 
Parlamentares. Disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. 
Agradecia então a Moção. Só para informar, foram mais 1 minuto e 30 segundos. Está em 
discussão Moção de repúdio pela má prestação do serviço público no domínio postal e 
universal nos CTT no concelho de Viseu. Algum dos Senhores Deputados quer usar da 
palavra? Tem a palavra o Deputado Teodósio.---------------------------------------------------------
----- SETE – O SENHOR DEPUTADO MANUEL TEODÓSIO MARTINS HENRIQUES 
(PPD/PSD): Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, restante Mesa, Senhor 
Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Caros Colegas, 
Senhores Presidentes de Junta, Comunicação Social. Esta matéria dos CTT é uma matéria 
que regularmente vimos assistindo na Comunicação Social e tem uma amplitude nacional, 
parece-me até inclusivamente que há zonas do país em situações muito mais complicadas 
que a nossa. O que nós sabemos também é que o acordo que foi feito, e portanto, tinha um 
protocolo, e protocolo esse que salvaguardava as situações, e portanto, vamos fazer aqui a 
separação das águas. Está ou não está a ser cumprido o acordado com quem ficou com os 
CTT? Porque, se efetivamente não está a ser cumprido, é função do governo fazer cumprir 
todas essas normas. Por outro lado, se entendermos que está a ser cumprido o articulado e 
que mesmo assim está a haver problemas, é porque o texto do acordo redigido tinha falhas, 
e então há necessidade de efetivamente serem corrigidas. A mim o que me parece é que 
efetivamente há situações em que não estão a ser cumpridas as situações, talvez porque o 
texto do acordo possa ter algumas aberturas que permitam ter leituras diferenciadas em 
termos jurídicos, pelo menos é isso que me parece, agora o que há necessidade efetivamente 
é que continue a ser uma função pública, a distribuição do correio, eu tenho ouvido noutros 
fóruns, situações de localidades mais para o sul do país, mais para o interior em que a 
distribuição é feita apenas uma vez por semana, penso que aqui a situação não está nesse 
pé, portanto, é uma situação de âmbito nacional bastante complicada, agora, eu não estou 
em condições de perceber que haja algum problema concreto aqui na situação de Viseu, a 
não ser que haja algum incumprimento, e essa questão, não temos dados que nos permitam 
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fazer uma leitura, no entanto, os Senhores Presidentes de Junta parece-me que aqui 
obviamente serão as pessoas mais bem posicionadas para tentar perceber e transmitirem 
aquilo que acontece em cada uma das freguesias relativamente a esta matéria. Muito 
obrigado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra o Deputado Rafael Amaro.-----------------------------------------------------------------------
----- OITO – O SENHOR DEPUTADO ANTÓNIO MANUEL ANTUNES RAFAEL 
AMARO (PS): Senhor Presidente da Assembleia, Excelentíssima Mesa, Senhor Presidente 
da Câmara, Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, Excelentíssimos Deputados, 
Senhoras Presidentes de Junta, Senhores Presidentes de Junta, Excelentíssimo Público. 
Senhor Presidente, sobre esta questão o Partido Socialista manifesta também, digamos que, 
a mesma preocupação. Pelas notícias que temos não é um caso único em Viseu, e também 
concordo que se calhar nem sequer é o mais complicado, mas não há dúvida que eu não 
podia deixar de vir aqui fazer duas reflexões que me parecem importantes. A primeira é de 
que, toda a ideologia privatizadora que vivemos e que temos vivido nas últimas décadas, 
precisa ela própria de ser regulada e provavelmente de ser repensada do ponto de vista 
ideológico, porque é de ideologia que se trata, ou seja, serviços públicos que funcionam bem, 
serviços públicos que dão lucro são privatizados, há um encaixe financeiro conjuntural 
disso, mas depois há um prejuízo para as populações quer do ponto de vista do serviço, quer 
do ponto de vista daquilo que aqui mais nos preocupa, estando nós num concelho que sofre 
também de interioridade, não é o que sofre mais, mas é fácil de ver que também sofre de 
interioridade, e portanto, nesse aspeto a entrega de serviços públicos que funcionam bem 
que dão lucro, e que têm um histórico no país como era o caso dos CTT acabou por, ou está-
se a revelar como uma má medida e que obviamente neste caso, os contratos são para 
cumprir mas que o estado tem o papel sem dúvida nenhuma de verificar, nomeadamente o 
papel de regulador, verificar se as condições em que foi atribuída esta concessão estão a ser 
cumpridas ou não, e se não estiverem a ser cumpridas, há mecanismos de reverter essa 
mesma situação, e portanto, o Partido Socialista está preocupado com estas duas coisas, ou 
seja, está preocupado de que, se os CTT não estão a cumprir o seu papel devem ser 
obrigados a cumprir, e está preocupado que este caso não leve a uma reflexão mais vasta 
para se poder refletir no país sobre se privatizar tudo é verdadeiramente uma boa medida, 
portanto, só para concluir, neste aspeto acompanhamos, digamos que, esta Moção que é 
trazida aqui pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigado.-----------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra a Deputada Filomena Pires.----------------------------------------------------------------------
----- NOVE – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS PIRES (CDU): 
Muito obrigada Senhor Presidente. Muito brevemente apenas para dizer que pouco mais 
vou acrescentar ao que acabou de dizer o Deputado Amaro. De facto, o nosso 
posicionamento foi sempre contra a privatização deste serviço público. Aquilo a que 
assistimos é à degradação progressiva deste serviço público, à transformação deste serviço 
público em qualquer coisa que já não parece de facto um serviço postal, de facto não temos 
dados relativamente a Viseu, eu pelo menos não tenho que possam corroborar tudo aquilo 
que a Moção aqui coloca, mas, vemos e ouvimos e sabemos, sabemos que houve estações que 
foram encerradas, vemos as filas à porta daquelas que permanecem abertas e ouvimos as 
queixas múltiplas dos munícipes de Viseu relativamente ao mau serviço. Há um sentimento 
de falta de confiança que vemos de facto existir nas pessoas relativamente a este serviço e 
esta falta de confiança é só por si reveladora de que de facto o serviço não está a cumprir 
aquilo que dele esperamos. As pessoas queixam-se que não recebem o serviço a tempo, as 
pessoas procuram alternativas relativamente aos CTT e isto é revelador de facto de que 
alguma coisa não vai bem. Queria aqui também deixar, que naturalmente talvez por pouca 
atenção da minha parte, não sei, mas, há aqui uma questão a que eu sou muito sensível, os 
correios poderão estar a funcionar muito mal, mas os trabalhadores são extremamente 
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empenhados e essa salvaguarda eu acho que tem ser aqui feita, efetivamente não há 
responsabilidade por parte dos trabalhadores que estão sobre carregadíssimos de tarefas, 
de horas e horas de trabalho desumanas e mesmo assim eles cumprem naquilo que lhes é 
possível, mas é verdade que há locais neste concelho em que o correio não é recebido com a 
regularidade que de facto muitas vezes os prazos e as necessidades o exigem. Muito 
obrigada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Mais 
algum Senhor Deputado quer intervir? Tem a palavra o Senhor Deputado João Valério.---
----- DEZ – O SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS FERREIRA VALÉRIO (CDS/PP): 
Senhor Presidente da Assembleia, restante Mesa, Senhor Presidente da Câmara, Senhores 
Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta, 
Comunicação Social. Sobre este tema só uma nota muito rápida, no fundo também 
comungar o que aqui já foi dito pelos meus antecessores. Efetivamente é um problema que 
está a ocorrer não só em Viseu mas em todo o país. Viseu até nem é dos piores sítios onde 
esse problema com os CTT se tem vindo a verificar, agora, a questão também é muito 
simples, não se trata de o serviço ser público ou privado, muito sinceramente trata-se de 
termos um bom ou mau serviço. Há um contrato, o contrato tem várias alíneas onde estão 
lá bem consagradas as obrigações da entidade que neste momento opera com os CTT e 
portanto, se o contrato está a ser cumprido muito bem, se não está a ser cumprido, há 
reguladores, e o governo tem ao seu dispor mecanismos para fazer cumprir esse contrato, 
ou seja, não basta vir dizer, estamos contra, é a privatização, está tudo mal, e depois estando 
no governo não acionarmos esses mesmos mecanismos, portanto, a maioria de esquerda tem 
esses mecanismos, está em maioria e pode obrigar que o contrato, se está a ser incumprido, 
que esse contrato de concessão seja cumprido, mas, acompanhamos o que aqui foi dito na 
Moção e pelos Senhores Deputados que me antecederam.-------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra o Deputado Pedro Alves.--------------------------------------------------------------------------
----- ONZE – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES 
(PPD/PSD): Muito obrigado Senhor Presidente. É só uma questão relativamente a um 
assunto que aqui foi levantado, as questões do amianto. Se foi uma proposta de 
Recomendação ou se é uma Moção que está em discussão, é só uma dúvida que eu tenho, e 
é sobre a condução dos trabalhos, porque se puder intervir nesta matéria também fá-lo-ei 
porque tinha todo o gosto em discutir o assunto. Está em jeito de Moção esta questão do 
amianto?--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: É uma recomendação.-------------------------
- O Senhor Deputado Pedro Filipe dos Santos Alves retoma a sua intervenção dizendo: Então 
não tem votação. Pronto, era só. Muito obrigado.-----------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Em relação aos CTT há mais alguma 
questão? O Senhor Presidente da Câmara mediu para dar uma informação neste âmbito 
antes de fazermos a votação. Tem a palavra o Senhor Presidente da Câmara------------------
----- DOZE – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado Senhor 
Presidente. Não é meu hábito intervir no meio deste tipo de discussões, mas aproveito para 
saudar o Senhor Presidente, a Mesa, saudar o Senhor Vice-Presidente, as Senhoras e os 
Senhores Vereadores, saudar os Senhores Membros da Assembleia Municipal, as Senhoras 
e os Senhores Presidentes de Junta e todos os presentes. Dizer que, procuro guiar-me por 
critérios de justiça na forma como nos relacionamos com as diferentes instituições, enfim, 
ainda há poucos dias tomávamos posição sobre a EDP e o mau serviço que a EDP estava a 
prestar do ponto de vista da substituição das luminárias, ainda uma peça televisiva o referia 
na Freguesia de S. Pedro de France, mas globalmente isto tem existido e nós denunciámos 
publicamente efetivamente o mau serviço que estava a ser prestado. Ainda com as 
Infraestruturas de Portugal em alguns momentos também temos denunciado o mau serviço 
que está a ser prestado, ainda agora recentemente, e referirei isso no período das 
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informações, estou a empreender uma atividade cívica no sentido de se fazer uma task force 
para a cobertura GSM do país e para a cobertura em termos de fibra ótica, o que é hoje um 
dos fatores principais do ponto de vista da coesão territorial. Em relação aos CTT não ficava 
bem com a minha consciência se não esclarecesse os presentes. Nós temos a melhor das 
relações com os CTT. Quero dizer que ao longo deste período todo, tenho acompanhado este 
processo, quer enquanto Presidente da Câmara, quer enquanto Vice-Presidente da 
Associação Nacional de Municípios, há aqui desse logo um aspeto, eu acho que o interlocutor 
muitas vezes marca a diferença, e nós temos a sorte de ter em Viseu do ponto de vista da 
estrutura dos CTT alguém que é um interlocutor próximo, sempre disponível para acolher 
as sugestões que nós damos, portanto, eu acho que seria uma terrível injustiça, transformar 
um voto que tem a ver com Viseu, extrapolando do nacional. Nós estamos aqui para tratar 
das questões locais, e seria uma tremenda injustiça, e isto é a minha opinião pessoal mas os 
senhores farão o que entenderem, seria uma tremenda injustiça estar a criticar os serviços 
dos CTT de Viseu quando têm sido pessoas extremamente próximas e que têm procurado 
encontrar soluções para cada uma das freguesias, e portanto, quero deixar esta nota Senhor 
Presidente, e obrigado por me ter concedido esta oportunidade porque, eu não vou discutir 
a questão ideológica se é privado ou não privado, eu estou preocupado é com o serviço 
público, e se querem trazer aqui uma discussão ideológica eu não vou alinhar nela, até 
porque, enfim, se as coisas funcionarem, ser público ou privado não é relevante, agora, 
aprovar uma Moção, se for uma Moção de solidariedade para com outros concelhos onde o 
serviço não está a funcionar, até me parece interessante, agora, é injusto para com os 
trabalhadores dos CTT de Viseu que ainda no ano passado fizeram cá o Encontro Nacional 
dos Trabalhadores dos CTT, estiveram mais de mil pessoas em Viseu, que têm sido tão 
colaborantes, eu diria que esta Moção até é injusta para com os trabalhadores, mesmo que 
se procure excecionar os trabalhadores, que em muitas circunstância, por exemplo, no 
Bairro de Paradinha e noutros locais, acompanhados por nós são sempre diligentes e estão 
disponíveis para prestar o seu serviço público, portanto, é preciso também ter aqui algum 
peso e medida, e não embarcar às vezes no caminho mais fácil que é, deitar abaixo, quando 
efetivamente pode haver problemas pontuais e seguramente que a questão de 
Barreiros/Cepões, vou discutir com o Senhor Presidente da Junta exatamente o que é que 
se está a passar para interceder e falar exatamente com o responsável de Viseu dos CTT 
para que se possa ultrapassar essa questão, agora, parece-me injusto estarmos a condenar 
alguém que até tem sido colaborante connosco, recordo que recentemente, quando a Caixa 
Geral de Depósitos tomou a atitude que tomou de fechar as duas agências eu vim a público 
tomar uma posição veemente apesar de ter uma relação de amizade com o Presidente da 
Caixa Geral de Depósitos, mas as coisas não têm nada a ver uma coisa com a outra, estamos 
a falar da defesa do interesse público, agora, temos que ser justos. Se temos razão de queixa, 
devemos de facto criticar e vir a público criticar, se não temos razão de queixa não podemos 
ser injustos, portanto, queria só deixar esta nota para que os Senhores Deputados, ou os 
Senhores Membros da Assembleia Municipal, porque é essa a designação correta, para que 
os Membros da Assembleia Municipal possam efetivamente ponderar se efetivamente faz 
sentido ir atrás de uma Moção que é claramente ideológica, não tem nada a ver com a 
preocupação do serviço público do nosso concelho.---------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Tem a 
palavra a Deputada Catarina Vieira.---------------------------------------------------------------------
----- TREZE – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA VIEIRA E 
CASTRO RODRIGUES (BE): Senhor Presidente da Câmara, eu fico muito feliz por ter 
uma relação de proximidade como interlocutor, agora, convém é que a população tenha 
uma relação de proximidade com a correspondência que tem de receber em casa. Esta 
Moção não está a colocar nenhuma discussão a nenhum nível de questão público ou privado, 
não é essa a questão que eu a Moção levanta, não foi levantar nenhuma questão a nível 
nacional, mas enquanto Deputada Municipal do Bloco de Esquerda do Concelho de Viseu, 
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tendo conhecimento que há um problema numa das nossas freguesias, é estranho o Senhor 
Presidente da Junta não vir aqui, até porque, foi ele que levantou essa questão numa 
Assembleia de Freguesia e que levou uma Moção de Repúdio à Assembleia de Freguesia, 
portanto, a minha preocupação não é a nível nacional neste momento, não é a questão 
público ou privado, nem é das relações de proximidade do Senhor Presidente, é com a 
população de Barreiros e Cepões e com a restante população do Concelho de Viseu. Disse.-
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. O 
Senhor Presidente de Junta pediu a palavra. Tem a palavra o Senhor Presidente da União 
das Freguesias Barreiros e Cepões.-----------------------------------------------------------------------
----- CATORZE – O SENHOR DA JUNTA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
BARREIROS E CEPÕES ANTÓNIO DA SILVA GOMES TAVARES (PPD/PSD): 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa, Senhores Secretários, Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, Senhores Vereadores, Senhores Deputados, Caros Colegas, 
Comunicação Social e Público em geral. Eu venho apenas explicar o problema do 
funcionamento dos correios. Eu tenho um posto de correios oficial na minha loja, e até hoje 
nunca houve qualquer reclamação. Houve sim senhor a reclamação do nosso Presidente da 
Assembleia que lhe colocaram uma carta na casa do sogro, porque o nosso Presidente da 
Assembleia vem só aos fins-de-semana para casa e o carteiro sabe disso, e então colocou a 
carta na caixa de correio do sogro, para que o sogro a pudesse fazer chegar atempadamente 
e daí saiu esta polémica de fazerem política, é só isso. E já agora que estou aqui, também 
vou responder ali ao Senhor Deputado do PS por causa do loteamento da Freguesia de 
Cepões, e é rapidinho. Daqui a uma semana as infraestruturas do estão prontas, e os 
terrenos do loteamento estão praticamente todos apalavrados. Esse investimento vai ser 
feito talvez até já ao longo deste ano. Pronto, era só isso. Muito obrigado.-----------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de 
Junta. Iriamos então agora proceder à votação. Eu iria ler a fase final, não li-a os 
considerandos, li-a só o assunto em termos de deliberação.------------------------------------------
Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Viseu reunida em 22 de Fevereiro de 2019, nos 
termos e para os efeitos 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 – Expressar a sua indignação pela contínua degradação do serviço de correios prestado 
pela empresa CTT, no concelho de Viseu;--------------------------------------------------------------- 
2 - Expressar a sua indignação pelo contínuo incumprimento do contrato de concessão e das 
normas que regulam o serviço de entrega postal universal;----------------------------------------- 
3 - Exortar o Governo a adotar medidas de proteção do serviço de entrega postal universal, 
por se afigurar como absolutamente essencial para proteção dos direitos e interesses dos 
cidadãos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enviar este documento à Presidência da República, a todos os Grupos Parlamentares da 
Assembleia da República, ao Governo e à Comunicação Social. Quem vota contra? Quem 
vota a favor? Quem se abstém? A Moção foi rejeitada com trinta e seis (36) votos contra, três 
(3) abstenções e dez (10) votos a favor.---------------------------------------------------------------------
Iriamos então agora proceder à discussão da Moção Pelo Combate à Violência de Género. 
Algum dos Senhores deputados quer intervir? Não havendo nenhum pedido de intervenção 
iriamos entrar já na fase de votação. Eu iria ler a proposta de Moção que foi apresentada.-  
Assim, a Assembleia Municipal de Viseu, reunida em 22 de Fevereiro de 2019, delibera, ao 
abrigo do artigo 25.º, n. º2, alíneas j) e k) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro: 
1. Saudar todas as manifestações e concentrações que, por todo o país, exigem medidas 
efetivas de combate à violência de género;-------------------------------------------------------------- 
2. Saudar a Comemoração do dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher;------------------- 
3. Exigir ao Governo e à Assembleia da República que tomem o combate à violência de 
género como prioridade política efetiva;-----------------------------------------------------------------
4. Instar aos respetivos órgãos de soberania a procederem às seguintes medidas:--------------
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a. Alteração das molduras penais para os crimes de violência doméstica, sexual e contra 
menores;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b. Adequação do Código Penal à Convenção de Istambul, cumprindo as recomendações do 
GREVIO no último relatório sobre a aplicação da Convenção em Portugal, estabelecendo o 
consentimento como linha vermelha do crime de violação e consagrando o crime de violação 
como crime público;------------------------------------------------------------------------------------------ 
c. Extensão da aplicação de prisão preventiva a crimes de violência doméstica e proibir a 
aplicação do instituto da suspensão provisória do processo a este tipo de crimes;-------------- 
d. Garantir a articulação entre o processo-crime e o processo de regulação das 
responsabilidades parentais (quando exista). Não é possível separar estes dois processos, 
deixando as vítimas mais vulneráveis perante o agressor;------------------------------------------- 
e. Aplicação das medidas de coação “proibição de contacto e imposição de condutas” ao 
crime de perseguição, pois é um passo para garantir a proteção da vítima durante a fase de 
inquérito.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Instar o Governo a acelerar os processos de formação e sensibilização dos e das várias 
agentes nos processos de violência: juízes e magistrados, forças de segurança, assistentes 
sociais, técnicos de saúde.-----------------------------------------------------------------------------------  
6. Instar o Governo a iniciar o processo de debate alargado para a criação de equipas 
multidisciplinares especializadas.-------------------------------------------------------------------------  
7. Remeter esta moção ao Governo, Presidente da Assembleia da República e Grupos 
Parlamentares.------------------------------------------------------------------------------------------------
Quem vota contra? Quem se abstém? Por isso foi aprovada por unanimidade.-------------------
Tem a palavra o Deputado João Valério.----------------------------------------------------------------
----- QUINZE – O SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS FERREIRA VALÉRIO 
(CDS/PP): Bom dia Senhor Presidente uma vez mais. Aproveitando o facto de estarmos aqui 
até ao pé do Parque do Fontelo, nem era o tema que eu vinha trazer, mas queria transmitir 
a preocupação que o CDS tem com o estado atual do Parque do Fontelo, essa preocupação 
já nos foi feita chegar por vários munícipes, sei que também já o fizeram chegar diretamente 
à câmara, tanto é que tive acesso e todos tivemos acesso ao comunicado que foi feito, embora 
confesso que li o comunicado, dissipou-me algumas dúvidas, continuei com outras 
designadamente a nível de balizas temporais, quando é que vai ou não ser feita essa 
intervenção, o Parque do Fontelo é o pulmão da cidade, é o parque da cidade por excelência, 
acaba por ser também ele um fator de melhoramento da qualidade da vida das pessoas, é 
ali que as pessoas vão ao domingo passear e praticar desporto, e se é um facto que a 
tempestade Leslie, agora mais recentemente no início de fevereiro a segunda tempestade 
provocou que o parque ficasse neste estado, a verdade é que esta intervenção já era 
necessária há alguns anos atrás, estava no Programa Viseu Primeiro em 2013, mais 
recentemente aquando da apresentação da campanha do Senhor Presidente da Câmara, foi 
lá prometido uma intervenção, no CDS gostamos de fazer oposição com responsabilidade, 
há tempo para estudo, há tempo para projetar, mas Senhor Presidente dizer que, é agora 
chegado o tempo também de executar designadamente esta obra, outras haverão que 
também careceriam disso mas para o que importa neste caso, nesta obra em concreto, temos 
que efetivamente reabilitar porque o espaço carece, os trilhos, a iluminação, os caixotes do 
lixo, tudo aquilo carece de uma profunda intervenção que aliás já estava pensada e detetada 
há vários anos, eu recordo-me de o Dr. Fernando Ruas ter feito ali no Rossio uma exposição 
com um projeto que seria a intervenção que ele teria previsto para o Fontelo.------------------ 
Senhores Deputados, dito isto, vinha aqui clarificar a posição do CDS num assunto aqui 
recentemente que foi as portagens, e faço-o aqui porque é aqui perante a Assembleia, e bem 
assim, indiretamente perante os viseenses que convém clarificar qual foi a posição do CDS, 
porque às tantas, o que circulou na Comunicação Social local, em blogues, e também nas 
redes sociais, foi uma indignação porque às tantas, foi a direita que chumbou a abolição das 
portagens, aliás, nós no CDS recebemos inúmeras mensagens de cidadãos indignados a 
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dizer: Os senhores impediram que as portagens fossem abolidas na A24 e A25, ora, eu 
queria dizer aos viseenses e por isso aqui o local escolhido, olhos nos olhos, que o único 
partido que votou contra a abolição das portagens na A24 e A25 foi o PS, não houve outro… 
Alguns Senhores Deputados manifestam-se dos seus lugares não sendo percetível na gravação 
o que foi dito.---------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Deputado João Carlos Ferreira Valério prossegue a sua intervenção dizendo: Não, 
desculpe, foi o PS que votou contra, foi o único partido que votou contra. O CDS absteve-se 
e vou explicar a razão dessa abstenção, e é muito simples a razão dessa abstenção. Reparem, 
é óbvio que nesta sala todos concordamos em abstrato que as portagens na A24 e na A25 se 
fossem abolidas seria ótimo para Viseu e para toda a região, isso é claro, mas também não 
nos esquecemos que quem as introduziu em 2010 foi o Governo Socialista, ora, os Socialistas 
estão novamente a governar, quem pode decidir a abolição ou não é a maioria e para isso 
tem que perceber se tem folga orçamental para abolir as portagens ou não, ora, o CDS 
absteve-se porque desconhece se o governo tem ou não folga orçamental para esse efeito, se 
o tivesse tanto melhor, parece que não tem, por isso é que votou contra, agora, a verdade, é 
que o CDS não votou contra, o CDS faz é oposição responsável, deixou o PS votar, e o PS 
disse não, votou contra, agora, incrivelmente parece que a maioria não conseguiu abolir as 
portagens e depois vem se dizer localmente que foi a direita que impediu essa abolição, ora, 
isso não corresponde à verdade, o CDS absteve-se porque manteve um comportamento 
coerente. O que o CDS sempre defendeu foi que havendo folga orçamental as portagens 
devem ser efetivamente abolidas, não havendo folga orçamental e quando estivemos no 
governo havia constrangimentos financeiros, não abolimos as portagens, agora não é menos 
verdade que sempre defendemos a questão do utilizador/pagador, mas que na questão do 
interior, designadamente A25 e A24 houvesse um decréscimo do custo dessas portagens 
para o interior, para apoiar as famílias, portanto, fixar aqui famílias, fixar aqui 
investimento e empresas, foi isso que propusemos, foi inclusivamente isso que propusemos 
também em sede de discussão orçamental, aliás, convém relembrar que os mesmos 
Deputados que vieram propor a abolição das portagens na A24 e A25 foram os mesmos 
Deputados que aprovaram o Orçamento de Estado para 2019 que permitiu o maior aumento 
das portagens dos últimos anos, tornando até a A24 a autoestrada mais cara neste momento 
a nível de portagens do país, e portanto, convém desmistificar esse mito que foi criado 
localmente por alguma imprensa local, por alguns blogues, que foi a direita que impediu a 
abolição das portagens. Não foi a direita, os únicos que votaram contra, volto repetir foi o 
PS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Senhor Deputado são três minutos e já vai 
em cinco.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- O Senhor Deputado João Carlos Ferreira Valério termina a sua intervenção dizendo: Já vou 
em cinco? Senhor Presidente, só então mesmo para concluir, porque eu penso que era uma 
matéria que convinha que ficasse clarificada para os viseenses dada a confusão que 
provocou, eu próprio fiquei confuso, a direita em minoria consegue no fundo derrotar uma 
votação da maioria? Obrigado Senhor Presidente.----------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado.----------
Tem a palavra a Deputada Ana Paula Santana.--------------------------------------------------------
----- DEZASSEIS – A SENHORA DEPUTADA ANA PAULA FIGUEIREDO SIMÕES 
GOMES SANTANA (PPD/PSD): Excelentíssimo Senhor Presidente, Digníssima Mesa, 
Senhor Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Caros Colegas, 
Senhores Presidentes de Junta, Comunicação Social, Público em geral.--------------------------  
Em últimas Assembleias muitas têm sido as queixas sobre a Saúde me geral e em particular 
aqui no nosso concelho de Viseu.-------------------------------------------------------------------------- 
Pois bem, importa hoje trazer este assunto aqui, até porque tenho tomado conhecimento e 
concluo que os factos trazem-nos preocupações de significado.-------------------------------------
Paralelamente ao problema transversal a todo o país, com as diversas greves que têm 
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ocorrido neste sector, mesmo até e neste ano de contexto eleitoral, onde genericamente as 
promessas são muitas e a obra é escassa, Viseu está de novo a ser preterido por este governo, 
até naquilo que foram efetivos compromissos assumidos e escritos para Viseu.---------------- 
E falo em particular no Hospital de São Teotónio, no Centro Hospitalar Tondela Viseu. Falo 
das Urgências, falo do Centro oncológico, falo dos recursos logísticos, das infraestruturas e 
dos recursos humanos e sobretudo da assistência médica, designadamente ao nível das 
cirurgias.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Infelizmente, e pelas piores notícias, somos falados e mal falados. Perdemos qualidade nos 
serviços que prestamos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Temos das piores urgência do país, apesar do esforço reconhecido e sobre-humano dos 
profissionais que nela trabalham, que ainda assim consegue-se, sabe-se lá como (ou melhor 
sabe-se, com o esforço pessoal e profissional, dedicação e zelo exemplar), e ainda assim 
conseguem prestar bons cuidados. Recebemos e acomodamos muito mal os nossos doentes 
e profissionais, nas urgências.----------------------------------------------------------------------------- 
E também somos notícia naquilo que parece ser positivo na aplicação de planos protocolares 
de contingência para gripe, nem tudo é mau.----------------------------------------------------------
Mas se tal parece ser positivo como uma medida efetiva de prevenção, importa também 
saber, perceber e conhecer os critérios dessa sua aplicação. Eu confesso que nunca os 
consegui perceber na íntegra. Que estatística determinou a aplicação de tal plano? Que 
resultados efetivos e em concreto daí provieram? Porquê o Centro Hospitalar Tondela Viseu 
a aplicar este protocolo?-------------------------------------------------------------------------------------  
Não sabemos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ora…, nunca poderemos desnortear-nos daquilo que é o nosso Hospital. Um Centro de 
referência regional, distrital, dos mais importantes do interior do país, que merece apoio e 
atenção cuidada.----------------------------------------------------------------------------------------------  
E não é só por nós. Não o tem, por quem de Direito.--------------------------------------------------  
E devia ter. E ontem já era tarde.------------------------------------------------------------------------- 
E desorienta-me confesso, não ver nem conhecer, nem sentir solidariedade efetiva desta 
Assembleia na reclamação ao governo de pelo menos o cumprimento das promessas já 
compromissadas. E falo das obras das urgências, do Centro Oncológico, do apetrechamento 
técnico, logístico e repito, do recrutamento humano necessários para satisfação das 
necessidades dos serviços.----------------------------------------------------------------------------------- 
De facto o Centro Oncológico parece mesmo ter sido já uma promessa vã… Está 
completamente abandonada a ideia (que foi prometida, anunciada, publicitada, digna de 
cartaz eleitoral, enfim, nem sei se ainda lá está a placa …? Confesso-vos. É que os nossos 
olhos habituam-se a “negligenciar ” aquilo que de facto não é substancial… e revolta-me 
todos nós nos conformarmos, e parecer-nos que isso seja algo normal e natural, e não é, é 
uma vergonha!------------------------------------------------------------------------------------------------ 
E lá vão os nossos doentes do foro oncológico a continuar a ir para Porto, para Vila Real e 
para Coimbra. Pois, mas também há obras para a IP3… a viagem agora já se faz bem, já lá 
não vou há uns dias. Haverá já diferença no troço da IP3? Segunda-feira lá voltarei, vamos 
ver se de facto agora ela já está em pleno.------------------------------------------------------------ 
Mas ainda por cá, pergunta-se, (claro que eu estava a brincar) e a nossa urgência do nosso 
Centro Hospitalar? Foi anunciada, foi concursada, e as obras, já estão em execução? Já 
foram iniciadas? Ai não, esperem lá! Parece que houve outra cativação, e o Ministério das 
Finanças não deixa dar continuidade outra vez à obra. Isto é inacreditável.-------------------- 
Ninguém merece. Nós não merecemos. Viseu não merece.------------------------------------------- 
E falando ainda de recursos humanos, subsiste, e isso é notório, todos o sabem, a necessidade 
de contratação, desde logo pela redução do horário para a aplicação das 35 horas legais, e 
depois, também, todos nós sabemos, o envelhecimento ocorre com todos nós, os quadros 
sofrem as suas carências, há vicissitudes de diversas espécies que obrigam à diminuição dos 
quadros que estão deficitários e novamente ninguém faz nada. Perdão, fazem os que ficam, 
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e desculpem a expressão, mas que se “desunham” a fazer aquilo que é das suas 
competências, dos ausentes, dos inexistentes, muito para além da sua hora de trabalho, em 
prejuízo familiar efetivo e pessoal efetivo, apenas num espírito de bem servir e dar o melhor 
de si, a eles muito obrigado.-------------------------------------------------------------------------------- 
Presto-lhes vénia. Uma vénia elevada. Mas repudio quem no governo bem sabe o que se 
passa (e devia saber) e nada promove ou desenvolve, deixando passar dias, meses, anos, 
mandatos, e empurrando os problemas com a barriga, porque é mais fácil nada fazer e 
ficcionar boas contas do que fazer e ter de dar a cara às contrariedades próprias das 
soluções.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E já nem falo na manutenção do edifício… sim porque a degradação é uma realidade. Ainda 
há pouco aqui ouvimos e são tantas e em diversas espécies as preocupações e reivindicações 
que se fazem ao nível do amianto e do fibrocimento nas escolas, e há medidas efetivas de 
intervenção… então, e ninguém vem falar dos telhados do nosso Hospital? É que, sobre isto 
é um silêncio absoluto… então aí não há mal que cause à saúde? No edifício que cuida da 
saúde?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
É que parece que às vezes não somos coerentes e só importa é denunciar alguns, como ainda 
há pouco aqui aconteceu.------------------------------------------------------------------------------------ 
O ser humano tem destas coisas… Conhecem algum projeto de intervenção? Os hospitais 
são menos importantes do que as escolas ou os edifícios de natureza e responsabilidade 
municipal?----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último manifesto esta minha preocupação e peço no mínimo solidariedade para as 
questões relacionadas com os doentes cirúrgicos, agendamentos das suas intervenções e 
salvaguarda da sua vida, face às consequências das greves cirúrgicas em curso.--------------- 
Eu sei que está salvaguarda da lei dos serviços mínimos e muito bem, mas há que ter 
consciência que isto é uma questão delicada, de particular significado para todas as partes, 
e falo de profissionais, utentes, que tem de ser gerida pelo governo com celeridade, eficácia 
e respeito quer para com as profissionais quer para com os doentes, designadamente na 
fixação e critérios isentos, imparciais, que efetivamente salvaguardem a vida humana.------ 
A saúde é essencial e todos temos direito a ela. Mas simplesmente e infelizmente, da análise 
do Orçamento do Estado não se vislumbra investimento de significado que é necessário.---- 
E em particular, em Viseu, infelizmente é com tristeza que concluímos, e com muita tristeza, 
que o Serviço Nacional de Saúde se degradou, e não sentimos da parte do Poder Central 
vontade e atos efetivos para alcançar a sua melhoria…---------------------------------------------- 
Será nosso desiderato de Viseu continuar a ser desprezados? Depois não venham dizer que 
a culpa é do PSD, muito menos da Troika.--------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a 
palavra o Deputado Rui Martins.-------------------------------------------------------------------------
----- DEZASSETE – O SENHOR DEPUTADO RUI ANTÓNIO DA CRUZ MARTINS (PS): 
Bom dia a todas e a todos. Senhor Presidente da Mesa, restante Mesa, Senhor Presidente da 
Câmara, Senhor Vice-Presidente, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Senhores 
Membros da Assembleia, Comunicação Social, Público em geral. Caro Presidente da 
Câmara Municipal de Viseu, onde está o seu primeiro compromisso do atual mandato? 
Lembra-se? Recordo-lhe que era a regeneração da Mata do Fontelo! Não é compreensível 
o estado de abandono do Fontelo, fortemente agravado a seguir à Tempestade Leslie. Já lá 
vão pelo menos 4 meses! A limpeza da Mata do Fontelo já poderia ter sido feita, não acha? 
Já sabe se a Mata do Fontelo está doente? A confirmar a doença, impede a sua limpeza? 
Nos últimos dias tem vindo a publicar notícias sobre este caso, inclusive soubemos agora 
que solicitou um novo trabalho de assessoria junto da UTAD para reabilitar a Mata do 
Fontelo. Já em 2016 foi assinado um protocolo de cooperação com vista à realização de um 
estudo de inventário arbóreo e sistema de gestão das árvores do Município de Viseu, 
(Projeto Treegest) onde naturalmente se incluiu a Mata do Fontelo. Este estudo foi aprovado 
no valor de 86.000 mil euros. Já existem, foram apresentadas inclusive aqui, conclusões deste 
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estudo. Em 2018, diz-se por aí que o estudo vai ser apresentado, com a Escola Superior 
Agrária do Instituto Politécnico de Viseu (ESAV/IPV) e a Associação para o 
Desenvolvimento e Investigação de Viseu (ADIV), em parceria com a Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro UTAD. Será que este tipo de assessorias, não poderiam ser lideradas 
pela Escola Superior Agrária de Viseu? Sobre a Mata do Fontelo, caro Presidente da 
Câmara de Viseu, consegue hoje apontar uma data para a resolução deste problema? Olhe, 
aqui bem perto a Mata do Buçaco também sofreu dos mesmos danos mas já está tudo limpo 
pelo menos. Sr. Presidente…-------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Senhor Vereador, Senhor Vereador, 
agradecia que não houvesse comentários.--------------------------------------------------------------- 
- O Senhor Deputado Rui António da Cruz Martins prossegue a sua intervenção dizendo:… o 
Senhor Vereador deve ter passado por sítios que eu não passei. Senhor Presidente, deve 
resolver este problema da Mata do Fontelo de uma forma mais expedita e célere, resolver 
os problemas básicos da Mata do Fontelo e posteriormente virar-se ou avançar-se para a 
sua regeneração.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mas ainda no Fontelo, existe um Campo de Futebol de 7 que necessita de uma bancada 
coberta, já foi inclusive solicitada pela Vereação que representa o Partido Socialista e que 
se tornou básica, tendo em conta a significativa utilização do espaço, treinos, jogos de 
crianças e jovens que são acompanhados pelos seus familiares; são mais de 1.000 crianças 
entre os 4 e os 9 anos inscritas nos escalões de petizes e traquinas da Associação de Futebol 
de Viseu. Em condições meteorológicas adversas, os familiares não conseguem acompanhar, 
e não conseguem assistir a estes eventos. O problema está identificado. A reivindicação das 
pessoas tem sido feita. Disse. Muito obrigado.----------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra o Deputado Adolfo Pereira.----------------------------------------------------------------------
----- DEZOITO – O SENHOR DEPUTADO ADOLFO CÉSAR CARDOSO SEIXAS 
LOPES PEREIRA (PPD/PSD): Olá, muito bom dia a todos. Cumprimento a Mesa na pessoa 
do Senhor Presidente, cumprimento o Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, 
Colegas Membros da Assembleia Municipal, Comunicação Social, Público em geral. Vou 
trazer dois temas que se tocam, ambos relacionados com a Educação, um deles é o novo 
espaço de estudo da Biblioteca Municipal e o outro é o ranking das escolas.--------------------
Começando pela sala de estudo. É realmente algo que já tinha sido reivindicado pela JSD 
desde há muito tempo e por isso também congratulo o município, e estamos muito satisfeitos 
pelo novo espaço estar operacional. É realmente algo que algumas pessoas ainda falaram, 
os vários setores políticos e realmente todos nós podemos ver as suas vantagens, quanto mais 
não seja, e a primeira de todas é os diferentes horários de estudo. O facto desta nova sala de 
estudo ter um horário alargado faz com que diferentes pessoas com diferentes horários de 
estudo possam estudar até mais tarde, podem estudar até às 24 horas, o que é sem dúvida 
algo de muito bom. Serve principalmente os alunos residentes, quer do ensino básico, 
secundário e inclusive do ensino superior, e, falando no ensino superior acaba por ser um 
fator diferenciador da nossa cidade para virem estudar para Viseu, porque, eu por exemplo 
quando fiz a minha candidatura, uma das coisas para ir para onde fui, foi exatamente ter 
um sítio para estudar até mais tarde. Outra coisa que eu gostaria também de tocar e que 
não é tão falado, é que acaba por ser um elo de ligação à cidade de pessoas que estão a 
estudar lá for, como é também o meu caso. Tenho inúmeros exemplos de colegas meus que 
não vinham tanto a Viseu aos fins-de-semana ter com a família e tudo isso, porque 
precisavam de ficar a estudar nos sítios onde estão a estudar, Coimbra, Aveiro, Lisboa, e 
agora tenho esses mesmos exemplos a dizerem que vêm mais vezes a Viseu porque realmente 
já não precisam de ficar em casa a estudar. Alguns feedbacks e uso próprio dizem-me que 
ainda não está a 100%, ainda faltam algumas instalações elétricas nas mesas, e a 
climatização também é algo que temos de preparar, exatamente por causa da excessiva 
exposição solar que a sala tem, e deixo ainda o desafio para nas alturas dos exames, janeiro, 
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fevereiro, junho e julho ter um horário ainda mais alargado. Fica então o desafio.------------
Relativamente ao ranking das escolas, o Grupo Municipal do PSD de Viseu congratula as 
várias escolas do concelho, quer do ensino básico, quer do ensino secundário pelos excelentes 
resultados obtidos, corroborados pelos rankings das escolas no ano letivo 2017/2018. 
Sabemos que os rankings valem o que valem, e que existem bons exemplos no concelho em 
áreas que não são contabilizadas nestes mesmos rankings, como ética, como desigualdades 
sociais e inclusão, no entanto, de qualquer forma a nossa primeira palavra de apreço vai ser 
para os alunos, e será sempre primeiro para os alunos, mas sem esquecer o excelente 
trabalho do corpo docente e não docente, e dos encarregados de educação, todos os 
intervenientes são importantíssimos para alcançar este tipo de bons resultados. É um 
grande motivo de orgulho para todos nós, o nosso concelho posicionar-se no topo dos 
rankings nacionais. Top 5 no ensino secundário, e Top 10 no ensino básico. A Educação 
sempre teve um papel fundamental no nosso concelho e é sempre um gosto especial quando 
somos reconhecidos por isso. Bem-haja e bom trabalho.---------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra o Deputado Alberto Ascensão.-------------------------------------------------------------------
----- DEZANOVE – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA ASCENSÃO 
(PS): Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, Senhora Secretária, Senhor 
Secretário, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras, Senhores 
Vereadores, Excelentíssimos Senhores Membros desta Assembleia incluindo as Senhoras e 
os Senhores Presidentes de Junta, Senhores representantes da Comunicação Social, 
Excelentíssimos Senhores Funcionários, Senhoras e Senhores.-------------------------------------
Uma nota prévia para referir que relativamente ao amianto nos estaleiros de Repeses, já os 
Vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal trataram o assunto, aguarda-se o 
desenrolar dos acontecimentos por parte da Câmara Municipal.---------------------------------- 
Senhor Presidente da Câmara,----------------------------------------------------------------------------  
O seu desempenho tem demonstrado que o seu forte não é as freguesias. Apesar disso, não 
perde nenhuma oportunidade para anunciar coisas, coisas que promete, promete, mas não 
passam disso, com algumas, poucas, exceções. Coisas, algumas que prometeu no início do 
seu primeiro mandato, continuou a anunciar, mas não avançam.---------------------------------- 
Se retirarmos as delegações de alguns serviços da responsabilidade municipal, que mais têm 
tido as freguesias?-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pode dizer-se que, na consideração das freguesias no investimento que o Senhor Presidente 
promete fazer, não passa de muita parra e pouca uva.----------------------------------------------- 
Como sabe, para além de há alguns anos ter sido presidente de uma junta de freguesia, há 
também muitos que me mantenho nesta assembleia municipal. Estas duas circunstâncias, 
entre outras, permitem-me poder afirmar que muito me honra o bom relacionamento que 
mantenho com a generalidade dos autarcas de freguesia e a compreensão dos problemas 
sentidos por quem, tendo a responsabilidade da governação de maior proximidade, muito, 
quase totalmente, depende do município e particularmente do seu presidente.----------------- 
Tendo percebido, ao longo do seu primeiro mandato e do que já cumpriu deste que, 
progressivamente, os Senhores Presidentes de Junta têm vindo a acumular alguma desilusão 
e outra tanta frustração com a postura do Senhor Presidente da Câmara no que toca a 
promessas de investimentos nas freguesias.------------------------------------------------------------- 
Este é um sentimento, mais ou menos generalizado, que me tem sido acessível e, Senhor 
Presidente, olhe que não me é veiculado pelos presidentes de junta eleitos nas listas do PS, 
o que torna o assunto ainda mais preocupante. Claro que, também pela experiência que a 
minha longevidade nesta autarquia me confere, bem sei que, por razões óbvias e bem 
conhecidas, não espero qualquer aplauso (talvez até pelo contrário, como é conveniente) por 
vir aqui, de alguma forma, ser uma espécie de denunciante daquilo que é o sofrimento, 
silencioso, generalizado pelas freguesias.----------------------------------------------------------------
Senhor Presidente, tenha cautela, não houve ainda um “levantamento de rancho”, mas não 
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está livre disso se continuar a deixar promessas e anúncios que não cumpre e a adiar e a 
comprometer o desenvolvimento e a coesão / integração das freguesias, num concelho que 
tem vindo a confundir com a cidade de Viseu.---------------------------------------------------------- 
Antes de continuar, aproveito também para pedir ao Senhor Presidente da Assembleia que 
tome nota que os Senhores Vereadores não têm direito a interferir nos trabalhos da 
Assembleia, esse comentários laterais não têm que existir e eu repudio-os veementemente…-
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Senhor Deputado, a condução é da Mesa…-
- O Senhor Deputado Alberto Gonçalves da Ascensão prossegue a sua intervenção dizendo: É 
só um ponto de ordem à Mesa Senhor Presidente.-----------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa volta a intervir dizendo: Agradecia, agradecia, e é lógico que 
os Senhores Vereadores não devem interferir e devem respeitar todos os Senhores 
Deputados que estão no uso da palavra.-----------------------------------------------------------------
- O Senhor Deputado Alberto Gonçalves da Ascensão retoma a sua intervenção dizendo:… 
exatamente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aproveito para, telegraficamente, lhe deixar outra preocupação relativamente ao meio 
rural.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Trata-se da necessidade de acautelar a prevenção e a proteção da floresta contra os 
incêndios, que já se vão mostrando por aí.-------------------------------------------------------------- 
O concelho de Viseu dispõe de duas equipas de Sapadores Florestais, manifestamente 
insuficientes para a vasta área florestal que cobrem, nomeada e particularmente as 
freguesias a Norte.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal, deve assumir, de facto, a responsabilidade pela proteção civil 
municipal que lhe compete e desenvolver todos os esforços ao seu alcance e usar toda a sua 
influência, para ultrapassar dificuldades e fazer com que seja possível haver mais equipas 
de sapadores florestais.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Feitas as contas em função da área contínua de floresta, são necessárias, pelo menos, cinco 
equipas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tendo em conta que essas equipas dariam cobertura ao manto florestal, principalmente a 
norte do concelho, além do contributo das suas funções em benefício da floresta, porque se 
trata de freguesias de baixa densidade, seria também uma forma de contribuir para fixar 
alguns postos de trabalho e contribuir para a tão desejada e propalada coesão territorial no 
nosso concelho. Disse.----------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Só íamos 
aqui fazer… de um modo geral o Grupo Municipal do PS utilizou 8 minutos e meio, por isso 
está dentro, era só para dar esta contabilidade.--------------------------------------------------------
Tenho aqui um pedido, o Grupo Municipal do PSD utilizou 18 minutos, tinha 19, e tenho 
aqui um pedido do Presidente de Junta de Bodiosa. Dentro deste minuto pode usá-lo. Tem 
a palavra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----- VINTE – O SENHOR DA JUNTA DE FREGUESIA DE BODIOSA RUI MANUEL 
DOS SANTOS FERREIRA (PPD/PSD): Muito bom dia. Senhor Presidente, Senhores 
Secretários, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Caros Colegas, 
Deputados Municipais. Relativamente a este tema do Senhor Deputado Alberto Ascensão, 
eu venho-lhe dizer que, eu não lhe passei nenhuma procuração para falar pelo menos pela 
minha freguesia. Quanto a Bodiosa, eu falo e fui eleito para responder por os meus eleitores 
e pelo trabalho que faço. Relativamente à colaboração com a Câmara e com o investimento 
que tem sido feito em Bodiosa, estou grato por aquilo que temos. Temos feito bastante. 
Queremos mais? De certeza absoluta. Agora uma coisa também eu lhe digo: Graças ao seu 
governo muitos projetos de Bodiosa não têm sido aprovados e não têm sido executados, 
nomeadamente o projeto quer tínhamos de 200 mil euros para beneficiação dos regadios 
tradicionais, porquê? Não havia verba para quem ficou em 4º lugar. Foram esgotados nas 
três primeiras candidaturas que foram aceites, portanto, a culpa também é vossa. Quanto à 
limpeza florestal e isso tudo, uma coisa só lhe tenho a dizer. Quando o governo estiver 
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preocupado em mandar para as freguesias passar licenças para fazer queimas, nós não 
podemos fazer mais nada. Essas competências que nos são delegadas sem qualquer 
formação ou informação prévia, só com a simples menção, vão à Junta de Freguesia que o 
Presidente de Junta emite a licença, também nos ocupa e tira-nos os recursos que podemos 
alocar a outros meios. Senhor Deputado, quando quiserem delegar-nos competências, 
deleguem-nos também as verbas e os meios humanos. Muito obrigado.--------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de 
Junta. Dava a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para informar e responder aos 
Senhores Deputados.-----------------------------------------------------------------------------------------
----- VINTE E UM – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado Senhor 
Presidente, Digníssima Mesa, Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal, 
Senhoras e Senhores Presidentes de Junta. Antes de mais, realçar ao Senhor Presidente da 
Assembleia Municipal a forma fantástica como decorreu a Assembleia Municipal Infantil, 
quero felicitá-lo não só pelo tema, mas também pela forma como ela foi organizada e como 
decorreu, portanto, quero dar essa nota positiva.------------------------------------------------------
Gostava de me referir de facto à preocupação com que olho para as infraestruturas da 
responsabilidade do estado central, e têm sido várias as posições públicas que tenho tomado, 
e até o facto de ser neste momento o representante da Associação Nacional de Municípios 
na Comissão Nacional de Obras Públicas que, apesar do Plano Nacional estar em discussão 
pública ainda não reuniu. Convém que se saiba que foi criada uma Comissão Nacional de 
Obras Públicas, que tem representantes, que está em discussão o Plano Nacional de 
Investimentos, e a Comissão Nacional de Obras Públicas ainda não teve nenhuma reunião, 
o que não deixa de ser caricato, mas enfim, é só um parentese. Obviamente que temos de 
estar preocupados, eu recordo que há 3 anos que ando a falar sozinho nesta Assembleia na 
questão da ferrovia. Eu sempre disse aqui, espero não ter razão antes do tempo, o Senhor 
Deputado Pedro Alves lembra-se bem disso. Espero não ter razão antes do tempo. Quando 
efetivamente o governo não deu prioridade à ligação Cacia/Viseu/Mangualde que era a 
solução que todo o centro norte queria, e quando deu prioridade à modernização da Linha 
da Beira Alta, que aliás, levou até alguns meus colegas afanosamente a meterem-se no 
autocarro porque o comboio nesse dia não funcionava para se irem congratular com o 
lançamento da Linha da Beira Alta, a verdade é que nós estamos em fevereiro de 2019. Este 
quadro comunitário de apoio terminará em dezembro do próximo ano, mesmo com o n+2 
em que há mais 2 anos eu até este momento não conheço o projeto, aliás, perguntei 
recentemente, provavelmente o Ministro Pedro Marques como estava de saída podia 
prometer tudo e mais alguma coisa porque efetivamente sabia que não tinha a 
responsabilidade de o cumprir, mas, perguntei, onde é que está o projeto? Se a candidatura 
está ou não a decorrer? Se está ou não o concurso público e para quando? Quando é que vai 
ser investido? Alguém acredita que um investimento 600 e tal milhões de euros se vai 
conseguir fazer neste período de tempo? Mais uma vez vamos ser fortemente penalizados e 
o investimento que devia ser feito na Linha da Beira Alta lá irá parar ao Metro de Lisboa, 
ao Metro do Porto, à ligação de Cascais. Estejamos tranquilos que o governo não vai 
desperdiçar o dinheiro comunitário, mas não vai ser é investido nas regiões onde deveria 
ser. E já agora falar da ligação Viseu/Satão, este governo está com 3 anos e tal de funções, 
ainda nem o anteprojeto nos apresentaram, ainda nem o anteprojeto, e sabem bem que 
existe um acordo celebrado, que ainda foi celebrado no âmbito do governo anterior, que 
previa inclusivamente a ligação, e que temos vindo, os nossos serviços têm-se 
disponibilizado, entre o Parque de Mundão e o IP5 para poder escoar todo o trânsito de 
pesados, e a melhoria da via até ao Satão. Até ao momento nada nos foi apresentado, 
obviamente que como estamos a entrar agora em campanha eleitoral não tardará muito 
tempo e temos aí o Senhor Primeiro Ministro a apresentar o projeto, mas espero que seja, 
pelo menos que as eleições sirvam para desbloquear a situação da ligação Viseu/Satão. E 
que falar do IP5? Vejam a lástima em que está a ficar o IP5. Todos os dias se degrada, e a 
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verdade é que existe também um acordo feito com o governo para que fosse qualificado o 
IP5, depois fosse desclassificado para estrada municipal, passando para a responsabilidade 
da autarquia. Portanto, eu diria que em relação aos grandes investimentos, há o tal Plano 
Nacional de Investimentos, e de facto, Viseu só tem razões de queixa. Mesmo em relação ao 
IP3, o Senhor Ministro veio à CIM consensualizar esta solução, e eu disse-lhe, eu prefiro ter 
esta solução do que não ter nenhuma, e portanto, avance lá, pronto, estará a decorrer o 
prazo para o visto do Tribunal de Contas e portanto, eu não sou injusto, e naquilo que se 
aplica a nós, aplicar diferente, portanto, estas coisas têm procedimentos burocráticos, têm 
o visto do Tribunal de Contas, isso são situações do dia-a-dia espero sinceramente que 
aquela qualificação do troço que está previsto entre Penacova e a Lagoa Azul efetivamente 
avance, mas mais do que isso, que seja adjudicado o projeto da Lagoa Azul até Viseu, isso é 
que é importante, e portanto é para vos dizer. Já agora, em relação às portagens, o que se 
esperaria também era discriminação positiva, também o disse, quer dizer, vem o governo 
dar com uma mão e tirar com a outra, aumenta as portagens e no dia seguinte vem dar um 
benefício às empresas localizadas neste território, então que beneficiasse também as pessoas 
que cá vivem, e portanto, sobre obras públicas estamos falados. De facto, como é que um 
governo que só executou 8% de todo o Plano de Investimentos, agora de um momento para 
o outro o país ficou com capacidade para investir 20 mil milhões de euros, enfim, é 
seguramente propaganda aquilo que temos aqui.------------------------------------------------------
Em relação ao programa, o programa a que nós respondemos, nós Executivo e também esta 
Assembleia Municipal que nos apoia é o Programa Viseu Primeiro, e portanto, o que está 
no Viseu Primeiro é sobre esse programa que nós respondemos, não é pelo programa do 
Partido Socialista. Os senhores se um dia ganharem a câmara apliquem o vosso programa. 
Em relação ao amianto, eu até estranho, porque a Deputada Filomena Pires até é uma 
pessoa atenta, porque se viesse aqui dizer assim: Veja lá a questão do amianto em Repeses, 
e ao mesmo tempo tivesse falado no amianto da escola D. Duarte, e no amianto da Escola 
Azeredo Perdigão, até tinha obrigação de o fazer, e no Hospital de S. Teotónio, eu até 
acharia que a sua intervenção tinha sido uma intervenção construtiva, e diria que de facto 
está genuinamente preocupada, mas não, está preocupada é em mandar mais uma 
farpazinha no Presidente da Câmara, é a única preocupação, esquece-se é que também 
suportou o governo durante estes anos, e não vimos o governo a reparar a D. Duarte ou a 
reparar a Escola Azeredo Perdigão, que não são da nossa responsabilidade, são da 
responsabilidade do governo, e já agora deixe-me que lhe diga, eu não vou investir nada em 
Repeses, sabe porquê? Porque estamos neste momento a acabar um estudo que vai ser 
implantado de centralizar todos os serviços de oficinas e de armazéns da câmara, portanto, 
no fundo estamos a encontrar uma solução, eu não sei se sabe, mas, aquelas instalações até 
são arrendadas, não sei se sabia disso, custam um determinado montante ao erário público, 
e estamos neste momento a acabar de fazer uma análise que nos permitirá em muito curto 
prazo comprar umas instalações, desenvolver novas instalações onde vamos centralizar 
todos os serviços da Câmara Municipal ao nível de oficinas, etc., portanto, seguramente que 
não vou estar agora a investir na reposição, ainda para mais, não é nosso, se alguém tem 
que repor e mudar a cobertura é o senhorio que recebe a sua renda todos os meses, e 
portanto, que fique muito claro, mas também que fique aqui bem presente que, quando é a 
Câmara Municipal tudo tem que ser muito rápido, quando é o Governo Central, enfim, a 
esta geringonça tudo se desculpa.-------------------------------------------------------------------------
Em relação à Violência Doméstica queria até realçar o trabalho excelente que tem sido feito 
em Viseu, designadamente o posicionamento da nossa Casa do Povo de Abraveses que ainda 
há dias deu boa nota de como se pode ser inovador, como se pode trabalhar em rede, e se 
pode criar em Viseu um serviço que é único a nível nacional, aliás, eu e o Senhor Vice-
Presidente acompanhámos sempre este processo de perto, inclusivamente na avaliação do 
espaço que se manterá obviamente reservado, estamos solidários e ao mesmo tempo ao lado 
da Casa do Povo a ajudar naquilo que está ao nosso alcance.---------------------------------------
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Falemos agora do Fontelo. Sejamos sérios a abordar o Fontelo. O Fontelo não é o jardim da 
casa de qualquer um de nós, enfim, eu não sei se o Senhor Deputado tem um jardim em 
casa, mas não olhe para o Fontelo da mesma forma que olha para ao seu jardim. O Fontelo 
é uma Mata com 500 anos, é uma Mata que nós estamos a avaliar com total seriedade, nós 
estamos a falar, desde logo aqui junto ao Solar D. Miguel da Silva, que eu acho que é assim 
que se devia chamar este sítio onde estamos, porque de facto foi por ele construído, temos 
aqui logo ao lado Jardins Renascentistas, provavelmente teremos assistido ao longo da 
história de Viseu, eu não quero usar um termo muito forte, ao termos amputado esses 
Jardins Renascentistas de uma parte da sua existência, e nós temos neste momento uma 
equipa de historiadores, uns de cá outros de fora que inclusivamente estão a fazer todo o 
trabalho de todos os jardins de referência e matas de referência do país, que estão 
inclusivamente a dar-nos aqui o suporte histórico para uma requalificação e até uma 
eventual recuperação dos Jardins Renascentistas, estamos a falar de infraestruturas, daí a 
decisão por exemplo, de não se investir no aumento de volumetria do nosso Estádio do 
Fontelo, ele está lá, estamos a procurar até dilui-lo no contexto do Fontelo, criando, digamos 
que, uma barreira arbórea que dilua a sua volumetria para quê? Para preservar cada vez 
mais o Fontelo, e já agora dizer-vos, é um disparate, desculpem a expressão, é um disparate 
pensar que vamos agora construir mais alguma coisa no Fontelo, era o que mais faltava, 
num espaço que até está num processo de classificação nacional, estamos neste momento a 
procurar fazer a classificação nacional do Fontelo como um Monumento Nacional que ele 
é, é um monumento com 500 anos, era um perfeito disparate estar agora a construir uma 
bancada num acesso a esse monumento nacional, deixem-se de coisas, deixem-se de coisas, 
os senhores não sejam populistas, sejam realistas, estamos a falar de uma joia da coroa, 
estamos a falar da joia da coroa de Viseu, era a mesma coisa que pôr uma esplanada agora 
em frente à Sé Catedral, vamos agora aqui andar a brincar? Da mesma maneira que não 
andamos a brincar, não vamos construir uma bancada no Estádio do Fontelo que venha a 
macular a mata como um todo, por outro lado, a Mata do Fontelo, é preciso avaliá-la como 
ela é, ela tem um equilíbrio ecológico com 500 anos, há ali árvores que foram 
georreferenciadas no estudo da UTAD que valem do ponto de vista ambiental para cima de 
100 mil euros, portanto, do ponto de vista ambiental nós temos árvores que face à sua valia 
histórica e face à sua valia do ponto de vista ambiental, temos árvores que valem 100 mil 
euros, há troncos caídos que têm que continuar a estar caídos, porque fazem parte do 
equilíbrio, as folhas que estão no Fontelo não se podem limpar porque fazem parte do seu 
equilíbrio, agora, obviamente que eu não sou nenhum especialista do assunto, mas tenho 
tido muitas reuniões com os vários especialistas, sempre com a presença da Senhora 
Vereadora do Ambiente, que belo trabalho tem feito, e com o Senhor Vereador da Cultura 
porque há aqui uma dupla componente, por outro lado, a reabilitação do Fontelo, da forma 
como ela está a ser desenvolvida não se faz com uma empreitada única, tirar betão e meter 
um outro piso é uma empreitada, mas agora, o floreado, os próprios caleiros do Fontelo, são 
caleiros com um significado histórico que não se podem repor por caleiros novos, temos que 
continuar a usar o mesmo tipo de placas de granito para fazer esses caleiros, meus senhores, 
estamos a falar de serigrafia, estamos a falar de serigrafia, por outro lado, é pá, vem-se 
agora dizer assim: Há tanto tempo! Não, o Fontelo de imediato teve intervenção nas suas 
vias principais, e nas suas vias secundárias se tiver que estar vedado ao público durante um 
período mais largo para se fazer um bom trabalho, estará! Preservando por um lado a 
segurança das pessoas, preservando um bom trabalho de recuperação, nós não queremos 
fazer uma recuperação à pressa, mesmo aquela história que andava aí e que eu dissuadi, 
não podemos ter agora 70 ou 80 pessoas a limpar a Mata do Fontelo, nós neste momento 
estamos a constituir uma equipa permanente de 6 pessoas, tínhamos duas e estamos a passar 
para seis, seis pessoas no Fontelo permanentes para cuidar da Mata, para fazer os tais 
caleiros, para repor aquelas situações, obviamente que tiraremos no futuro de lá o parque 
infantil do sítio onde está, porque não podemos ter um parque com plástico no meio de uma 
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mata que queremos classificar, portanto, eu acho que a seriedade, Senhores Deputados, a 
seriedade leva que se abordem as questões como deve ser, não se pode olhar para o Fontelo 
como um bosque qualquer ou um pinhal, e portanto, aquilo que vos digo é: estão as coisas 
a ser tratadas e não deixamos de envolver, olhe, nós envolvemos sempre, sempre, o Instituto 
Politécnico em tudo o que fazemos. No estudo da UTAD, da georreferenciação e das matas 
urbanas lá esteve a Escola Superior Agrária como também estará, agora, se a UTAD tem 
mais competências para esta área temos que ir buscar quem as tem, e portanto, vamos 
sempre procurar contratar quem efetivamente melhor sabe.--------------------------------------- 
Gostava também de dizer já agora ao Senhor Deputado João Valério, pensei que vinha falar 
do parque canídeo, porque enfim, ainda bem que não veio falar porque até fica ridículo que 
efetivamente se ponha em causa uma opção de criar condições para que as pessoas possam 
ter cães não é? É uma sociedade civilizada, tem que ter espaço para tudo. Quando se está a 
criar o parque canídeo, está-se a criar condições para que as pessoas possam ter os seus 
animais, possam ter um sítio onde eles possam andar sem trela dentro de condições de 
segurança, e portanto, até fico assustado quando pessoas civilizadas põem em causa opções 
de criar condições para que as pessoas possam ter animais de estimação, e para nós 
podermos ter seguir… foi um comunicado do seu partido, não estou a inventar nada, o seu 
partido é que veio dizer que isto era uma inversão de prioridades e que as pessoas até 
corriam o risco agora de ser mordidas ao passar junto ao Rio Pavia, enfim, o parque até 
será vedado, e as pessoas só vão poder soltar os seus cães dentro do parque, mas enfim, vale 
tudo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em relação ao Hospital de S. Teotónio, eu diria o seguinte, nós temos que unir esforços em 
torno do seu Presidente do Conselho de Administração, é o apelo que eu deixo aqui, porque 
o Hospital está a ficar fragilizado, profundamente fragilizado, isto é perigoso para nós, é 
perigoso para a nossa saúde, é perigoso até para o prestigio que o nosso hospital tem, os seu 
Médicos, os seus Enfermeiros, os seus Auxiliares, todo o histórico que o hospital tem é 
demasiado precioso para o perdermos, e portanto, temos todos que unir esforços, e os 
Senhores Deputados do Partido Socialista e da geringonça também, têm que efetivamente 
unir esforços para darmos alguma força ao Senhor Presidente do Conselho de 
Administração para exigir que a obra das urgências que a Senhora agora Vereadora, na 
altura deixou prontas para avançar, os Presidentes de Câmara como se recordarão, de toda 
a Região da CIM Viseu Dão Lafões, do seu orçamento tiraram o dinheiro para as urgências 
do hospital, isto é, do bolo que estava adstrito à CIM Viseu Dão Lafões, portanto, o que falta 
é só o dinheiro do Estado Central, portanto, temos que dar força aqui ao Senhor Presidente 
do Conselho de Administração do Hospital para junto do governo exigir que de imediato 
comecem as obras das urgências, que avance o Centro Oncológico, que continue a ser 
investido em equipamentos, há equipamentos que estão parados há meses, preocupa-me, há 
equipamentos de diagnóstico que estão parados há meses, alguns deles já passaram o seu 
prazo de validade e não foram substituídos, para além da degradação global, portanto, 
também tenho aqui uma forte preocupação com a forma que o hospital tem vindo a evoluir. 
Depois referir que efetivamente esta aposta que fizemos na sala de estudo é uma aposta 
correta, aliás, programada desde o início do mandato, aproveitámos uma infraestrutura 
existente com o apoio da nossa Biblioteca, e passámos de facto a ter uma sala que custou 300 
mil euros de investimento direto da autarquia local, que infelizmente hoje os fundos 
comunitários não chegam a estas questões, e já agora referir que do ponto de vista escolar 
temos que estar orgulhosos, aliás, levei ontem à reunião de Câmara um Voto de 
Congratulação que felizmente foi aprovado por unanimidade exatamente de congratulação 
pela forma como trabalha hoje o nosso ecossistema escolar, os professores, os alunos, os 
auxiliares, enfim, toda a nossa equipa do Viseu Educa que efetivamente tem feito um bom 
trabalho, e a verdade é que temos que ter orgulho independentemente, também acho que os 
rankings podem ter mais valia ou menos valia, mas são os que temos, e a verdade é que este 
ranking coloca o Concelho de Viseu em 3º lugar a nível nacional, e isso é um dado que 
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ninguém pode contrariar, é o 3º lugar a nível nacional que nós hoje ocupamos, e ao nível do 
9º ano em 8º lugar a nível nacional, 8º lugar em 307 concelhos no caso do 9º ano e o 3º lugar 
em cerca de 274 concelhos no secundário, enfim, todos estamos de facto de parabéns por 
esta evolução.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Em relação já agora às obras das freguesias, olhe, eu de facto acho que o Senhor Presidente 
da Junta de Bodiosa, o amigo Rui, respondeu-lhe da forma que tem que ser respondido. 
Olhe, eu ainda há dias andei a fazer inaugurações com o Senhor Presidente da Junta de S. 
João de Lourosa, não se me constou que ele estivesse descontente com o trabalho que 
estamos a fazer na Junta de Freguesia, como, olhe, só nos últimos 6 meses inaugurámos 42 
obras nas freguesias no valor de 2 milhões e 600 mil euros, o senhor está desatento, é natural, 
não anda nas freguesias e depois não sabe o que é que se está a passar, o território é muito 
grande são 507 quilómetros quadrados, e portanto, é natural que esteja distraído, olhe, e já 
agora só nos últimos 6 meses também, aprovámos em Reunião de Câmara mais 2,5 milhões 
de euros de contratos-programa com os Senhores Presidentes da Junta do ponto de vista de 
obras nas freguesias, e se formos ao histórico, olhe, 40 milhões de euros de investimentos 
diretos nas freguesias, mais 40 milhões de euros no domínio da água e saneamento, enfim, 
além disso já agora dizer-lhe que, seremos julgados no final do mandato com toda a 
legitimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Em relação à Proteção Civil, olhe, talvez o governo a que o senhor pertence ou o partido 
que suporta o governo a que o senhor pertence devia ter aqui uma atitude. Sabe qual é o 
apoio que o governo hoje dá às equipas de sapadores bombeiros no nosso concelho? A meia 
equipa, apoia meia equipa, das tais duas que referiu, e, nega às próprias juntas de freguesia 
a aprovação de candidaturas, agora, não pode pôr em causa um município que ainda agora 
investiu mais de 700 mil euros em equipamentos para as juntas de freguesia sobretudo nas 
que têm manchas florestais, foi dotar as juntas de freguesia de meios para poderem fazer o 
combate aos incêndios, não pode criticar um governo municipal que só neste ano que passou 
investiu 3 milhões de euros na área da Proteção Civil. Nós sabemos o que estamos a fazer, e 
fazemos o que está ao nosso alcance, agora, até agora, sabe qual foi a ajuda do governo, é 
pagar metade de uma equipa de intervenção permanente nos Bombeiros Voluntários, foi o 
apoio que tivemos do governo durante estes dois períodos, foi o apoio que tivemos, portanto, 
que fique bem claro que de facto o governo fala muito na prevenção florestal, etc., mas 
agora, o orçamentozinho e o dinheirinho com que as coisas se vão tratar é que não aparece. 
Muito obrigado.-----------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Eu 
tenho que referir, 19 minutos e foram 19 minutos, eficiência.---------------------------------------
Iriamos agora propor que para efeitos de execução imediata, as deliberações incluindo as 
que já tivemos no PAOD por causa das Moções aprovadas, 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 3 do art.º 57º do Regimento que foi aprovado na 
sessão ordinária realizada em 16 de novembro de 2018 e que hoje iremos ratificar. Por isso, 
era a aprovação em minuta não só para o PAOD como para a Ordem de Trabalhos que 
iremos iniciar. Por isso, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, e 
por isso todas as deliberações do PAOD e da Ordem de Trabalhos serão aprovadas em 
minuta. Por isso, iriamos entrar na Ordem de Trabalhos, e antes de iniciarmos, cumpre 
informar os membros da Assembleia da obrigação de cumprimento do disposto na 
Resolução do Tribunal de Contas n.º 14/2011, que, no seu Artigo 15.º determina que:-------- 
“Quando os processos devem ser instruídos com deliberações de órgãos colegiais, deve ser 
remetida cópia da ata da reunião do órgão em que foi tomada, devendo o documento conter 
a clara identificação dos membros presentes, bem como a menção da data da reunião e o 
sentido da deliberação de cada participante e eventuais declarações de voto.-------------------
Por isso, entrando na Ordem de Trabalhos, dava de imediato a palavra ao Senhor 
Presidente da Câmara para tratar do Ponto Um (1) da Ordem de Trabalhos e informava 
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que independentemente do resumo que foi acordado entre todos, a informação do Senhor 
Presidente da Câmara já foi divulgada a todos os Senhores Deputados e constará 
integralmente na Ata desta sessão. Por isso tem a palavra o Senhor Presidente da Câmara.-
----- VINTE E DOIS – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado. Senhor 
Presidente, Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal, de facto a metodologia 
que acordámos parece-me a mais indicada, o repositório que está neste documento enviado 
é basicamente um resumo da atividade desde a última Assembleia Municipal, eu irei 
também realçar sem ser exaustivo nas diferentes matérias para que possa fazer uma 
intervenção mais curta, e obviamente ficando disponível para qualquer esclarecimento que 
pretendam. Gostava de começar exatamente por realçar o facto de pelo terceiro ano 
consecutivo o nosso município ser considerado uma Autarquia Familiarmente 
Responsável”, referir que somos o único município nesta região, portanto no Distrito de 
Viseu que ostenta este galardão e que significa efetivamente a atenção e o acompanhamento 
que fazemos às famílias.-------------------------------------------------------------------------------------
Gostava também de realçar, e aqui felicitar também a Senhora Vereadora do Ambiente por 
este rasgo de termos apresentado ao Fundo Ambiental esta candidatura da “Reconversão 
de Coberto Vegetal de Espaços Verdes Municipais”, que tendo sido apoiado permitiu 
intervir em 22.500 metros quadrados nestes três primeiros anos reduzindo drasticamente o 
consumo de água e podendo ser autossustentável ao fim de 3 anos, preocupações ambientais 
e também com a forma como olhamos para a nossa Cidade-Jardim, queremos tê-la cada vez 
mais autossustentável mas sem perder esta qualidade de Cidade-Jardim.-----------------------
Gostava também de referir que, em dezembro assinámos mais 82 contratos no âmbito do 
Viseu Habita, foram apresentadas 155 candidaturas, há mais 35 que passarão para a fase 
seguinte, estamos a falar de 577 mil euros, de apoio no âmbito do Viseu Habita e do Viseu 
Solidário, o que significa que até ao momento já ultrapassámos as 400 famílias beneficiárias 
deste programa nas diferentes freguesias com um investimento de 2,7 milhões de euros.----
Referir também que a nossa Atividade Sénior na sua 13.ª edição já começou, só na sua aula 
inaugural juntou 1.200 participantes, e de facto as contas que fizemos estão bem feitas, é 
que num país sedentário como o nosso, Viseu está também a provar que é possível fazer o 
contrário e sermos mais, no fundo levarmos as pessoas à prática do exercício físico, aliás, 
está provado que o Sistema Nacional de Saúde poupará entre 150 a 300 euros por cada 
cidadão que deixe de ter um comportamento sedentário. Se fizermos as contas a 2.500 
pessoas da Atividade Sénior eu diria que já estamos a dar aqui um excelente contributo para 
que o hospital faça as suas urgências, porque, a poupança de 750 mil euros já é uma 
poupança que o Município de Viseu no fundo está a oferecer ao Estado Central para 
avançar com esta obra.--------------------------------------------------------------------------------------
Referir também que avançámos com a Escola Ativa, portanto, passámos a ter desde este 
período nas escolas a atividade física sobretudo ao nível do pré-escolar, começámos com 
uma ambição de chegarmos a 40 estabelecimentos e 650 crianças, quero agora referir que 
desde a semana passada atingimos a plenitude, todas as escolas pré-escolares estão 
envolvidas no programa Viseu Ativo que visa exatamente incutir hábitos de prática 
desportiva e de atividade física nos níveis mais baixos das nossas crianças, e ter aqui uma 
lógica de prevenção, acaba por haver aqui um programa de intervenção psicomotor em 
coadjuvação com os educadores de infância das escolas, no fundo estamos a dar esta 
formação aos Educadores e também com os professores do 1º ciclo para habituarmos as 
nossas crianças à prática do desporto. Também a nossa preocupação com a alimentação 
escolar, e aqui em conjunto com a própria empresa que nos está a fornecer as refeições 
escolares desenvolvemos aqui também o programa Nutriventures que está neste momento 
a ser aplicado nas várias escolas exatamente para estimular a uma alimentação saudável 
nas escolas, mas também, a estimular as famílias e os jovens a terem uma alimentação cada 
vez mais saudável, começou na Escola de Vildemoinhos, aliás, foi a primeira a ser pintada 
no seu refeitório com os motivos deste mesmo programa.-------------------------------------------
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Já agora referir também para que os Senhores Deputados não tenham que colocar a 
questão, que estamos com a obra da Escola Viriato praticamente concluída, portanto, do 
ponto de vista de uma obra em que nos substituímos ao estado central, e já agora quero 
referir o seguinte: Eu vou mandar uma carta ao Senhor Secretário de Estado, quero hoje 
dizê-lo publicamente, a dizer que vou marcar a data para a inauguração da Escola Viriato, 
e vou marcar a data para a inauguração da Escola Grão Vasco, mas que só estará presente 
um membro do governo no dia em que tiver na minha mão o documento a assumir que 
comparticipam nos tais 7,5% que acabaram por acordar, porque até este momento, apesar 
das três cartas enviadas ainda o governo não se comprometeu pelo menos com os 7,5% de 
metade da contrapartida nacional, e quem está a pagar a contrapartida nacional na sua 
totalidade em duas escolas que são da responsabilidade do Estado Central está a ser a 
Câmara de Viseu, e portanto, se houver lugar ao pagamento dos 7,5% convidaremos o 
governo para estar presente na inauguração, porque temos ali uma comparticipação de 
7,5% e portanto temos que o fazer, se não houver inauguraremos nós as duas escolas sem a 
presença do governo.-----------------------------------------------------------------------------------------  
Na atividade desportivo também lançamos um programa de apoio desportivo, com uma 
inovação desde logo, ele passou a ser bianual, para 2019/2020, 17 medidas, 3 eixos de apoio, 
enfim, foi apresentado privilegiando a inclusão, privilegiando também o género feminino, 
uma dotação de 1,5 milhões de euros para este programa.------------------------------------------
Referir também que do ponto de vista desportivo é gratificante verificar que pelo terceiro 
ano consecutivo Viseu é considerado um município Amigo do Desporto, é o terceiro ano 
consecutivo que este galardão nos é atribuído, e já agora referir também que face à procura 
as nossas piscinas passaram a estar abertas também à 2ªfeira o que nos permite aumentar 
o número de horas, satisfazendo sobretudo a Atividade Sénior e a nossa escola municipal de 
natação. Referir também que as piscinas municipais no âmbito da restruturação dos 
serviços da Câmara Municipal passaram a ser geridas diretamente pela Divisão de 
Desporto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referir também até porque isto já ocorreu em dezembro, mas não tivemos nenhuma 
Assembleia Municipal, referir aqui o Festival Literário “Tinto no Branco”, e o enorme 
sucesso juntamente com Salão “Vinhos de Inverno”, que ocorreu com mais de 5500 pessoas, 
a ligação com o Festival “Morabeza” de Cabo Verde.------------------------------------------------
Registar também a forma como decorreu toda a programação de Natal nas suas diferentes 
dinâmicas, e a própria Passagem de Ano a mais com corrida de sempre na Cava de Viriato. 
Já aqui referimos também a inauguração da sala de leitura.----------------------------------------
Referir também que na Quinta da Cruz, aconselho-os a visitarem a exposição que lá está da 
nossa Cristina Rodrigues, eu digo nossa porque já tem trabalhado tanto connosco 
designadamente no Linho de Museu de Calde que já a consideramos digamos que, quase 
uma viseense que connosco colabora no dia-a-dia, aconselho-os vivamente a verem aquela 
exposição “O Horizonte” que está presente na Quinta da Cruz.----------------------------------- 
No domínio cultural assinalar também os 20 anos do Teatro Viriato, promovemos uma 
sessão até porque havia ali algumas pessoas desavindas e a câmara achou por bem promover 
uma sessão com todos, e convidámos toda a gente para estar presente, na sessão acabaram 
por estar Manuel Maria Carrilho, Paulo Ribeiro, Ricardo Pais, Paula Garcia, num debate 
moderado por Pedro Santos Guerreiro, eu próprio tive oportunidade de fazer uma 
intervenção onde no fundo prestei homenagem a todos aqueles que efetivamente 
contribuíram para que o Teatro Viriato hoje seja uma referência a nível nacional e 
internacional e de facto uma infraestrutura que muito nos orgulha.------------------------------
Para assinalar os 20 anos do Teatro Viriato fizemos também a consignação da ampliação do 
Teatro, portanto, contamos este ano assinalar os 20 anos com a ampliação do Teatro Viriato, 
também mais uma vez uma obra que tem custo de 323 mil euros, a empreitada tem um 
prazo de execução de 9 meses, também totalmente pago pelo orçamento da Câmara 
Municipal de Viseu.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Referir os bons números, aliás, ainda ontem saíram mais umas notícias dos resultados do 
primeiro mês deste ano, o país está a decrescer, felizmente a nossa cidade cresce 2,4% do 
ponto de vista de dormidas, encontrámos há 5 anos 100 mil dormidas em Viseu, hoje estamos 
com 250 mil, tínhamos 1700 camas, hoje temos 2050, sobretudo com 359 novas camas no 
domínio do alojamento local.------------------------------------------------------------------------------- 
Referir também, que, os dados falam por si, só em 2017 a receita das dormidas ultrapassava 
os 9 milhões de euros e seguramente que em 2018 continuará a ter um crescimento.----------
Dar-vos nota de que este ano escolhemos o mote da gastronomia como forma de promoção 
da nossa cidade e da nossa região, portanto, este ano Viseu 2019 Destino Nacional de 
Gastronomia e portanto, estamos com uma forte expectativa em relação também a esta 
opção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referir que está em curso o Orçamento OP, o Orçamento Participativo, fizemos esta semana 
a última, aliás, estive com o Senhor Vice-Presidente nesta assembleia, fizemos 40 
assembleias participativas, neste momento na plataforma já ultrapassam as 60 propostas, 
mas há até ao dia 8 de março para que elas possam aparecer, realçar que temos aqui uma 
componente, são 300 mil euros o orçamento, temos uma componente para a inclusão, uma 
componente para os jovens, e de facto é muito interessante verificar como no domínio da 
inclusão e no domínio dos jovens foram as assembleias mais participadas, e portanto, isso 
incentiva-nos, para além de que temos aqui algo de muito simbólico, que é o voto inclusivo 
no Orçamento Participativo “made in” Viseu desenvolvido pelo engenheiro Rui Coimbras, 
do Centro de Competências da IBM, em estreita ligação com a APCV o que será inédito 
porque será a nível internacional a primeira vez que um Orçamento Participativo terá o 
voto inclusivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Referir também que do ponto de vista do MUV dia 20 será o Seminário Internacional de 
apresentação do MUV, portanto, ele entrará em funcionamento no dia 2 de abril, neste 
momento já tempos os amarelinhos a circular, depois começarão também os mini bus e os 
veículos elétricos, enfim, toda a parte do MUV e que do ponto de vista dos parques de 
estacionamento já foi assinado o contrato, está em fase de visto do Tribunal de Contas para 
avançarmos com todo o processo do MUV, o chamado MUV Parque na nossa cidade.-------
Ao parque canino já me referi hoje aqui a ele, portanto, também foi consignado e está neste 
momento em construção.------------------------------------------------------------------------------------
Da parte da captação de investimento também foi um período muito rico, estes últimos 4 
meses, desde logo apresentámos, um projeto aos fundos comunitários, aliás, já mapeado, da 
nossa incubadora de empresas de base científica e tecnológica Vissaium XXI, e aprovámos 
o projeto, valor global da intervenção é 4,9 milhões de euros no edifício em si, e o valor total 
da candidatura ultrapassa os 6 milhões de euros. Estamos a falar de 10 mil metros 
quadrados, no fundo estamos a conseguir inverter as coisas, normalmente cria-se uma 
incubadora e depois cria-se o ecossistema à sua volta, nós já estamos com o ecossistema e a 
incubadora vai tirar partido desse ecossistema, com a Altice Labs, com a IBM, com a 
Critical Software, com a Tula, enfim, com a Deloitte, com todas estas empresas que 
felizmente temos conseguido trazer para Viseu e que nos permitem hoje ter um ecossistema 
criado já com a fixação de 300 engenheiros nesta área, e a necessidade de fazermos neste 
momento a captação de mais 300 engenheiros para os próximos 2 anos e meio, será uma 
tarefa hercúlea mas que seguramente não deixaremos de a fazer.---------------------------------
Referir também a instalação em Viseu do segundo projeto da CUF, primeiro trouxemos o 
Hospital agora também o Contact Center, começou com 41pessoas, estão já a recrutar mais 
37, contam chegar com 130 pessoas ao final do ano, e portanto, é um indicador 
extremamente importante, aliás, realçado também na assinatura do contrato no Salão 
Nobre.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinámos dois dias depois com a Almeida Cunha e Chaves e a Shinepolis também dois 
projetos de investimento no valor de 2 milhões de euros e 10 postos de trabalho, e também 
foi neste período que abriu em Viseu a Alice Labs, no fundo a primeira vez que a Alice Labs 
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sai de Aveiro para se instalar também noutra cidade, efetivamente em Viseu.---------------
Por outro lado realçar também a abertura do Centro Tecnológico de Viseu da Deloitte, como 
se sabe instalado para já provisoriamente no Instituto Politécnico, onde manterá sempre 
uma lógica de uma Academia, mas também uma ambição de cerca de 100 pessoas que 
poderão no espaço de um ano, um ano e meio trabalhar neste projeto.--------------------------- 
Referir também que no âmbito ambiental, a AIGA Concept, viu aprovado o seu projeto de 
ampliação, portanto, irá construir a 2ºfase da sua fábrica, estamos a falar de uma empresa 
do domínio ambiental ligado ao tratamento de águas residuais e da água propriamente dita, 
iremos avançar até com um projeto piloto experimental de instalação de uma destas ETARs 
de pequena dimensão e portanto, no fundo um investimento que está a ser feito, mas que 
Viseu também vai ser beneficiário do ponto de vista ambiental.------------------------------------
Referir também que visitámos a Central de Biomassa, está quase concluída, aliás, já está em 
fase de testes a Central de Biomassa, são 52 milhões de euros de investimento, 30 a 35 postos 
de trabalho diretos e cerca de 300 indiretos, também nos está permitir desenvolve r o nosso 
projeto dos Ecopontos Florestais que serão um grande auxílio do ponto de vista ambiental 
até do ponto de vista da receita comunitária que poderão trazer às diferentes freguesias, isto 
enfim, denota bem a dinâmica com que Viseu está do ponto de vista de captação de 
investimento, e outras situações virão aí a caminho nos próximos tempos.-----------------------
Referir também que temos feito aqui um trabalho silencioso mas com bons resultados de 
aproximação com Agadir, como envolvimento de várias empresas de Viseu, a Aiga Concept, 
Interrecycling, Marcovil e Visabeira, a Two Play, IBM, Salivatec, que no fundo estão a 
desenvolver aqui uma lógica de interação que poderá levar à criação em Viseu também de 
uma fábrica extremamente inovadora.-------------------------------------------------------------------
O Centro Histórico, apesar de procurarem diminuir o trabalho que tem sido feito, a verdade 
é que nós já vamos com 315 transações de edifícios no Centro Histórico num universo de 
1100, estamos a falar de sensivelmente um terço, se somarmos a isso as fachadas e 132 se 
não estou em erro, apoios às fachadas, 131 para ser mais correto, nós só estamos a falar que 
neste período em que estamos a implantar o nosso projeto para o Centro Histórico, já são 
440 edifícios num universo de 1100 que estão a ser reabilitados, e basta passar pelo Centro 
Histórico para se perceber isso.     
Referir também que as duas obras, quer na João Mendes quer no Soar de Cima estão em 
curso, obviamente que a obra na João Mendes, já esperávamos que fosse uma obra difícil, 
estamos a falar de uma obra feita em cima de um percurso onde já era espectável 
encontrarmos vestígios da nossa Muralha Romana do século IV, e portanto, temos estado a 
fazer a obra com todos os cuidados que devemos ter.-------------------------------------------------
Hoje mesmo nesta Assembleia iremos aprovar o compromisso plurianual do Orfeão de 
Viseu, também já com o projeto aprovado, está neste momento em fase de abertura do 
concurso, um projeto que será emblemático do ponto de vista da requalificação, do ponto 
de vista da reabilitação, é de facto um edifício que irá manter toda a sua alma e foi necessário 
estudar, digamos que, desde o telhado, aos seus estuques, e a todas aquelas características, 
e portanto, será seguramente um edifício que nos irá orgulhar.------------------------------------
Já agora dar aqui também nota, que ainda não tinha dado, que a Unidade de Saúde Familiar 
da Rua das Bocas também já obteve visto do Tribunal de Contas e portanto, tendo o visto 
do Tribunal de Contas, entrará também em obra de imediato, e dizer também que o nosso 
ImoViriato, o nosso Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado que vai permitir 
intervir em 8 edifícios também está em fase terminal de visto do Tribunal de Contas, 
contamos a muito curto prazo ter este processo também aprovado no âmbito do Fundo 
Nacional para Reabilitação do Edificado.---------------------------------------------------------------
Já agora dar-vos também aqui mais uma novidade, sabem bem como procurámos muito 
rapidamente e em articulação, queria aqui realçar a colaboração muito estreita do Senhor 
Presidente da Junta de Abraveses, de facto tivemos um revés, na altura assinalámos, aliás, 
penalizámos a Caixa Geral de Depósitos pelo facto de ter encerrado sobretudo a Agência de 
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Abraveses que era necessária, arregaçámos as mangas e fomos à procura de soluções. Quero 
anunciar que no dia 21 de março, Abraveses volta outra vez a ter um balcão de proximidade 
desta vez do Montepio Geral, e portanto, está marcada a data do dia em que inauguraremos 
a Agência do Montepio em Abraveses, penso que esta é também, o Senhor Presidente da 
Junta ainda não sabia exatamente a data, mas fica com esta boa notícia hoje aqui, para 
transmitir às nossas populações, no fundo, será uma agência que vai servir 21 mil 
habitantes, lá está, em vez de nos colocarmos aqui a apresentar moções fomos foi à procura 
de soluções, e ela cá está, houve um banco que não foi recetivo, mas felizmente o Montepio 
foi recetivo e passaremos a ter esse serviço lá.----------------------------------------------------------
Referir também todo o investimento que está neste momento a ser feito nos subsistemas de 
águas que se desenvolvem por todo o concelho, estamos neste momento com um 
investimento superior a 3,5 milhões de euros, estamos a intervir em vários setores de águas 
e nas residuais de Carvalhal, do Farreco, de Viseu Sul, de Lages, de Passos, de Queirela, de 
Gumiei e de Lustosa, enfim, são investimentos onde estamos a aproveitar a comparticipação 
do POSEUR, embora, é preciso ter aqui a noção que a cobertura de comparticipação não 
chega a 50%, estamos a falar de investimentos em que a cobertura dos fundos comunitários, 
ao contrário do que às vezes se possa falar, no final se atingir os 45% será muito, porque há 
coisas que são aprovadas na candidatura mas que não são elegíveis do ponto de vista do 
financiamento comunitário.--------------------------------------------------------------------------------
Referir também que o Quartel dos Bombeiros Municipais de Viseu no Aeródromo também 
está praticamente concluído e dentro de dias iremos marcar uma data para a sua 
inauguração.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Já falei também das freguesias, portanto, não vou agora estar aqui a ocupar mais tempo a 
falar sobre o investimento que tem vindo a ser feito nas freguesias, mas de facto, são mais 
de 1000 obras que estão até agora concluídas nas nossas freguesias, referir a intervenção 
que está a ser feita também na Avenida da Europa naquele troço que vai de alguma maneira 
estruturar o topo da Avenida da Europa e também uma ligação intermédia que é visível, a 
obra está neste momento a decorrer, e também o facto de estarmos a avançar também a 
ampliação, ali em cima, junto à Casa de Saúde.--------------------------------------------------------
Para concluir, até porque já estou no tempo que me tinha sido destinado, referir só duas 
questões: O facto de termos tido uma receção aos nossos 160 militares que estiveram no 
Afeganistão, achámos que os devíamos receber na sala de visitas da cidade, no Rossio, e 
também convidar os Senhores Deputados a subscreverem o abaixo-assinado e também a 
posição que a Associação Nacional de Municípios tomou, solicitando o “Portugal 100% 
Digital”, isto é, que efetivamente se faça a cobertura a 100% que hoje esse é que é o fator 
verdadeiro de coesão dos territórios, e portanto, eram estas as informações que gostava de 
vos deixar, obviamente recetivo para esclarecer alguma questão que efetivamente 
pretendam. Muito obrigado.-------------------------------------------------------------------------------- 
(Anexo 1 – páginas 131 a 152). ----------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. 
Senhores Deputados, alguém quer usar da palavra? Tem a palavra o Senhor Deputado 
Rafael Amaro.-------------------------------------------------------------------------------------------------
----- VINTE E TRÊS – O SENHOR DEPUTADO ANTÓNIO MANUEL ANTUNES 
RAFAEL AMARO (PS): Senhor Presidente, Excelentíssima Mesa, Senhor Presidente da 
Câmara, Senhor Vice-Presidente, Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, 
Excelentíssimos Membros da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Público, Comunicação 
Social. Senhor Presidente, li e ouvi-o com toda a atenção, como aliás, é minha obrigação, e 
tenho a dizer numa apreciação global das informações que, em primeiro lugar agradecer o 
pormenor e até a extensão dessa mesma informação, mas eu diria que, lendo e relendo, 
aquilo que me fica e que não posso deixar de dizer é que, o Senhor Presidente em toda a 
informação que dá, e compete-lhe, está obviamente no seu direito, olhando para esta 
informação, nós diríamos que o concelho vive num mar de rosas, isto é um autêntico oásis, 
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não há qualquer problema, nada corre mal, tudo está a ser cumprido, tudo o que foi 
agendado foi cumprido, as obras estão todas a andar, não há atrasos, é assim com o 
município. Já vimos aqui por algumas intervenções já feitas e noutros momentos que não é 
assim, aliás, as criticas quando nós olhamos este documento, as únicas críticas que aqui 
estão, é para o malfadado poder central, ou seja, o poder central é culpado por tudo, e 
portanto, todas as criticas são do poder central e este sim, é que é um verdadeiro ilusionista, 
ou seja, o poder central é um verdadeiro ilusionista, e portanto, está tudo mal porque o 
poder central e o governo não faz, não deixa fazer, está tudo atrasado. Eu não vou aqui estar 
a defender o poder central, o governo defende-se lá muito bem na Assembleia da República, 
e razões há para que o poder central também tenha que ser criticado, e relativamente ao 
Distrito de Viseu, e até o vou surpreender, e há duas coisas que eu vou falar, que é quanto 
às infraestruturas e quanto ao Centro Hospitalar Tondela Viseu, eu diria que, há razões 
para, como temos feito, e este é o histórico do Partido Socialista aqui nesta Assembleia, como 
temos feito, há razões para o Senhor Presidente poder contar com o Partido Socialista, com 
um tom mais acima ou mais abaixo, mas no essencial, naquilo que é o essencial, contar com 
o Partido Socialista, eu diria, praticamente todas as reivindicações que eu pude ler nas 
informações e que têm a ver com as infraestruturas, quer na rodovia, quer na ferrovia, e 
portanto, o Partido Socialista em tudo que foi aqui apresentado, e todas as Moções que 
foram apresentadas nesse sentido foram sempre votadas favoravelmente e portanto, 
estamos completamente de acordo que essas reivindicações são justas e se este governo não 
fizer, outro que venha, será, digamos que, deveremos ter essa mesma conta. A única coisa 
que podemos, e aqui uma nuance, que podemos ter politicamente e que pode de algum modo 
levar que o nosso tom seja diferente é de que, este governo obviamente está lá e é para 
resolver os problemas, mas é de ter em atenção que muitos destes problemas que aqui 
estamos a referir já outros governos os podiam ter resolvido, já outros ilusionistas houve, já 
outras promessas houve, todos estamos aliás, fartos nesta região de promessas e de 
ilusionismos, e que ficaram por fazer, e portanto, eu acho que neste aspeto, até temos que, 
meter a mão no bolso antes de atirar pedras porque temos aqui todos se calhar alguma… 
todos quer dizer, os que têm responsabilidades governativas, porque nós aqui temos sempre 
pugnado por criticar isso.-----------------------------------------------------------------------------------
Quanto às portagens! Quanto às portagens eu tenho uma posição que é aliás, uma posição 
bastante confortável, e que aliás, o Senhor Presidente referiu aqui. Eu quanto às portagens 
nem sequer vou agora falar aqui nas contradições políticas de todos os partidos, votam, 
abstêm-se, e é por isso que o público não percebe, o público não percebe porque votam a 
favor, votam contra, abstêm-se, e ninguém entende muito bem essa posição. Eu tenho sobre 
as portagens, ou temos sobre as portagens uma posição que devia ser a assumida por todos 
os governos, ou seja, a A25, ou os antigos Itinerários Principais foram transformados em 
autoestradas sem alternativas, e portanto, o princípio devia ser esse, quando não são criadas 
alternativas, quer neste caso quer noutro, as pessoas não têm alternativas, são obrigadas a 
andar nessas novas autoestradas, não deviam pagar portagens, essa devia ser a posição 
política, de qualquer forma não posso deixar de referir que os Deputados do Partido 
Socialista eleitos pelo Distrito de Viseu tiveram a meu ver uma posição que é coerente e 
portanto eu também deixaria isso como registo.-------------------------------------------------------
Quanto ao Centro Hospitalar, a mesma posição frontal e coerente, e a mesma posição frontal 
e coerente leva-nos a dizer que, há aqui coisas que já se arrastam à tempo de mais e que 
toda a pressão que vá no sentido de resolver quer o problema das urgências, quer o 
problema do Centro Oncológico deve mais unir-nos que dividir-nos, por isso eu gostei e 
registei da forma como o Senhor Presidente colocou a questão quando disse que devemos é 
reunir esforços em torno do Conselho de Administração, é este Conselho de Administração 
que lá está, e dos profissionais de saúde, dos enfermeiros, médicos e outros trabalhadores 
desse mesmo hospital, no sentido de que estas reivindicações sejam colocadas, e este tom 
parece-me mais adequado do que o tom de alguns comunicados que eu li do PSD nestes 
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tempos, por isso eu diria que o tom do Senhor Presidente eu concordo, com o tom dos 
comunicados políticos que também percebo porque é que são assim, eu não posso concordar 
que se arrase desta forma digamos que, com um discurso arrasador, que não me parece que 
seja isso que nos leva a algum lado. A Senhora Deputada Ana Paula Santana que eu também 
ouvi com muita atenção, apreciei de algum modo a serenidade com que fez a sua 
intervenção, mas deixe-me dizer-lhe que, não me parece este o caminho quando a dada 
altura diz que temos das piores urgências do país. Eu não sei se a Senhora Deputada fez 
algum estudo comparativo ou se tem elementos que me possa depois fornecer no final de 
comparação entre as várias urgências do país, ou se conhece todas as urgências do país, a 
única coisa que eu posso dizer é que este tipo de discurso não ajuda, e não ajuda por uma 
razão muito simples, é que nós sabemos que temos estes problemas, são problemas de 
infraestruturas e que devemos lutar por eles, mas, temos que também, reconhecer que o 
Hospital de Viseu é um Hospital que apesar de tudo funciona bem, os seus profissionais dão 
tudo o que têm para que seja um bom Hospital e com estes discursos não ajuda, e não ajuda 
irmos por aí, ajuda sim é reunirmos esforços e procurar responsabilidades porque é que as 
coisas não avançam, e aí, se procurarmos responsabilidades temos que dizer o seguinte que 
é: Nem quando este governo entrou as coisas estavam tão acabadas como dizem que 
estavam, ponto um. Da mesma maneira que temos toda a legitimidade e todas as razões para 
dizer que, este problema seja ele qual for está a arrastar-se demasiado e deve ser resolvido, 
e portanto, deve ser resolvido, e ainda por cima não deve ser resolvido de forma a tirar daí 
qualquer dividendo político ou eleitoral porque isto é uma exigência de há muito, já devia 
ter sido feito, é esse o nosso discurso, evitando que o Conselho de Administração tenha que 
fazer um comunicado logo a seguir para tentar minimizar as coisas e dizer que apesar de 
tudo foram feitas mais cirurgias, apesar de tudo foram contratados mais profissionais, 
apesar de tudo foram feitas mais consultas de urgência, apesar de tudo o ranking deste 
hospital não desceu, manteve-se, etc., etc., e quer dizer, isto não é necessário irmos por aí, o 
que é necessário sim, e por isso eu saúdo o tom e o modo como o Senhor Presidente colocou 
a questão, eu acho que é essa a forma, porque tal como o PSD reuniu com o Conselho de 
Administração, o Partido Socialista também teve a oportunidade de falar com o Conselho 
de Administração, e digo que ele está tão preocupado como nós porque quer que as coisas 
sejam feitas, mas não está, digamos que, a leste de qual é o verdadeiro problema para que 
isso se faça, e portanto, quanto menos politizarmos o Centro Hospitalar Tondela Viseu, mas 
não deixando de ser firmes na reivindicação que tem que ser feita, acho que mais o ajudamos 
e mais ajudamos a região. Era isto que eu queria dizer. Muito obrigado.------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Só para 
dar uma noção, o PS tem três pessoas inscritas, e tem cinco minutos, já gastou onze. É só 
para termos todos uma noção dos tempos.--------------------------------------------------------------
Tem a palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Abraveses.-----------------------
----- VINTE E QUATRO – O SENHOR DA JUNTA DE FREGUESIA DE ABRAVESES 
RUI PEDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA (PPD/PSD): Bom dia a todos. Senhor Presidente 
da Assembleia Municipal de Viseu, Senhora Secretária e Senhor Secretário da Mesa, Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Senhor Vice-Presidente, Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta, Senhores Deputados, 
Comunicação Social e Público presente.-----------------------------------------------------------------
Como é do conhecimento de público no passado dia 30 de junho de 2018 consumou-se o 
anunciado encerramento da Agência da Caixa Geral de Depósitos de Abraveses que durante 
décadas prestou serviço público e de proximidade aos cidadãos e instituições da nossa 
freguesia bem como às freguesias a norte do Concelho de Viseu. O seu encerramento causou 
vários constrangimentos aos cidadãos e às pequenas e médias empresas que recorriam aos 
serviços daquela entidade bancária. Dada a impossibilidade de reverter este encerramento 
o Município de Viseu na pessoa do Senhor Presidente iniciou uma série de contactos com 
outras entidades bancárias no sentido de assegurar um serviço alternativo e fundamental 
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não apenas para a Freguesia de Abraveses mas para toda a zona a norte do concelho. O 
trabalho conjunto encetado com o Presidente do Montepio Geral produz assim um 
resultado muito positivo para os cidadãos, mais concretamente a instalação de um novo 
conceito de Balcão Low Cost do Banco Montepio na Avenida Tenente Coronel Silva Simões 
em Abraveses. Este novo conceito de balcão de proximidade surge no âmbito de um projeto-
piloto fora das zonas urbanas onde irão trabalhar dois a três funcionários e com custos 
controlados para a instituição. Nesse sentido, queria em meu nome pessoal e na qualidade 
de Presidente de Junta prestar o devido reconhecimento e agradecimento ao Município na 
pessoa do Senhor Presidente Almeida Henriques pela conquista deste serviço alternativo de 
proximidade que certamente agradará aos nossos concidadãos contribuindo assim para o 
desenvolvimento da Freguesia de Abraveses e das freguesias a norte do concelho e do seu 
tecido empresarial. Muito obrigado.---------------------------------------------------------------------- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de 
Junta. Tem a palava o Deputado Pedro Alves.---------------------------------------------------------
----- VINTE E CINCO – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES 
(PPD/PSD): Obrigado Senhor Presidente. Reitero os cumprimentos à sala. Na verdade 
Senhor Presidente, eu queria felicitá-lo pela intervenção que fez, nomeadamente em tudo o 
que diz respeito aos investimentos que deveriam ser feitos, da responsabilidade do governo 
central, e que não têm acontecido, e que naturalmente manter esta tónica reivindicativa. No 
entanto, há aqui pelos vistos uma grande diferença entre nós e o Partido Socialista, e não só, 
e os outros partidos de esquerda, que é pelos vistos uma questão de forma, nós devemos ser 
meigos, subservientes e não denunciar a mentira, e na verdade, por muito que não se goste, 
e se não gostaram dos comunicados do PSD eu fico satisfeito porque o objetivo não é que os 
senhores gostem, o objetivo é que os senhores fiquem preocupados, e pelos vistos a 
preocupação existiu, relativamente aquilo que denunciámos, e o que nós denunciámos, e 
porque teve que ser naquele tom, é porque, muitos dos que estão aqui sentados nesta sala 
do lado do Partido Socialista mentiram aos viseenses, mentiram descaradamente aos 
viseenses, e eu gostava de o ter visto aqui era a pedir desculpa, porque se reuniram com o 
Conselho de Administração do Centro Hospitalar, certamente que vos disseram que o 
projeto do Centro Oncológico foi abandonado, abandonado, são as palavras, e por um 
simples motivo, a justificação foi dada pelo mesmo Conselho de Administração, não serve à 
instituição, foi assim, não serve à instituição. Se não serve há instituição quem é que teve a 
responsabilidade de discutir o modelo proposto para a instituição? Foi este Conselho de 
Administração e foi este Governo. Nós tivemos sessões públicas de anúncios, outdoors, 
placas, descerramento de placas, Ministros a garantir no Orçamento de Estado em 
Comissão Parlamentar, Deputados, Dirigentes Socialistas a mentirem, e o senhor vem aqui 
dizer para ficarmos calados! Vamos agora acomodarmos. Isto vai ser mais grave do que isto 
Senhor Deputado, porque neste momento temos um Secretário de Estado da Saúde que era 
o antigo Presidente do IPO de Coimbra, há 7 aceleradores lineares em Coimbra e não há 
nenhum em Viseu, porquê? Já percebeu porque é que suspendeu agora o Centro Oncológico 
com a mudança de Ministro? Ainda não percebeu? É preciso fazer o desenho completo? É 
preciso percebermos que mais uma vez Viseu vai ficar a perder, mais uma vez sabemos que 
o Partido Socialista andou uma legislatura a enganar-nos, e quer que eu fique calado. Os 
meus interesses não são os interesses do PSD, fique tranquilo, porque o Centro Oncológico 
não é certamente uma ambição partidária, é uma questão da saúde pública, e uma questão 
de qualidade de serviço público para os viseenses, e isso nós sabemos definir bem, os 
senhores ao contrário não, o senhores colocam-se sempre ao lado do governo e veja-se: Hoje, 
já tive o cuidado de ler um artigo de um Deputado Socialista relativamente a algumas destas 
questões nomeadamente as obras da urgência, dizer que agora sim que se pode avançar 
porque este governo já conseguiu os 85%, mas, consegue-se mentir desta forma, está escrito. 
Quem garantiu o financiamento e a prioridade da ampliação da urgência foi o governo 
anterior em 2015 no pacto para o território assinado entre a CIM, ARS, CCDR e o Ministro 
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Poiares Maduro, ficou lá, prioridade para a região, ampliação da urgência. Lançámos o 
concurso, e o concurso está aparado na gaveta do Presidente do Conselho de Administração 
desde outubro de 2017, e sabe porquê Senhor Deputado? Sabe porquê? Porque nas finanças 
não há autorização para a comparticipação nacional, são 15% de 4 milhões de euros, e acha 
que não devemos estar indignados com isto? Acha que não? Vêm para a qui reclamar, não 
há o visto do Tribunal de Contas… ainda agora falámos do visto do Tribunal de Contas 
para a Unidade de Saúde Familiar da Rua das Bocas, e vêm dizer… mentiram outra vez, 
ainda há bem pouco tempo relativamente ao atraso diziam que era o Tribunal de Contas, 
que estava para visto do Tribunal de Contas. Não estava sequer para visto do Tribunal de 
Contas, estava na gaveta porque o processo não está concluído porque não há autorização 
do governo para fazer despesa plurianual, o mesmo acontece com o lançamento da obra de 
requalificação daquele troço do IP3, que nem sequer é duplicação, não vai haver duplicação 
porque estranhe-se… dizem, nós vamos fazer uma duplicação, mas a primeira obra que 
fazemos é aquela que não é duplicada. Alguém se acredita que vai haver alguma duplicação? 
Nós somos todos maluquinhos ou o quê? Não façam de nós parvos, não façam de nós parvos, 
eu não aceito esses atestados. Meus amigos, baixar a bolinha, porque o Ministro das obras 
do papel como alguém disse… dê-me uma obra, uma obra lançada por este governo, uma, 
uma em execução, uma em execução. Estrada Nacional 229 Viseu/Satão, está em projeto, o 
projeto nunca mais avança, daqui a uns tempos vamos assinar qualquer coisa, como o 
projeto, lançar o concurso, e não sei o quê. Foi-se assinar a adjudicação com o empreiteiro 
para a requalificação do IP3, não há visto do Tribunal de Contas, agora, quando vier o visto 
do Tribunal de Contas, mais uma tenda, três tendas já para aquele troço, uma 
requalificação que ficou mais barata do que uma ponte que nós construímos quando 
estávamos sob o domínio da troika. Estamos a brincar? É isto que é defender os interesses 
de Viseu? Estamos todos juntos. Estamos todos juntos nada Senhor Deputado! Ninguém 
está junto aqui, se tivessem juntos tinham vindo aqui pedir desculpa por terem mentido, 
pedir desculpa, por as coisas não estarem a acontecer como deviam dentro desta legislatura. 
Mas afinal, a austeridade acabou ou não acabou? Há ou não há condições para fazer 
investimento? Porque é que nós temos o investimento público mais baixo dos últimos 60 
Anos? Explique lá, explique lá. Vamos setor a setor. Quer ver a Educação? Investe-se menos 
em 2019 do que se investia em 2015, e a culpa é de quem? É da troika! Vamos ser um 
bocadinho mais honestos, mais sensatos. Depois ainda há palhaçadas, há brincadeiras com 
as portagens, e querem agora fazer crer o quê? Que afinal nós defendemos os interesses de 
Viseu, é? Muito bem. As questões das portagens, vamos então fazer o histórico, e fez aqui 
muito bem, e eu tenho que lhe agradecer a iniciativa que tomou de dizer que havia uns 
itinerários principais que foram transformados em autoestradas sem alternativa. Correto! 
Quem fez isso? Foi o António Guterres e o João Cravinho. Há aí um avô, que é um Coelho 
que anda por aí e que é avô das portagens, anda agora aí o avô Coelho que é o avô das 
portagens, e ele finge que não, agora anda muito indignado também, agora descobriu que é 
preciso uma autoestrada para Coimbra. Quando lá esteve não fez nada, mas colocou-nos 
aqui uma SCUT e criou a ilusão de que não era preciso portagens. Depois chegámos a 2010. 
15 de março de 2010, Plano de Estabilidade e Crescimento, quem estava no governo? 
Aumento das portagens, diz aqui no um ponto quatro dois (1.4.2) introdução das portagens 
… não lhe vou ler o texto, certamente que o conhece e depois logo a segui também no ponto 
a seguir diz: Privatizações. CTT, TAP, tinha cá também, em 2010, mas pronto, fiquemos 
nas portagens das SCUT, introduziram-nas. Sabe qual foi o voto do PSD nessa altura no 
Parlamento? Foi abstenção. Foi abstenção, e depois chegámos a 2018, Orçamento de Estado, 
aumento das portagens, A25 para as portagens mais caras do país, e a A24 num troço de 
metade do de Lisboa/Porto a ser aumentada tanto quanto o de Lisboa/Porto. Quem é que 
fez isto? Todos os que aí estão, vocês e úteis que aí estão daquele lado, o Bloco de Esquerda 
e o PCP, e depois no mês seguinte, vão todos para o Parlamento, queremos abolir as 
portagens todas, e depois começa o carrocel da palhaçada, os de Viseu são contra as da A24 
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mas são a favor das da Via do Infante e da A23, isto é ridículo, as pessoas não são parvas, e 
por isso se queremos ser coerentes então vamos fazer uma discussão séria sobre o assunto, 
não é andar aqui a dizer que, o que é bom para mim é mau para os outros, ou o que é mau 
para os outros é bom para mim, o que importa é safar-me a mim próprio. Há aqui um 
sentido de responsabilidade que nós temos que ter. Mais, o PSD permitiu ao Partido 
Socialista, e o CDS também, que pudessem corrigir o erro, não corrigiram porquê? 
Preferiram dar 150 milhões de euros para os passes de Lisboa e do Porto e não retirá-lo nas 
portagens de Viseu e do resto do país porquê? São opções políticas, e a opção deste 
Orçamento de Estado foi penalizar Viseu mais uma vez, e os senhores estão aqui, calem-se, 
por favor não falem alto, estamos todos juntos, nós até vamos de mão dada. Não aceito isso. 
Enquanto eu estiver aqui, pelo menos enquanto tiver responsabilidades de representação 
dos viseenses, não é do meu partido, sei bem o que é que hei-de escolher, e fá-lo-ei sempre 
em consciência, sem qualquer problema e sem orientação partidária. O voto dos Deputados 
do PSD foi em consciência, foi para desmascarar a palhaçada, a brincadeira que faz o 
Partido Socialista, e que faz o Bloco de Esquerda e o PCP, são iguaizinhos, nestas coisas são 
iguaizinhos, quando é preciso lá estão e depois fazem os números todos a seguir, por isso 
Senhor Presidente, eu digo-lhe, é preciso colocar ou manter pressão alta nestas matérias, e 
aqui relativamente ao Centro Oncológico a preocupação é muito grande. Nós sabíamos das 
dificuldades que havia na construção de um Centro Oncológico, tínhamos a noção de que o 
valor do investimento era significativo, nós tínhamos uma proposta que era igual aquela que 
está em Évora que era uma parceria público privada com um serviço público, e hoje 
certamente que em 2019 já teríamos esse serviço, foi o que disse o Senhor Ministro na altura, 
o Adalberto, em 2019 Senhor Deputado não se preocupe porque os viseenses já vão poder 
ter um Serviço de Radioterapia e não têm que se deslocar, foi dito, está gravado, podemos 
pôr o senhor a dizer isto, e a verdade Senhor Presidente é que isto não aconteceu e eu temo 
agora que com a mudança desta equipa governativa o lobby que é feito pelo IPO e 
nomeadamente por Coimbra nesta matéria volte a ser mais forte do que aquilo que nós 
fizemos em termos políticos, que foi de tomar a decisão, e foi o anterior governo que tomou 
a decisão de instalar esta unidade em Viseu, e a resposta foi dada a uma pergunta feita por 
um Deputado Socialista o Deputado José Junqueiro na altura. A decisão política está 
tomada, se outras decisões hoje não há a responsabilidade é de quem governa e do Conselho 
de Administração que lá está hoje. O Conselho de Administração apresentou uma proposta 
que não serve? Porque atenção, foi o Conselho de Administração que apresentou a proposta. 
Apresentou uma proposta que não serve à instituição? Quem é que é incompetente aqui 
então? E nós vamo-nos calar todos? Não, não nos vamos calar, por isso, Senhor Presidente, 
eu agradeço-lhe que mantenha isto sempre na ordem do dia, terá sempre a solidariedade do 
PSD, transversal, penso que desta Assembleia e lá fora, e sobretudo vai ter o apoio das 
populações de Viseu, por isso, não se cale, e não tenha medo da forma. Muito obrigado.-----
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra a Deputada Filomena Pires.----------------------------------------------------------------------
----- VINTE E SEIS – A SENHORA DEPUTADA MARIA FILOMENA DE MATOS PIRES 
(CDU): Senhor Presidente da Câmara, não posso deixar de aqui dizer que relativamente à 
questão do amianto, de facto as escolas que aqui citou são da responsabilidade do Governo 
Central, e nessa matéria, o Partido Ecologista “Os Verdes” que também aqui represento 
tem feito intervenção, intervenção sistemática e regular, já os estaleiros são da sua 
responsabilidade e os trabalhadores querem uma resposta relativamente à data em que o 
problema vai ser resolvido.----------- ---------------------------------------------------------------------
Quero também congratular-me porque esta coisa da ideia do “bota-abaixo” não 
corresponde à verdade, quero também congratular-me com o facto de o pré-escolar passar 
a ter um programa de atividade física, porque efetivamente, pela mão da CDU aqui chegou 
uma proposta de que a natação viesse a ser generalizada ao pré-escolar, e portanto, 
entendemos que de alguma forma isto vem ao encontro daquilo que é o nosso entendimento 
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e a nossa proposta.--------------------------------------------------------------------------------------------
Quanto à informação que nos prestou:------------------------------------------------------------------- 
“Cada um de nós tem a sua forma de contar, o seu estilo próprio de escrever e valorizar ou 
desvalorizar na escrita o que muito bem entende. É da condição humana. Mas, no que eu 
imaginava devesse ser uma “Informação do Presidente da Câmara à Assembleia 
Municipal”,  para uma avaliação do desempenho municipal entre assembleias, não estava 
este estilo omnipresente de autoelogio, de avaliação política das medidas pelos números e 
recordes batidos e não pela sua bondade ou alcance social, de quantificação miudinha do 
número de lâmpadas de natal e participantes nos eventos, dos valores das transações 
financeiras no centro histórico, de anúncios inveterados de anteprojetos, projetos, intenções 
de projetos ou simples vislumbres de intenções, tudo para fazer crer que se faz muito, como 
se a quantidade, por si só, fosse sinónimo de qualidade. Já o disse aqui uma vez e repito, 
nem os membros desta Assembleia nem os munícipes precisam de óculos bifocais para ver 
e entender a realidade. Quando diz, para caracterizar a prática do Governo, que este 
“aposta numa política do parecer em vez do ser”, fim de citação, está a mirar-se com reflexos 
ampliados na sala de espelhos.----------------------------------------------------------------------------- 
O prémio concedido ao município e por si tão apreciado de “Autarquia Familiarmente 
Responsável”, faz lembrar aquela piada do Raul Solnado quando contava o seu 
internamento num quarto particular de um hospital e dizia que para não se sentir sozinho 
colocaram lá mais 40 para lhe fazer companhia. Neste caso a distinção particular foi 
entregue a mais 70 municípios.---------------------------------------------------------------------------- 
Sobre a troca de relva e flores por espécies arbustivas resilientes, nos separadores dos 
corredores rodoviários, para poupança de água, vem tudo explicado ao pormenor. Sobre o 
estado comatoso, de abandono, de devastação generalizada, de incúria, de desrespeito pelo 
pulmão da cidade e pelo espaço de fruição ambiental que é a Mata do Fontelo, nem uma 
palavrinha. Estranho, sendo um assunto na ordem do dia não merecer do senhor Presidente 
na informação escrita uma linha que fosse na sua exaustiva informação. Será porque o 
problema está resolvido ou será, pese embora todas as explicações técnicas, placardes de 
propaganda, anúncios de iniciativas, que ele persiste como demonstração inequívoca de que 
a máquina da autarquia só está oleada para os grandes eventos de impacto mediático e falha 
estrondosamente na resolução de problemas práticos do dia-a-dia?------------------------------- 
As centenas de cidadãos que já subscreveram a petição lançada pelo PCP, pela limpeza e 
rápida abertura da Mata do Fontelo ao usufruto da população, vão muito para além do 
universo comunista, prova da sua justeza e pertinência. A intervenção global na Mata do 
Fontelo reclamada reiteradamente por mim e por outros eleitos ainda aqui hoje, pela sua 
importância e necessidade só é lembrada na campanha eleitoral ou como desígnio 
decorativo da primeira medida do “Viseu Primeiro 20/21”.-----------------------------------------
Mesmo considerando tudo que hoje aqui foi dito por si Senhor Presidente, o estado em que 
se encontra o Fontelo choca frontalmente com o novo conceito veiculado pela propaganda 
municipal, que nos quer convencer à força de o repetir, que existe no concelho e cito: “um 
ecossistema de qualidade de vida que tem vindo a ser promovido nos últimos 5 anos”. Fim de 
citação. Desapareceu o anterior conceito de “cidadãos felizes”.------------------------------------- 
Para justificar os mais de 5 milhões de euros que destina no Orçamento Municipal às 
atividades relacionadas com o turismo, reclama para a “inédita estratégia” de promoção 
turística da Câmara a duplicação do número de dormidas no concelho nos últimos 4 anos. 
Presunção e água benta… não tarda está a reclamar para a sua “inédita estratégia” o boom 
turístico do País.  A verdade é que se lermos com desprendimento os números divulgados 
pelas Entidades Turísticas, verificamos, mais uma vez, que Viseu não foi o Concelho que 
mais cresceu na região nem no distrito. Como a própria informação mostra o número de 
turistas estrangeiros nestes 4 anos apenas subiu 4%, manifestamente abaixo de Lamego, 
Armamar, etc., que não tinham nenhuma inédita estratégia de promoção turística. Se 
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perguntarmos aos hoteleiros do concelho todos são unanimes em reconhecer um aumento 
de dormidas nos últimos anos, mas muito aquém das 250 mil propaladas.----------------------- 
“Viseu Destino Nacional de Gastronomia”. Pensei que a presença do Município na Feira de 
Turismo de Madrid, tivesse como objetivo promover o “Viseu Destino de Gastronomia” 
para os estrangeiros. Afinal é só para os nacionais. Contudo, congratulo-me com o apoio 
que o Turismo Centro de Portugal dá à iniciativa. Ainda bem que fizeram as pazes!--------- 
O Orçamento Participativo não tinha verba própria consignada no Orçamento.  Talvez saia 
do orçamento das freguesias. Se, como se anuncia, as propostas recebidas são já de muitas 
dezenas e o prazo só acaba em março, isso significa que há muito por fazer e que a 
esmagadora maioria das expectativas dos participantes continuarão adiadas. O 
levantamento do que falta nas freguesias e nas escolas deve ser naturalmente incorporado 
nos Orçamentos Plurianuais para ser concretizado e não sujeito a este viciado “jogo da 
raspadinha”. Se querem saber como se faz e como funciona um “Orçamento Participado”, 
vão ali à Freguesia de Real, em Penalva do Castelo.--------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Senhora Deputada, 6 minutos e 30 
segundos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- A Senhora Deputada Maria Filomena de Matos Pires prossegue a sua intervenção dizendo: 
Senhor Presidente tenho 8 minutos? Muito obrigada.------------------------------------------------ 
MUV, quando pensávamos que iam arrancar as obras do Centro de Operações de 
Mobilidade de Viseu, eis que nos anunciam que ainda só foi aprovado o anteprojeto e que o 
prazo para as obras é de 24 meses. Deve ser como aquele “projeto” do Mercado Municipal 
que foi profusamente distribuído aos comerciantes em vésperas de eleições autárquicas e 
que previa a finalização do projeto em finais de 2017 e a conclusão das obras até 2019. Bem 
desesperam com a falta de condições e de clientes os estoicos comerciantes daquela nave 
fantasmagórica, para a qual já foram anunciados mil destinos sem nunca se ter visto um 
único projeto. Ficamos também a saber que foi concessionado o estacionamento na cidade 
e que vão ser construídos mais 3 parques. Aguardemos pelas obras… Só não nos é dito que 
empresa ganhou o concurso.-------------------------------------------------------------------------------- 
Mudou a gestão das piscinas municipais dos SMAS para o pelouro do Desporto e foram 
alargados os horários. Nada a dizer. Só que o problema da sobrelotação da Piscina 
Municipal não fica resolvido. Reitero a proposta já formalmente por mim feita nesta 
Assembleia, da necessidade de construção de uma Piscina Municipal Olímpica…-------------
- O Senhor Presidente da Mesa volta a intervir dizendo: Senhora Deputada, a tolerância… 
são 6 minutos, já vai a quase com 8.----------------------------------------------------------------------
- A Senhora Deputada Maria Filomena de Matos Pires retoma a sua intervenção dizendo: Eu 
peço desculpa Senhor Presidente, mas eu estava com a convicção que seriam 8 minutos. São 
6 minutos? Muito bem.--------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém novamente dizendo: São 6 minutos. Pronto, pedia 
para terminar. Mais uns segundos e terminava está bem?-------------------------------------------
- A Senhora Deputada Maria Filomena de Matos Pires termina a sua intervenção dizendo: 
Muito bem. Bom, terei naturalmente que escolher aquilo que aqui direi e quero apenas falar 
na questão do posicionamento já aqui trazido relativamente à questão das portagens. Penso 
que a hipocrisia tem limites.--------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Só para explicar, são quase 8 minutos 
e meio tínhamos combinado uma tolerância eventualmente de 6 para 7, agora, chegámos 
aos 8 minutos e meio, era só para referir.----------------------------------------------------------------
Tem a palavra o Deputado Gonçalo Ginestal.----------------------------------------------------------
----- VINTE E SETE – O SENHOR DEPUTADO GONÇALO AMÂNDIO GINESTAL 
MACHADO MONTEIRO ALBUQUERQUE (PS): Muito bom dia. Começo por 
cumprimentar o Senhor Presidente da Mesa, Caríssima Mesa, Senhor Presidente da 
Câmara, Senhores Vereadores, Caros Colegas Deputados e Deputadas Municipais, 
Senhoras e Senhores Presidentes de Junta, Público em geral, Comunicação Social. Senhor 
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Presidente da Câmara Municipal de Viseu, gostaria de lhe fazer uma pergunta bastante 
simples. Quantos novos alunos é que Viseu tem a mais relativamente ao ano letivo anterior? 
Eu já sei a resposta, dir-me-á 500. Mas Senhor Presidente isso não corresponde de todo à 
verdade e eu vou-lhe demonstrar isso mesmo com dados objetivos. Senão vejamos:---------- 
Apenas quatro Agrupamentos de Escolas ou uma Escola Secundária e uma Profissional 
aumentaram o número de alunos comparativamente ao ano anterior, são elas o 
Agrupamento de Escola Viseu Norte/Azeredo Perdigão, o Agrupamento Grão Vasco, a 
Escola Secundária Viriato e a Escola Profissional Mariana Seixas. Duas Escolas mantêm o 
mesmo número de alunos, a Escola Infante D. Henrique está aqui o seu Diretor que o pode 
comprovar e a Secundária Emídio Navarro e infelizmente todas as outras baixam o número 
de alunos comparativamente ao ano letivo 2017/2018. Sim, Senhor Presidente os Deputados 
do Partido Socialista também fazem o seu trabalho de casa. Mas, eu pergunto, o que é que 
anda a fazer a Vereação da Educação que não consegue dar dados objetivos relativamente 
a esta matéria.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Senhor Presidente, diga-nos onde é que estão os 500 alunos? Onde é que eles estão?---------- 
Mas, já que o senhor é incapaz de nos dar os dados exatos, e tem muita, muita dificuldade 
com os números, eu vou prestar essa informação concreta a esta Assembleia, que é esse o 
nosso dever, informação que me foi prestada por todos os Diretores de escolas de Viseu.----
Escolas que aumentaram o número de alunos comparativamente ao ano anterior:------------ 
Agrupamento Grão Vasco 48 alunos a mais;----------------------------------------------------------- 
Agrupamento Viseu Norte 77 alunos a mais;----------------------------------------------------------- 
Escola Profissional Mariana Seixas 8 alunos a mais;-------------------------------------------------- 
Escola Secundária Viriato 120 alunos a mais;---------------------------------------------------------- 
Colégio João de Deus mais 1 aluno.-----------------------------------------------------------------------
Escolas que infelizmente perderam alunos comparativamente ao ano anterior:---------------- 
Agrupamento do Viso menos 11 alunos;-----------------------------------------------------------------
Agrupamento de Mundão menos 13 alunos;------------------------------------------------------------ 
Escola Profissional de Torredeita menos 32 alunos;---------------------------------------------------
Escola Profissional Profitecla menos 3 alunos;---------------------------------------------------------
Escola Secundária Alves Martins menos 18 alunos;---------------------------------------------------
Colégio Imaculada Conceição menos 34 alunos;-------------------------------------------------------
Colégio da Via Sacra menos 25 alunos;------------------------------------------------------------------
EBIS Jean Piaget menos 120 alunos.----------------------------------------------------------------------
Entre aqueles que perderam e aqueles que ganharam sabe qual é o resultado? Infelizmente 
Viseu perdeu 1 aluno, portanto, Senhor… está-se a rir Senhor Presidente, isto não tem piada 
nenhuma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Conseguimos provar ipsis verbis, conseguimos provar que infelizmente Viseu não tem nem 
mais um aluno. São zero alunos, no caso concreto são menos 1 aluno mas pronto, não 
ganhou, infelizmente não ganhou nenhum aluno.------------------------------------------------------ 
O Senhor que está sempre a dizer que conseguiu fixar novos casais em Viseu. Como é que é 
possível o senhor poder afirmar que as pessoas estão a apostar em Viseu e a querer vir viver 
para Viseu. Olhe, os dados do PorData são muito objetivos relativamente a isso. Desde que 
o Senhor é Presidente da Câmara Municipal de Viseu de 2013 até 2017 perdemos 1000 
habitantes, 1000. Para nós isto é um sinal muito alarmante, mas como diz o povo, olhe, são 
outros quinhentos.--------------------------------------------------------------------------------------------   
Senhor Presidente da Câmara, à semelhança do que fiz na penúltima Assembleia Municipal, 
sugiro-lhe mais um roteiro mas, desta vez não é o RIAH, é o REGA, Roteiro Educativo da 
Gestão de Almeida Henriques. Tenho dito.------------------------------------------------------------- 
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Só para 
dar uma métrica, o Partido Socialista tem um minuto.-----------------------------------------------
Tem a palavra a Deputada Catarina Vieira.------------------------------------------------------------
----- VINTE E OITO – A SENHORA DEPUTADA CATARINA ALEXANDRA VIEIRA E 
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CASTRO RODRIGUES (BE): Mais uma vez os meus cumprimentos.---------------------------
Infelizmente, Viseu tem um ecossistema de veneno graças ao uso do glifosato - um herbicida 
cancerígeno que a Câmara Municipal de Viseu, em 2016, em resposta a um inquérito dos 
Deputados do Bloco, declarou ter aplicado um total de 223 litros em 2015, nos sectores de 
Parques, Jardins e Arborização e Higiene e Salubridade. E admitiu não ter qualquer plano 
nem intenção de abandonar esse uso e implementar outros métodos, argumentando que 
cumpre a lei. Bem, agora, nem cumpre a Lei, pois usou perto de escolas, nem liga nada 
princípio da precaução, não se inibindo de colocar em risco a saúde dos munícipes e dos seus 
animais de estimação.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Em 2016, apresentei na Assembleia de Freguesia de Viseu uma moção que foi aprovada por 
unanimidade, para que Viseu deixe de usar o glifosato e o Deputado do BE eleito na altura 
apresentou nesta mesma casa uma Recomendação nesse sentido.----------------------------------
Continuamos também com o ecossistema carregado devido às descargas na Ribeira de Brufe 
e à falta de saneamento em Barreiros e Cepões, bem como de lixo a acumular-se nos 
contentores. Qualquer dia, cheira a Lisboa em Viseu devido à falta de WC públicos e de 
papeleiras.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Com tanta preocupação em poupar dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde, e vou falar 
novamente na cobertura de amianto, é verdade que as instalações estão construídas há mais 
de 40 anos, mas a Câmara Municipal de Viseu está lá há 25 anos, pondo assim em risco a 
saúde dos trabalhadores do município, que não se compadece com intenções e promessas de 
mudanças de instalações, tendo até a placa já voado para a estrada, e continuando a chover 
lá dentro.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Neste “…ecossistema de qualidade de vida…”, será que o executivo inclui o comércio local? 
Pois, não dá bandeirinha como a Associação Portuguesa das Famílias Numerosas. E quantas 
famílias numerosas carenciadas (e aqui convém relembrar que as dificuldades económicas 
são o último item a ser considerado pela autarquia para efeitos de apoio, o que valeu a nossa 
oposição) existem no concelho, em termos percentuais? Qual tem sido o apoio ao acesso a 
bens essenciais como a água, saneamento ou recolha de lixo? Na redução do IMI, da taxa de 
IRS, no apoio às crianças e jovens estudantes que são filhos únicos?------------------------------ 
Aumentou o número de fogos de habitação social? O projeto para o Bairro Municipal não 
ouviu os moradores, e aposta nas associações e não na habitação social, como também aqui 
já denunciámos. Por que razão de 155 candidaturas só estão na fase dois 35 pedidos?---- 
E se fosse criada habitação para um envelhecimento ativo? Habitação para um 
envelhecimento em comunidade, autónoma dentro do possível e devidamente acompanhada 
por equipas multidisciplinares?---------------------------------------------------------------------------- 
Ainda bem que já não são as famílias a pagar as atividades físicas em todos os Jardins de 
Infância. O que falta para que todos os outros sejam abrangidos? Continuamos com 
problemas nos parques infantis: continuam sem acesso as crianças com mobilidade 
reduzida apesar da nossa Recomendação à Câmara e da Recomendação aprovada por 
unanimidade na Assembleia de Freguesia de Viseu por mim apresentada em 2016; e 
continuam alguns sem estruturas adequadas para as várias faixas etárias ou com falta de 
manutenção. E, nas escolas, falta tratar dos espaços de diversão que promovem aquela que 
é a mais natural das atividades físicas das crianças: a brincadeira.--------------------------------  
Quanto à alimentação, custou passar da propaganda à prática e esperamos que seja desta 
mesmo que vai garantir uma alimentação saudável das crianças de Viseu. Se bem que, este 
protocolo com a empresa ITAU, não sossega em nada as mães e os pais, pois, como aqui 
propusemos e aqui foi reprovado, refeições feitas de produtos biológicos da região seriam, 
com certeza, mais saudáveis e estaríamos a contribuir para a economia local e para o efetivo 
conhecimento das crianças sobre o que estão a comer. Aliás, sendo agora Viseu Capital da 
Gastronomia só nos ficaria bem. E é verdade, passados dez anos, a escola primária de 
Vildemoinhos tem uma cantina. Parabéns à Associação de Pais e Encarregados de 
Educação.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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O desporto ao ar livre, com o Fontelo abandonado e as ciclovias em mau estado (como 
também já aqui denunciámos por nós), está a precisar de uma lufada de ar fresco. E para 
quando a efetivação prometida da rede de ciclovias como meio de transporte?----------------- 
Em Dezembro de 2017, na minha primeira sessão como Deputada eleita pelo Bloco aqui, 
referi que, e cito a Ata, “A regeneração da Mata do Fontelo só peca por tardia. O BE tem-
se referido ao Fontelo como uma das joias da coroa de Viseu, identificado pelo botânico 
prof. Jorge Paiva como um raro exemplo no país de diversidade vegetal, mas lamentamos 
que se tenha desperdiçado um mandato autárquico sem que se tenha mexido uma palha 
para a sua requalificação, visto que é visível a necessidade de rejuvenescer algumas 
espécies.”. O verdadeiro fenómeno não são as tempestades Leslie e Helena, mas sim o estado 
a que o executivo de Viseu deixou que o Fontelo chegasse. Ao contrário do que dizia um 
jornal local, os partidos da oposição (e falo pelo Bloco) e os munícipes (como por exemplo 
associações de proteção do ambiente) não andam há semanas ou meses a falar sobre o 
Fontelo, mas sim há anos.----------------------------------------------------------------------------------- 
Em relação à cultura, vejamos: Viseu ficou sem cinema regular do Cine Clube (uma 
referência incontornável na cidade e no resto do país) por falta temporário de espaço físico. 
Viseu continua com uma sala de cinema fechada: Ícaro. Viseu continua sem o Centro 
Interpretativo da Cava de Viriato. Viseu continua sem proteger o património de Arte Nova. 
Obviamente, o Bloco de Esquerda dá mais uma vez, os parabéns ao Festival Literário de 
Viseu, à Quinta da Cruz e restantes museus do município, ao Teatro Viriato, e a todos os 
agentes culturais e associações que trabalham por todo o concelho em prol da cultura. 
Precisamos é de autocarros noturnos e ao fim-de-semana para que toda a população do 
concelho consiga vir aos eventos que tanto gaba. E aproveitamos para relembrar o pedido 
do Bloco na Assembleia de freguesia de Viseu, que já vem da anterior legislatura, 
relativamente ao Dia do Associativismo.----------------------------------------------------------------- 
Foram dados alguns números em relação ao turismo, esperamos é que o retorno do 
investimento em marketing seja, no mínimo, proporcional.------------------------------------------ 
Ainda bem que volta a haver Orçamento Participativo (uma proposta antiga do Bloco de 
Esquerda que foi aqui reprovada há alguns anos), e que esteve ‘desaparecido’ da 
generalidade da população.--------------------------------------------------------------------------------- 
Os Amarelinhos são giros. O contrato de concessão dos estacionamentos da cidade tememos 
que não seja assim tão giro. Não estaremos perante uma EMEV?---------------------------------  
Temos também várias promessas de parques para animais. Vamos ver se é desta. Afinal, foi 
o meu antecessor que aqui apresentou a Moção “Viseu, Cidade Amiga dos Animais” onde 
constava esta medida. Faltam as restantes.-------------------------------------------------------------- 
A central de biomassa em Viseu é uma piada. Veremos como a pressão por combustível 
(biomassa) levará a mais e mais monocultura. Chegará o dia que Viseu estará também entre 
os concelhos mais afetados pelos incêndios…----------------------------------------------------------- 
Quanto à transação de imóveis no centro histórico, a Câmara perde, em cada um desses 
momentos, a oportunidade de repovoar o centro histórico criando habitação social e de 
renda controlada. Esta sim cumpriria um papel integrador que os bairros não garantem. A 
transferência de propriedade não é, só por si, um garante de melhoria. Muitos dos negócios 
podem estar apenas a inflacionar os preços e a especular com as habitações que deviam estar 
em uso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na futura sede do SMAS, a única coisa reabilitada foram as lonas publicitárias que já 
estavam decadentes.------------------------------------------------------------------------------------------
Relembrar que o senhor presidente da câmara foi secretário de estado? Portanto em relação 
a SCUTs e ex-SCUTs, e à votação das autoestradas. E, finalmente, em relação às smart 
cities? Só mesmo para terminar. Onde está facilitado o processo de interação com os eleitos 
e as eleitas? As transmissões? As informações de transportes públicos? E as bicicletas 
públicas? Disse.-----------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Sete 
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minutos. Tem a palavra o Deputado Manuel Mirandez.---------------------------------------------
----- VINTE E NOVE – O SENHOR DEPUTADO MANUEL JOSÉ MOLEIRO 
MIRANDEZ (PS): Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhor Presidente da Câmara, 
Senhores Vereadores, Caras e Caros Deputados, Caras e Caros Presidentes de Junta. O 
tema que aqui me traz é algo que do nosso ponto de vista se arrastou no tempo durante 
tempo de mais, e falo do Projeto Jovem Autarca, algo que por proposta da JS foi aprovado 
de forma unânime, no Conselho Municipal de Juventude há mais de um ano e que parece 
que finalmente a câmara aceitou esta nossa proposta. Nós queremos saudar a Câmara por 
esse facto, e esperar que se passem das palavras aos atos, o que nem sempre tem sido aqui 
possível, de forma a que no início do próximo ano letivo possa ser eleito o primeiro jovem 
autarca aqui na nossa cidade. Obrigado.----------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Ainda 
há um bocadinho. Cristofe se às vezes quiser, mas rápido, está bem?-----------------------------
----- TRINTA – O SENHOR DEPUTADO CRISTOFE PEDRINHO (PS): Reitero os 
cumprimentos e agradeço ao Senhor Presidente. Muito rapidamente. Senhor Presidente da 
Câmara, há um ano atrás proferiu as seguintes palavra: “não vamos fazer obras no Mercado 
2 de Maio prejudicando o comércio durante o Natal, obviamente que o projeto está 
praticamente concluído, iremos lançar o concurso público para começar as obras exatamente 
no dia a seguir aos Reis quando desmontarmos o Natal de 2018”, portanto este ano. Foi no 
dia 22 de janeiro que proferiu, o Natal passou, os Reis passaram, o Carnaval está a chegar, 
o que teima em não chegar é o Mercado 2 de Maio e as obras no Mercado, tanto como as 
obras no 21 de agosto, como as obras na Comissão Vitivinícola no antigo edifício, como no 
Viseu Arena, como nas zonas industriais, e assim como nas incubadoras de bases rurais que 
também não aparecem. São várias obras anunciadas que de facto não passam de 
propaganda eleitoral, aliás, a Câmara decidiu há dias até colocar uns novos outdoors pra 
fazer campanha das obras que supostamente vai fazer, e até tem um logotipo da campanha 
do PSD Viseu Faz Bem. Viseu não faz é nada com o Senhor Presidente da Câmara.---------- 
Obrigado.------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra a Deputada Ana Paula Santana.----------------------------------------------------------------
----- TRINTA E UM – A SENHORA DEPUTADA ANA PAULA FIGUEIREDO SIMÕES 
GOMES SANTANA (PPD/PSD): Renovo os meus cumprimentos. Em todas as intervenções 
que tenho feito neste órgão, aliás como faço na minha vida, tento ser correta, até porque sou 
mãe, e tento dar educação pelo exemplo, e a minha intervenção de hoje tentou ser correta, 
clara, determinante, mas, recordando o histórico do assunto saúde na região, todas as 
Assembleias anteriores denotam a existência deste problema grave, e obviamente que hoje 
eu reiterei o problema e manifestei o meu desagrado, e julgo que não ofendi ninguém, aliás, 
eu sinto é que a carapuça assentou em alguém, e o assunto incomodou, e o Deputado Leitão 
Amaro trouxe aqui o assunto dizendo que eu...---------------------------------------------------------
- O Senhor Deputado António Manuel Antunes Rafael Amaro intervém do seu lugar não sendo 
percetível na gravação o que foi dito.----------------------------------------------------------------------
- A Senhora Deputada Ana Paula Figueiredo Simões Gomes Santana prossegue a sua 
intervenção dizendo: … peço desculpa, é a confusão do sobrenome, é indiferente porque 
olhei-o olhos nos olhos e ele percebeu logo a quem eu me estava a dirigir, e portanto, não me 
assenta a carapuça, as considerações que fez em relação a mim, porque eu entendo que fui 
correta, justa, clara e determinante naquilo que é a essência do problema, e se a minha 
intervenção denotou os problemas que são notórios, e se são notórios dispensam a prova 
porque são do conhecimento geral, não me venha pedir meu Caro Deputado provas porque 
as provas resultam daquilo que é o conhecimento geral e daquilo que são as notícias com 
estudos publicados, portanto, não sou eu que lhe tenho que dar as provas, aliás, estranho 
sim e a exemplo da intervenção do Deputado Ginestal que vocês conheçam tão bem os dados 
em relação a uns factos, ou parecem conhecer, e depois em relação a estas matérias de tanto 
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significado não os tenham tão certos, porque é público e notório que as nossas urgências 
mereceram a pior classificação em termos do país, toda a gente leu as notícias ou não leram. 
Eu li, e recordo-me bem, e também foi dito sim, que apesar dessa restrição clara, real, os 
recursos conseguiram prestar dos melhores cuidados, eu também disse isso aqui, e também 
o referi pela positiva, assim como também referi pela positiva quanto ao plano de 
contingência, isso que fique bem claro. Não me assenta a carapuça minimamente. O 
problema é real e merece de nós todos solidariedade como eu disse na minha intervenção, 
agora, não venham tentar ludibriar o problema porque ele existe e é sério, e espero que esta 
seja a última assembleia onde este assunto seja debatido a este nível para que consigamos 
alcançar a resolução efetiva da questão, e quem é que tem que tomar dinâmicas para a 
resolução efetiva da questão? Nós podemos puxar a brasa e denunciar os problemas e 
agilizar, digamos assim, o efetivo conhecimento das questões, agora, não somos nós, quem 
de direito atue. Obrigada.-----------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a 
palavra o Deputado Teodósio.------------------------------------------------------------------------------
----- TRINTA E DOIS – O SENHOR DEPUTADO MANUEL TEODÓSIO MARTINS 
HENRIQUES (PPD/PSD): Senhor Presidente da Mesa, restantes elementos da Mesa, 
Senhor Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Caros Colegas 
Membros desta Assembleia, Senhores Presidentes de Junta. Dizer aqui duas ou três coisas 
muito breve. Primeiro ao Senhor Presidente da Câmara dizer-lhe que, nesta questão da rede 
100% Digital, obviamente que me identifico na perfeição, mas, convinha acrescentar talvez 
ao texto a questão da velocidade da internet, porque, todos nós falamos em internet mas não 
a vemos, sabemos que existe mas não é uma coisa que seja palpável e a questão é que, quando 
falamos em banda larga também tem velocidades diferentes, é um pouco como os comboios, 
temos os regionais, temos o intercidades e temos o TGV, é que o problema deste país, além 
de não haver uniformidade na cobertura da rede digital, mas naquela que já existe o litoral 
tem um TGV e nós aqui temos um regional, e isto tem influência e de que maneira, isto tem 
influência e de que maneira na implementação de novas empresas, porque uma empresa 
quando vai fazer o estudo de mercado para a implementação da sua unidade fabril 
obviamente que vai ter em conta qual é a resposta em termos de rede de internet que tem, e 
por isso, há empresas que mesmo querendo vir localizar-se no interior do país não têm 
hipótese porque a rede não dá resposta. Eu sei de casos concretos, incluindo da Cidade de 
Viseu em que estão a fazer estudos e a comprar internet a Espanha, não por ser mais barata 
mas porque é mais rápida e que é necessária para poderem implementar.----------------------
Duas ou três coisas mais que eu queria aqui referir, porque não posso estar ali a ouvir tanta 
coisa que ali é dita e estar calado, tem que se dar resposta. Dizer que ouvi, e estive atento às 
intervenções do Partido Socialista, e a preocupação aguerrida relativamente aqui a obras 
locais, e que efetivamente, como também já foi dito, é pena que em obras de maior monta 
não viessem com uma agressividade, com uma arrogância e com um arrojo também maior, 
proporcional às obras, ou seja, para as obras grandes estruturantes para nós temos uma voz 
fininha, para as obras de alguma importância local temos uma voz grossa, é aquilo, sermos 
fortes com os fracos e sermos fracos com os fortes, leia-se aqui que não tem a ver com as 
pessoas o forte e o fraco, tem a ver com o governo da nação que obviamente é mais forte que 
um governo municipal por força obviamente dos orçamentos que têm e das competências 
que lhes estão atribuídas. Mas, agora entrámos numa nova fase deste governo, e leia-se deste 
Partido Socialista e dos partidos obviamente que o suportam, porque inda agora houve uma 
Moção de Censura, e é estranho ver os partidos que suportam estarem num dia a dizer o 
pior do governo no campo da educação, das portagens, mas no dia a seguir quando é 
apresentada uma Moção de Censura, meia hora depois, portanto, nem sequer reuniram mas 
vêm logo dizer, não, não, nós vamos segurar o governo, estejam tranquilos e descansados, 
portanto, isto aqui é tudo farinha do mesmo saco quando estamos a falar destas coisas e 
portanto eu não faço aqui a separação e as coisas são distribuídas de igual forma, atendendo 
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à dimensão de cada um dos partidos que aguentam este governo, então agora a frase é: Até 
ao final do ano. Portanto, até ao final do ano vamos lançar, até ao final do ano vão começar, 
vai ser tudo até ao final do ano, para eles, final do ano, 31 de dezembro de 2019. Ó meus 
amigos, os portugueses já cá andam há uns tempos, já estão habituados a ser enganados, e 
obviamente que, à primeira cai quem quer, à segunda pode cair quem está distraído, mas à 
terceira já não caem. O vosso terminar de ano é daqui a dois, três meses no máximo, 
portanto, daqui a dois ou três meses termina o ano de execução deste governo, a partir dali 
é campanha eleitoral, já é um outro governo, portanto, o andarem a dizer vai ser até ao final 
do ano, até ao final do ano estamos a falar no máximo dos máximos até finais de abril, 
portanto, tudo o que não aconteça até finais de abril já não vai acontecer, não vamos 
embandeirar por aí, e depois, os valores que são atirados, fazemos aqui um folclore, um 
festival com 11 milhões de euros para o IP3, 11 milhões de euros, uma pipa de dinheiro, 11 
milhões de euros. Já fiz aqui as contas outra vez, isto é o preço de 3 centros escolares ok, 
mas é uma pipa de dinheiro. Passados uns dias vejo novos barcos para Lisboa, 80 milhões 
de euros para fazer a travessia do Barreiro para Lisboa, 80 milhões de euros, até ao final do 
ano, é óbvio que eu não acredito que vão aparecer os barcos, mas eu estou a dizer aquilo 
que é dito que é para ser feito até ao final do ano, 80 milhões de euros, mas, mais incrível é 
o ramal de Coimbra para a Lousã, o ramal de Coimbra para a Lousã, uma coisa que afeta, 
na casa, não sei se são 5 milhões se são 6 milhões de utentes não é, 140 milhões de euros para 
o ramal, e para o IP3 onde diariamente passam 16 mil viaturas temos 11 milhões e é um 
folclore muito grande. É óbvio que eu não acredito que haja 140 milhões para o ramal de 
Coimbra para a Lousã, obviamente que não vai ser feito nada, os 80 milhões para os barcos 
obviamente que também não vai ser nada, como o Aeroporto de Lisboa não vai ser nada, 
mas, acabou a austeridade para as obras de Lisboa, barcos, aeroportos, a renovação da linha 
para Cascais e todas essas situações, mas para aqui, apesar de dizerem que acabou a 
austeridade, virou-se a página da austeridade mas a gente continua a viver pior do que no 
tempo em que havia austeridade, é que, ainda se fosse igual a gente ainda estava um bocadito 
melhor, mas é que nem isso, portanto, não vale a pena andarmos aqui a dizer que a culpa é 
de todos os governos porque cada governo tem um mandato e o mandato normalmente é de 
4 anos, e é avaliado, portanto, cada mandato de cada governo é avaliado no fim desses 4 
anos e feita a avaliação está arrumada, não se vai reabrir a avaliação 8 anos depois ou 12 
anos depois, portanto, os meus amigos se fizerem contas, eu já as tive aqui a fazer, já têm 
mais de 1200 dias no governo, 1200 dias de trabalho, se fosse efetivamente de trabalho dava 
para ter feito muita coisa, 1200 dias, portanto, não vale a pena atirar as coisas para trás, há 
que as assumir, há que as assumir, e há que defender, é óbvio que quando é para dar as 
mãos e estarmos juntos, estamos juntos aqui em matérias naquilo que defendemos, agora, a 
forma como defendemos se é a pensar nos viseenses ou se é pensar no nosso umbigo e no 
nosso partido, aí é que a diferença é muito grande. Tenho dito.------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Tem a 
palavra a Deputada Isabel Fernandes.-------------------------------------------------------------------
----- TRINTA E TRÊS – A SENHORA DEPUTADA ISABEL CRISTINA BENTO 
FERNANDES (PPD/PSD): Senhor Presidente da Assembleia, restantes membros da Mesa, 
Senhor Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Senhores 
Deputados, Senhores Presidentes de Junta, muito bom dia. Eu não podia deixar hoje de vir 
aqui falar sobre um assunto que me é especialmente caro, e que, nunca ninguém me ouviu 
fazer qualquer tipo de intervenção nesta Assembleia acerca do Centro Hospitalar Tondela 
Viseu e das obras da urgência, local onde eu trabalho há 22 anos. Onde trabalho a maior 
parte das minhas noites, onde passo a maioria do meu tempo, mas hoje era muito difícil 
deixar passar esta oportunidade de o fazer. Até porque acho, se até aqui, se é a casa onde eu 
trabalho, se é o sítio onde eu visto a camisola, não faz sentido nem é coerente vir aqui 
denunciar ou… os assuntos tratam-se dentro de casa, e se eu tiver que tratar algum assunto, 
alguma situação que eu acho que não corre bem nesta Administração, é lá que o devo fazer, 
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e é assim que eu acho que as coisas devem ser feitas. Mas, acho que devo aos utentes, devo 
à população que sirvo, devo aos meus colegas de trabalho, devo aos profissionais que tal 
como eu trabalham naquele hospital há imensos anos, e um aspeto que eu acho que a Ana 
Paula salientou foi relativamente aquele… há um estudo da DECO que saiu agora no final 
de janeiro e que vem dizer que o Hospital… um estudo feito acerca da satisfação dos clientes, 
e que o Jornal do Centro publicou, e portanto, caiu assim um bocadinho… custou um 
bocadinho porque, dizer que, a Urgência do Hospital de Viseu é uma das duas urgências do 
país em que as pessoas sentem que os cuidados são menos satisfatórios, para quem como eu 
trabalha há 22 anos naquele serviço, desde o primeiro dia em quele hospital abriu aquele 
serviço, custa, até porque… eu não sei se hei-de dizer aquilo que efetivamente as pessoas 
querem ouvir, ou se vou dizer aquilo que efetivamente se passa, mas eu acho que tenho que 
dizer aquilo que efetivamente se passa, porque neste momento, o facto… estes 4 anos, este 
adiar desta obra que em 2017, início de 2017 tinha sido um compromisso do governo 
anterior, tinha um projeto feito, tinha 85% dos fundos assegurados, faltavam 15% do 
Governo Central, portanto, no início de 2017 todos tínhamos a expectativa que as obras iam 
avançar. Estes 4 anos não serviram exatamente para coisa nenhuma, não serviram para 
nada, serviram só e apenas para fingir que o problema não existia, agora, a verdade é que é 
uma obra prioritária e é isso que eu tenho obrigação de dizer aqui hoje. Já falámos aqui, já 
vários intervenientes falaram acerca do investimento, da dificuldade do investimento, este 
governo não investiu, mas esta obra, estes 15% eram prioritários. Esta obra para Viseu é 
prioritária. E é isto que todos nós temos que defender, seja Partido Social Democrata, seja 
Partido Socialista, esta obra é uma prioridade, e tanto é uma prioridade que o Conselho de 
Administração, Presidente da Câmara já provavelmente conversaram sobre este assunto, 
já tentaram alinhar as forças, já tentaram fazer com que alguma coisa acontecesse. Não há 
nenhuma razão para aceitarmos, para Viseu aceitar que esta situação não foi resolvida. Não 
foi, nem está, nem há sinais de que vai ser. Se vierem agora anunciar alguma coisa eu espero 
que não seja, que, vai haver qualquer coisa para depois no ano não sei quê as coisas 
começarem. Há uma coisa que eu tenho a obrigação de dizer: Nós profissionais que 
trabalhamos naquele serviço, as pessoas são críticas e aquilo que se vê, é muitas vezes… as 
pessoas que andam para cima e para baixo, e que parece que não ligam nada a ninguém. 
Claro que as pessoas que andam para cima e para baixo estão exatamente focadas naquilo 
que estão a fazer, e que sabem exatamente o que estão a fazer. Mas há uma coisa que se vê 
que é má, e há aquilo que não se vê que é pior ainda, e isso eu tenho obrigação de dizer aqui. 
Neste momento, todos nós conhecemos a urgência, penso que todos vós conhecem a 
urgência. A urgência são: Uma sala de emergência com 4 unidades, onde nós tratamos do 
doente crítico, depois mais 6 unidades, numa sala que é a UDC, onde nós temos o doente 
também mais instável e depois aquele corredor que vocês conhecem. Portanto, aquele 
corredor que vocês conhecem é onde nós pomos todos os doentes, e nas zonas, na emergência 
e na UDC nós vamos tirando e colocando, as tais coisas que não se veem, vamos tirando e 
colocando, vamos tirando um e vamos colocando outro que está pior, chegamos ao ponto… 
é impossível eu vir cá e não… a partir de agora ninguém tem desculpa para não defender 
esta obra como prioritária. Porque pelo menos… alguém vos disse aquilo que, quando vão 
lá os Senhores Deputados, quando vão fazer visitas aquelas instalações, as pessoas 
escondem, porque, se estiver aqui o meu Enfermeiro-Chefe, se estiver aqui o meu Diretor 
do meu serviço com certeza que não vai ter um discurso assim. Agora, eu tenho obrigação 
de o fazer. Sabem que há pessoas que morrem não é? As pessoas morrem! Sabem que nestas 
situações em que temos imensos doentes em maca, muitos vão e vão morrer, não é? E há 
situações em que é para investir e nós gerimos as tais 6 mais 4 vagas, e há situações que nós 
sabemos que não vamos investir. Onde é que se colocam esses doentes na urgência? Alguém 
sabe? Eu sei mas não digo! Está bem. É só para dizer que chegámos a este ponto em que não 
há espaço. O isolamento de um doente com gripe, o isolamento de um doente com 
tuberculose, nós começámos por… e eu tenho esta legitimidade porque eu… nestes 22 anos 
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nós já fizemos: Investimos em vias verdes de AVC, temos números fantásticos em termos de 
tempo porta-agulha, entre, aquilo que nós chamamos porta-agulha, a entrada do doente na 
urgência e a trombólise para reversão da …, investimos em tudo isto e de repente sai o 
estudo que diz: A urgência do Hospital de Viseu é das piores do país. As pessoas que lá 
trabalham e que investem nisto, e os doentes que precisam, precisam de saber, não é por 
falta de esforço das pessoas que lá estão, que retiram de um lado, colocam no outro, e aquilo 
que as pessoas não veem. Mas, não há condições. Os gabinetes não chegam, a sala de 
enfermagem para cuidar dos doentes é aquela que tem umas cortinas que vocês sabem, é ali 
que nós tratamos todos os doentes com a exceção dos outros. Rodamos todos… privacidade 
zero. Mas, a privacidade nós até já nos fomos habituando, infelizmente a população de Viseu 
foi-se habituando o que é triste não é? Agora, quando nós dizemos assim: Pronto, este senhor 
é para colocar ali na antecâmara, naquele sítio que nós sabemos, porque não vai morrer 
aqui no meio de toda a gente, para toda a gente, morreu mais um doente na sala aberta, aí 
é dignidade não é? Aí é falta de dignidade. Eu acho que nós não merecemos, e a população 
de Viseu não merece isso. Obrigada.----------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Tem a 
palavra o Deputado João Valério.-------------------------------------------------------------------------
----- TRINTA E QUATRO – O SENHOR DEPUTADO JOÃO CARLOS FERREIRA 
VALÉRIO (CDS/PP): Senhor Presidente da Assembleia, em si reitero os cumprimentos a 
toda a sala. Antes de mais clarificar aqui ao Senhor Presidente da Câmara, eu efetivamente 
não falei do parque canídeo, falei da Mata do Fontelo, o meu partido terá feito um 
comunicado a esse propósito, mas se bem me recordo desse comunicado o questão essencial 
tinha a ver com inversão de prioridades, e é por isso que vim aqui falar exatamente da Mata 
do Fontelo que me parece uma prioridade maior quando comparativamente com o parque 
canídeo, ou seja, o CDS não está contra o parque canídeo, está contra esta questão de 
inversão de prioridades, até porque, na relação com os animais temos desde logo uma 
prioridade maior que seria o espaço do veterinário municipal que careceria de intervenção 
urgente, agora, efetivamente a questão da Mata do Fontelo essa sim, preocupa-me a mim, 
pelo menos pessoalmente, e aos viseenses como uma prioridade maior e que terá que ser 
colmatada, e foi o que eu disse aqui, há tempo para pensar, estudar, projetar e depois 
executar, portanto, estamos a meio da agenda para a década e a preocupação que o CDS 
quis aqui transmitir era exatamente da necessidade urgente de se intervir na Mata do 
Fontelo, até porque esse é um problema que está detetado como eu também disse aqui já há 
cerca de uma década. O próprio Dr. Fernando Ruas já tinha feito até uma proposta de 
intervenção para o Fontelo e era isso que eu queria que ficasse aqui bem claro. Também 
concordo consigo quando diz que estamos perante uma Mata Quinhentista, o Senhor 
Presidente disse e bem, aqui várias valências e virtudes dessa Mata e tem que haver um 
certo cuidado na abordagem e na intervenção que se faz na Mata, não queremos que com 
essa intervenção destruir o património riquíssimo que Viseu tem aqui ao lado, e permite 
oferecer uma melhor qualidade de vida aos viseenses, agora, teria sido ótimo que essa 
intervenção tivesse sido já anterior, até porque, por exemplo, tivemos aqui o Ano Oficial 
para Visitar Viseu, temos agora este ano, Viseu Cidade Gastronómica, vamos receber gente, 
e teria sido bom termos recebido essa gente com a Mata do Fontelo já nas suas devidas 
condições.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Relativamente às informações que o Senhor Presidente aqui disse, no fundo o Senhor 
Presidente veio dar aqui nota à Assembleia do andamento das obras e dos trabalhos, que no 
fundo consubstanciam também o Programa Viseu Primeiro que foi sufragado e o Senhor 
Presidente está a concretizá-lo, e deixe-me também lhe dizer, há várias obras que eu 
subscrevo na íntegra e aplaudirei quando estiverem prontas porque penso que beneficiarão 
os viseenses, outras que também estão nesse plano e que estão ser executadas eu também 
sou frontalmente contra e é por isso que o CDS apresentou um plano alternativo, não foi 
sufragado, o Senhor Presidente cumprirá o seu plano, mas dizer-lhe Senhor Presidente que 
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o CDS está preocupado com essas obras, obviamente que somos contra algumas delas, mas 
está preocupado essencialmente com as obras que não estão nessa informação, ou seja, há 
um conjunto de obras que eram obras âncora desse mesmo Programa Viseu Primeiro e que 
não estão a ser executadas, pelo que vi não estão sequer ainda projetadas temporalmente o 
seu inicio de execução, e todos nós aqui nesta sala de repente nos lembramos de várias, o 
Viseu Arena, a intervenção por exemplo ali na zona histórica, a revitalização de toda a zona 
histórica, essencialmente a Rua Direita também está por concluir, ali o funicular, há um 
conjunto vasto de obras que efetivamente foram propagadas no Plano Viseu Primeiro e os 
anos vão passando, estamos a meio da tal agenda para a década e a sua execução ainda não 
está no terreno. Senhor Presidente, nós sabemos, e disse-o há pouco, o CDS quer fazer uma 
oposição responsável, porque há já quem diga na rua que há aqui uma prateleira de 
inconseguimentos, ou seja, que há aqui um conjunto de obras que estão na prateleira e são 
os inconseguimentos deste município, nós não queremos ser injustos com o município, é por 
isso que entendemos que há um plano, há concursos, há vicissitudes próprias das obras, mas 
Senhor Presidente estamos a meio da agenda para a década e o CDS não pode deixar de 
aqui registar essa sua preocupação com esse conjunto de obras, vasto, que constava no Viseu 
Primeiro, que foi sufragado e foi por isso que o Senhor Presidente foi eleito, e que estão por 
executar efetivamente, e que são obras âncora e base aqui da Cidade de Viseu.----------------
Por fim, apenas e só para aclarar aqui uma questão relativamente às portagens levantada 
aqui pelo Deputado Rafael Amaro, dizer que, os cidadãos não ficaram confusos com a 
mensagem do CDS, os cidadãos ficaram confusos com a mensagem que alguns partidos aqui 
vieram transmitir aos órgão de comunicação social locais, ficaram confusos foi ter havido 
um conjunto de partidos que aprovam o orçamento que permite o aumento das portagens e 
um mês ou dois depois vêm dizer, temos uma proposta para abolir as portagens, os viseenses 
ficaram confusos foi com isso, e Senhora Deputada Filomena, de hipocrisia acho que isto diz 
tudo. Tenho dito.----------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Agora 
temos aqui uma questão que eu gostaria de colocar. O Senhor Presidente podia responder 
já, e acho que era importante, mas atendendo à estrutura que temos da Ordem de 
Trabalhos, se entendessem poder-se-ia a título excecional prolongar um bocadinho a 
manhã. Dava a palavra ao Senhor Presidente e prolongamos um bocadinho a manhã, 
atendendo até à estrutura que temos da Ordem de trabalhos se concordassem todos. Então 
tem a palavra o Senhor Presidente da Câmara.--------------------------------------------------------
----- TRINTA E CINCO – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado 
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros da Assembleia. Obrigado pelas questões 
colocadas. Deixem-me que comece pelo princípio. Em relação ao governo em funções, 
estamos na fase de avaliar o trabalho do mandato, vamos ter eleições em outubro e portanto, 
em outubro iremos validar ou não aquilo que o governo fez, e portanto, é legitimo que em 
Viseu também façamos a avaliação do que efetivamente não foi feito, e este testemunho que 
nos foi aqui trazido pela Senhora Deputada Isabel Fernandes, é de facto um testemunho 
eloquente e muito preocupante, eu confesso que fiquei muito triste e apreensivo, porque 
denota bem como uma obra que por acaso foi aqui a Senhora Vereadora que a deixou 
pronta e adjudicada em 2016 não está feita, nem iniciada, nem se sabe onde é que está a 
contrapartida nacional para a fazer. Recordar aqui que muitas destas obras que foram 
convencionadas na CIM, as Urgências do Hospital, a Unidade de Saúde Familiar da Rua 
das Bocas, a Escola Grão Vasco, a Escola Viriato, a Sé Catedral que também é outra, 
portanto, estas obras foram convencionadas entre os Autarcas e saiu do bolo da região para 
este efeito, isto não é uma dádiva do governo, estamos a falar de dinheiro que já estava 
alocado à região, que está a ser alocado a cumprir funções do governo e portanto, fico 
preocupado porque de facto as coisas não andaram, agora, também é bem verdade o 
seguinte: Há aqui duas diferenças de postura. Há a postura dos que querem construir e há 
a postura daqueles que até prometeram ir a Fátima a pé se alguma coisa correr mal, que é 
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o que se vê aqui na esquerda, que efetivamente estão todos os dias a rezar para que qualquer 
coisa corra mal, mas se as urgências do hospital estão com um atraso de três anos é 
normalíssimo, se aquele pequeno troço que vai ser feito, há três anos e tal que decorre o 
concurso e ainda nem sequer o visto do Tribunal de Contas está dado, é uma coisa 
perfeitamente normal, mas quando é a Câmara de Viseu a efetuar o projeto, a lançar o 
projeto, a procurar os fundos para fazer as coisas, depois lançar os concurso, ir ao visto do 
Tribunal de Contas fazer a consignação e começar a obra todos os prazos já não são 
toleráveis, enfim, é a diferença também de quem nunca fez, porque quem faz sabe que às 
vezes as coisas têm vicissitudes, estou a olhar ali para o Senhor Presidente de Junta de 
Cavernães, já gostávamos de ter feito o multiusos em Cavernães no final do mandato 
anterior, mas as vicissitudes do visto do Tribunal de Contas e por aí fora, não permitiram 
que se fizesse, enfim, quem não governa não sabe exatamente como as coisas são. Agora, da 
mesma maneira como este governo está a ser julgado agora, nós vamos ser julgados em 
2021. Fomos julgados nas últimas eleições, o povo gostou do trabalho que nós fizemos, até 
nos deu mais 5% de 47% para quase 53% e nas próximas eleições cá estaremos para ser 
julgados, isto é que é democracia. Há uma coisa que eu vos garanto, ninguém vive com mais 
paixão, com mais amor e com mais abnegação o trabalho diário da autarquia que não seja 
eu e a minha equipa, de sol a sol, e com a convicção que estamos a fazer exatamente o melhor 
que temos para fazer, e procurando Senhor Deputado Rafael Amaro ter as melhores das 
relações. Eu neste momento posso-lhe dizer que me dou bem com todos os membros do 
governo, porque o único com quem não me dava bem, olhe, zarpou e vai para o Parlamento 
Europeu e nem prestou contas do trabalho que não fez, mas portanto, posso dizer que tenho 
uma boa relação, e como sou uma pessoa cordata, agora, mas há uma coisa, ninguém cala a 
minha voz. Quando estiver em causa a defesa dos interesses da população de Viseu eu irei 
até às últimas consequências, e se tiver que ser bruto sou, se tiver que ser menos bruto 
também serei, mas também sei elogiar, como já o fiz em algumas circunstâncias em que as 
coisas aconteceram, portanto, que fique bem claro.---------------------------------------------------
Já agora em relação a Abraveses meu caro Rui, a união faz a força, juntos somos mais fortes, 
se não tivéssemos ido à luta, se ficássemos aqui numa postura essencialmente reivindicativa 
não tinha acontecido. Fomos à luta, e é o que temos feito, é o que nós temos procurado fazer, 
porque se estivermos à espera das políticas do governo para combater a interioridade, para 
combater o envelhecimento da população… diz que o Presidente da Câmara é que tem a 
culpa do envelhecimento da população, ou do decréscimo demográfico, isso são 
responsabilidades locais mas também são responsabilidades nacionais, e eu até agora não vi 
tomar uma medida por parte deste governo que efetivamente viesse beneficiar essas mesmas 
populações.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De facto Caro Pedro Alves, nós subservientes nunca seremos. Não o fomos em relação a 
governos da nossa cor, também não o seremos em relação a governos de outras cores, e esta 
questão que aqui foi trazida de facto é muito lamentável. Trouxe-me aqui uma notícia que 
foi um murro no estomago, que foi a questão do Centro Oncológico. Eu esperava que da 
parte do Partido Socialista alguém tivesse ido ali dizer assim: Vamos cerrar fileiras. Eu 
quero-vos dizer que quando sair daqui, a primeira coisa que vou fazer é pedir com carácter 
de urgência uma reunião com a Senhora Ministra da Saúde para defender esta posição, e 
vou convidar os meus colegas da região para se juntarem a mim, e vou convidar o Presidente 
do Conselho de Administração do Hospital para se juntar a mim, porque não podemos 
permitir que o argumento seja: “Já não servia à instituição”. Então uma obra que foi 
emblematicamente apresentada, puseram lá uma tabuleta, agora, já não servia à 
instituição? E os senhores calam-se? Então que viseenses são vocês que para o governo é 
subserviência e que em relação aos outros estão sempre aí, até com alguma falta de educação 
como às vezes se referem às coisas alguns de vós, outros felizmente não, e portanto, eu 
lamento que efetivamente as coisas cheguem a esse ponto. Quero-vos dizer que efetivamente 
hoje vou tomar esta atitude, porque eu não sabia disso, acabei de o saber agora, e estou 
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chocado, estou chocado por saber que uma infraestrutura fundamental para o nosso 
hospital já nem sequer consta das prioridades do governo. Nós temos que denunciar isto. 
Não podemos permitir que isso aconteça.----------------------------------------------------------------
Já agora dizer o seguinte: Tomara eu Cara Deputada Filomena Pires que todos os 
municípios de Portugal tivessem lá a Bandeira de Familiarmente Responsáveis, era sinal 
que todos tinham políticas viradas para as famílias. Em vez de enfatizar o facto de… de 
facto só são 70 e tal, deviam ser todos, e portanto, isso é que faz sentido.------------------------
Em relação ao Fontelo não vou falar mais sobre ele, já falei.---------------------------------------- 
Em relação ao ecossistema e qualidade de vida está à vista e é reconhecido pelos que cá 
vivem, mas também é reconhecido pelos que estão a vir para cá, por aqueles que estão a 
escolher a nossa cidade e o nosso concelho para viver, já agora, acho estranho que tenha 
ouvido sempre a defesa da participação dos cidadãos e depois se venha criticar o Orçamento 
Participativo. O Orçamento Participativo em Viseu é uma coisa transparente, até tem uma 
forma de votação eletrónica onde qualquer cidadão pode aceder, a plataforma está ao 
alcance de todos, e portanto, pôr em causa coisas que são conquistas das populações, e mais, 
aquilo quem foi aprovado no Orçamento Participativo, do primeiro e do segundo está tudo 
executado, do terceiro Orçamento Participativo já estão quase 70% dos objetivos, e quero 
chegar à apresentação dos novos projetos do quarto Orçamento Participativo dizendo que 
temos tudo executado dos últimos Orçamentos Participativos. Isto é que é de facto eficácia. 
Agora, nós termos orgulho do trabalho que estamos a fazer é errado? É errado que eu com 
os Senhores Presidentes da Junta façamos o trabalho todos os dias para procurarmos fazer 
o máximo pelas populações? É errado que nas informações do Presidente da Câmara nós 
estejamos orgulhosos do trabalho que estamos a fazer com a rede educativa? É que, o 
Presidente do Partido Socialista, pela voz do Senhor Deputado Ginestal vem aqui tentar ver 
aquilo que é errado, olhe, enquanto falava, estava a pessoa de quem falou, o Diretor do 
Agrupamento a dizer, olhe, por acaso até já entraram mais quatro, e é tão ridículo a forma 
como o fez, olhe, eu digo e volto a afirmar, era mais útil que tivesse ido ali dizer assim: 
Parabéns pelo trabalho que está a ser feito no domínio educativo que nos permite estar no 
3º lugar a nível nacional no 12ºano, no 8º lugar… olhar para os indicadores de abandono 
escolar e ver como eles têm decrescido no nosso concelho, nas várias freguesias, olhar para 
a lógica do abandono escolar, como ele tem também decrescido no nosso concelho, enfim, 
olhar para a qualidade das nossas escolas. Olhe, quando diz assim: O roteiro educativo da 
gestão educativa da era Almeida Henriques é exatamente mais inclusão, mais desporto, 
melhor alimentação, melhor qualidade do ensino, mais bolsas para os carenciados, olhe, 
mais aproveitamento escolar, isto é que é exatamente o resultado, e não é um trabalho do 
Almeida Henriques e da Vereadora, é o trabalho de toda uma comunidade, porque desde 
que cheguei à câmara que toda a política educativa é definida no Conselho Municipal de 
Educação, com o envolvimento, e está aqui um Diretor de Agrupamento que não está aqui 
nessa qualidade, que sabe bem como nós envolvemos todos os dias a diferente comunidade, 
e quero dizer ao Senhor Deputado que é feio aquilo que fez, aliás, eu acho que as pessoas 
quando exercem funções devem ser coerentes, este Almeida Henriques é o mesmo desde que 
nasceu, formou a sua personalidade e é o mesmo. Há pessoas que me dizem assim: De facto 
você é igual. E olhe, e quando sair da função de Presidente da Câmara onde estou, 
continuarei a ser igual a mim próprio. Eu acho lamentável é que o bajulador, Presidente da 
Escola Profissional Mariana Seixas tenha dado lugar ao comissário que quer fazer o frete 
ao partido, porque de facto, os números não o desmentem, o senhor esqueceu-se foi de 
contar os alunos todos, sabe, é que é fácil, e o senhor esqueceu-se de contar os alunos todos, 
eu quero-lhe dizer que hoje em Viseu existem 16.500 alunos entre o pré-escolar, 1ºciclo, 
2ºciclo, 3ºciclo, secundário, profissional, EFA, CEF e também no ensino recorrente, e no 
centro qualifica, quero afirmar e não tenho receio nenhum de ser desmentido que à data em 
que este mapa foi feito pelos Serviços de Educação, não foi a Vereadora, foram os Serviços, 
esta informação vem dos serviços, havia mais 531 alunos, e agora já à mais, já agora quero-
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lhe dar a triste notícia de que entretanto há para aí mais uns 20, desculpe lá Senhor 
Deputado dar-lhe estas boas notícias, há algumas aldeias onde se estavam para fechar 
escolas que este ano recuperaram, eu peço desculpa de lhe dar estas boas notícias, porque 
eu sei que o senhor é dos tais que vai a Fátima a pé para que tudo corra mal, olhe, lamento, 
lamento que efetivamente tenha esta postura e que seja tão destrutivo ao ponto de vir hoje 
fazer aquilo que veio fazer aqui, mas enfim, nós também já estamos habituados, já estamos 
habituados à sua falta de coerência e até à forma acintosa como o faz, o senhor e outros dos 
seus camaradas de bancada, que parece que veem em mim o inimigo. Eu não sou um 
inimigo, eu sou um aliado, eu sou o Presidente da Câmara eleito legitimamente pelos 
viseenses que todos os dias dá o melhor de si, todos os dias dá o melhor de si, e que já prestou 
contas, e que vai continuar a prestar contas, e olhe, eu digo uma coisa, até hoje, para todos 
os lugares em que prestei contas fui eleito, outros são nomeados, mas eu até hoje nunca fui 
nomeado para nada, eu fui eleito para todos os cargos que já ocupei, talvez seja um 
bocadinho a diferença. Estive no Parlamento, estive a dirigir aos Empresários do Centro, 
estive na Confederação da Indústria Portuguesa, na AIRV, agora na Câmara, sempre por 
eleição, é engraçado, foi sempre por eleição que cheguei aos locais, e sempre procurando 
honrar, e quero-lhe dizer mais uma coisa, quando chegar ao final do mandato terei todo o 
gosto em fazer o balanço, e dizer, os senhores até nem sabem fazer contas, porque se 
soubessem fazer contas diziam: É pá, de facto se a maior parte da obra que o Presidente da 
Câmara está a desenvolver com a sua equipa está financiada por fundos comunitários, era 
fácil fazer, e é isso que vos preocupa, é que começam a fazer contas, e, é pá grande parte 
disto vai exatamente calhar no final do mandato eleitoral, é pá que chatice, mas este 
Presidente da Câmara não tem culpa que o quadro comunitário de apoio tivesse entrado em 
vigor dois anos e meio depois da data que devia ter entrado, o que não permitiu… ainda 
agora estamos a aprovar projetos que já deviam ter sido aprovados há dois anos, este 
Presidente da Câmara não tem culpa que haja medidas que ainda não tenham aberto, e 
onde nós temos projetos para financiar, agora, há uma coisa que farei sempre, é procurar 
os meios de financiamento adequados sem sobrecarregar o orçamento da câmara. Se eu 
puder fazer uma obra, 85% a fundo perdido com mais 15% de contrapartida nacional pago 
pelo BEI não hesito, até porque isso permite-me continuar a libertar o dinheiro para 
continuar a fazer as obras nas freguesias, porque se não fosse assim não tínhamos 
ultrapassado as mil obras nas freguesias desde que chegámos à câmara, e nesse trabalho 
com todos os Presidentes de Junta, todos os 25. Ninguém acusa este Presidente de Câmara 
de discriminar um Presidente de Junta que não tenha sido eleito pelo meu partido, trato-os 
todos por igual, e os senhores sabem disto, e portanto deixar bem claro também isto.--------  
E terminando Senhor Presidente, terminando e respondendo também ao Senhor Deputado 
João Valério. O senhor come só peixe? Ou como só carne? Ou só usa a alface? Ou os agriões? 
Enfim, já deve estar cheio de fome. Eu por acaso também já estou cheio de fome porque 
costumo fazer uma refeição a meio da manhã e hoje não a fiz, isto para lhe dizer o seguinte: 
Nem só de pão vive o homem. Numa política autárquica se fossemos a pensar dessa forma 
reducionista, então, enquanto faltasse o saneamento só se fazia obras no saneamento e não 
se investia nas escolas, não se investia nos parques infantis. Não façam esse juízo, isso é 
populista e só serve quem quer degradar a democracia. Há uma coisa que eu volto a dizer e 
termino, conforme já disse aqui: Há um programa para executar, é sobre esse programa 
que eu responderei daqui a dois anos e nove meses, responderei por esse programa perante 
o eleitorado, foi isso que fiz na anterior eleição, e é isso que farei, e exortar os Senhores 
Presidentes de Junta, os vinte cinco, a continuarem a trabalhar comigo como têm feito até 
aqui, comigo e com toda a minha equipa. Os senhores têm sido pessoas leais, amigas das 
vossas terras, amigos de Viseu, e têm colocado sempre o vosso interesse pelas populações 
acima do interesse partidário, ao contrário dos vossos camaradas que têm mais urgência em 
vir aqui dizer: O presidente disse que fazia e não sei o quê, até de uma forma acintosa. Isto 
não cai do Céu, e vocês até deviam estar orgulhosos de algumas coisas que estão a acontecer 
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em Viseu. Pensar que nós podíamos fixar 300 engenheiros no espaço de dois anos e meio, 
olhar hoje para a Universidade Católica que ia abandonar o edifício e ter aqueles 11 mil 
metros quadrados a serem reabilitados para lá estarem a funcionar empresas e jovens 
empreendedores. Esta dinâmica é uma realidade, hoje já temos que fazer uma campanha 
nacional para recrutar mais pessoas para estas áreas que não as temos cá. Os senhores 
deviam vir aqui e dizer assim: Até estamos orgulhosos disto, mas não, os senhores optam 
por vir aqui e dizer assim: Atenção que na escola ali… há menos 14 alunos do que os que o 
senhor disse na sua intervenção, isto é a mesquinhez, é a mesquinhez da forma como se olha 
para o serviço público. Eu entendo o serviço público com um esse (S) grande, e entendo que 
nesta função não tenho partido, fui eleito pelo PSD com muito orgulho, sou do PSD com 
muito orgulho, mas nesta função eu disse-o no dia da eleição e da reeleição, sou o presidente 
de todos os viseenses, e é isso que eu vou continuar a ser, portanto, por mais ruido que os 
senhores façam eu contínuo com esta bonomia, com esta paciência a fazer de contas que não 
vos ouço. Muito obrigado.-----------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Para 
terminarmos, tem a palavra o Deputado Rafael Amaro. É um protesto? Está bem.-----------
----- TRINTA E SEIS – O SENHOR DEPUTADO ANTÓNIO MANUEL ANTUNES 
RAFAEL AMARO (PS): Isto é demasiado grave para podermos ficar calados. É o seguinte: 
O que nós queremos como Partido Socialista aqui dizer é que, o Senhor Presidente da 
Câmara, depois do que aqui foi dito pelo Deputado Pedro Alves sobre o projeto do Centro 
de Oncologia do Centro Hospitalar Tondela Viseu o Senhor Presidente desafiou-nos ao dizer 
e vocês ficam calados. Eu gostava de dizer ao Senhor Presidente e gostava de dizer a todos 
os Deputados presentes que, se aquilo que aqui foi dito, que não é essa a informação, e eu 
estou com uma informação oficial aqui em meu poder. Se aquilo que aqui foi dito se verificar 
ou se se vier a verificar o nosso sentido de indignação é igual aquele que foi aqui veiculado, 
mas também gostaria se isto não for verdade, que nós tivéssemos aqui do Senhor Deputado 
Pedro Alves, e sei que, e conheço-o perfeitamente, terá essa hombridade de dizer que se 
enganou, porque o que eu tenho aqui e é documento oficial é o projeto de Radio Oncologia 
do Centro continua em desenvolvimento no âmbito que estava delineado e portanto, essa é 
a nossa informação oficial e portanto, deixar aqui bem claro uma coisa: Se isto for verdade, 
se isto for verdade, ou seja, o que foi aqui dito foi que, com a mudança de ministério digamos 
que, aquilo que estava acordado para Viseu deixou de estar, e que aqui estamos num conflito 
de interesses regionais, e por isso é que eu gostava muito que a regionalização avançasse, e 
se isso for verdade, ou se isso acontecer, o Partido Socialista, e quando eu digo Partido 
Socialista é comigo, e eu respondo por mim, entrará na forma de luta que for aqui 
combinada no sentido de nos opormos a essa posição, que fique bem claro, e não metam o 
Partido Socialista, e nomeadamente o Partido Socialista comigo aqui na Assembleia 
Municipal em algo que não seja isto. Se isto se verificar, e eu estou aqui com algo que me foi 
comunicado com horas de emissão, se isto não for verdade eu estarei na primeira fila dessa 
mesma luta contra essa posição. Se não se verificar eu gostaria que o Senhor Deputado 
Pedro Alves viesse aqui dizer, enganei-me e felizmente as coisas avançaram.------------------- 
Ok, muito obrigado. Muito obrigado Senhor Presidente porque era para que que isto ficasse 
claro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Atendendo à importância dava a 
palavra ao Deputado Pedro Alves.------------------------------------------------------------------------
----- TRINTA E SETE – O SENHOR DEPUTADO PEDRO FILIPE DOS SANTOS ALVES 
(PPD/PSD): Muito obrigado Senhor Presidente. Então para ficar claro. Eu não tenho por 
hábito mentir, nem sequer mentiras piedosas. A expressão o projeto foi abandonado não é 
minha, é do Presidente do Conselho de Administração, chama-se a isso eufemismo, é a forma 
de dizer que abandonámos, “estamos a desenvolver”, está a perceber? Eu essas coisas, essas 
conversa, é agora que vai ser, é desta, é desta já vem há muito tempo. Vamos fazer então 
aqui um bocadinho do histórico para percebermos em que ponto estamos, e é isto que nos 
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tem que preocupar, e eu quando falo aqui do novo Secretário de Estado, é ter a perceção de 
que há lobbies dentro da saúde que podem ser fortes, e que de acordo com o abandono do 
projeto pode estar em causa outra coisa que não apenas esse eufemismo que acabou aqui de 
ditar, porque o que nos foi dito foi assim: Nós fomos convocados para um sábado ao meio 
dia e meio para o Salão Nobre do Centro Hospitalar. O Secretário de Estado de então veio 
anunciar a criação de um Centro Oncológico, pusemos lá a placa, andámos lá todos, houve 
gente aqui que tirou fotografias, todos satisfeitos pelo que ia acontecer. O Secretário de 
Estado disse na altura, e está, penso que em registo de voz também, era uma questão de 6 
ou 7 milhões de euros, ou era mais 6 ou era mais 7 e tal, era assim uma coisa para trás e 
para a frente não é, afinal aquilo já não era de 7, passou para 4, passou para 4, depois já 
estava em 4 milhões e tal e não sei quantos. A mim nunca me disseram que se fazia por 
menos de 16 a 30 milhões, e depois, sentámo-nos nós Deputados com a ARS, 2 milhões e 
meio. Agora com as novas tecnologias? 2 Milhões e meio. E eu caramba, então isto não 
avança, porquê? E agora chegam ali, abandonou-se porque era um modelo inovador, é uma 
coisa inovadora, vai ser uma partilha de serviços, de pessoal, uns vão, vêm cá os de Coimbra, 
vêm para aqui, mas a malta dizia, mas como vai ser possível depois para fazer o recobro, o 
que está previsto não dá, era um bunker, dois bunkers, andámos nesta conversa da treta com 
o tal modelo inovador, e de repente os que defenderam o modelo inovador que foi o Conselho 
de Administração diz que afinal aquele modelo inovador que andaram a desenvolver não 
serve a instituição, abandonaram aquele, agora vamos ver o outro, porque de repente, já 
criaram umas novas máquinas que se calhar são mais precisas… que conversa é esta? Que 
conversa é esta? É estar à espera do computador do último modelo, sai um cada mês, nunca 
avança com nada, é isso que estamos a fazer, e por isso, o termo, o projeto foi abandonado 
não é da minha autoria, foi assim que nos foi comunicado, e eu só conheço um significado 
para abandono, não conheço dois, abandonar é parar, é pôr de lado, esquecer, é assim, ou 
seja, foi posto de parte. O projeto foi abandonado, ou seja, vão agora fazer outro, se 
demorarem tanto a fazê-lo como foi este, caramba, isto é que me preocupa. O que nos foi 
dito pelo Senhor Ministro da Saúde foi, não se preocupe Senhor Deputado (para mim) em 
2019 os utentes de Viseu vão poder ter os tratamentos no Centro Oncológico de Viseu. Sim 
senhor. Em 2019 o que é que aconteceu? Abandonou-se o projeto porque não serve a 
instituição. Quisera eu estar enganado, que isto não tivesse acontecido, mas foi assim que 
me foi dito, e o Senhor Deputado veio aqui trazer um eufemismo. Eu reconheço que em 
termos de comunicação o governo é extraordinário. Muito obrigado.-----------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Se todos concordarem às 3 horas 
recomeçamos a Assembleia. Suspendemos agora.-----------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Boa tarde a todos. Íamos então 
recomeçar os trabalhos e fazia uma proposta em relação à Ordem de Trabalhos, em que os 
Pontos Dois (2), Três (3) e Quatro (4) que referem o Imposto Municipal Sobre Imóveis IMI, 
que fosse tratado, atendendo que os assuntos estão relacionados, têm a ver com o mesmo 
imposto, o IMI, que a discussão dos assuntos fosse em conjunto, apresentados e apreciados 
em conjunto, e fossem votados separadamente. Alguém tem alguma questão a levantar em 
relação a esta situação? Por isso, Pontos Dois (2), Três (3) e Quatro (4), apresentação a e 
apreciação em conjunto, votação em separado. Ninguém tem nenhuma questão a levantar? 
Por isso dava a palavra ao Senhor Presidente da Câmara.------------------------------------------
----- TRINTA E OITO – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado 
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal. Antes de mais 
só dar aqui uma questão prévia. Eu tenho um funeral às 4 e meia, portanto, às 4 menos um 
quarto terei que sair, se eventualmente a Assembleia já tiver concluída, encantado, se não o 
Senhor Vice-Presidente assumirá aqui funções, portanto, para ficar já a coisa devidamente 
esclarecida.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Muito obrigado Senhor Presidente também por fazer esta fusão, os três pontos têm muito 
as ver uns com os outros, desde logo no Ponto Dois (2) o que se propõe é minorarmos a taxa 
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do IMI a aplicar em 5%, a todos os prédios urbanos na ARU, na Área de Reabilitação 
Urbana, e também minorada a taxa do IMI a aplicar em 15%, aos prédios urbanos 
arrendados, e estamos a falar de situações que podem ser é cumulativas 5+15 que acaba por 
ser dentro da política do município para poder incentivar a reabilitação no centro urbano, 
e obviamente não deixar de majorar em 30% a taxa a aprovar, a aplicar aos prédios 
degradados.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Referir também que se verificou aquando da conclusão da aplicação dos fatores de 
minoração e majoração, alguns lapsos na identificação de 11 prédios.----------------------------
Assim em face do exposto propõe-se que seja corrigida a informação dada à Autoridade 
Tributária, relativamente ao conjunto de edifícios identificados na documentação que foi 
distribuída.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
O Ponto Dois (2) propor-se que a Assembleia Municipal de Viseu delibere autorizar a 
Câmara Municipal de Viseu a informar o Serviço de Finanças do reconhecimento da isenção 
de IMI durante 3 anos para esta fração, que aqui é identificada no Ponto Três (3) RUA 
CÓNEGO MARTINS 23, FRAÇÃO B.------------------------------------------------------------------
No Ponto Quatro (4) idêntico procedimento para a fração identificada na RUA DOS 
LOUREIROS Nº 28-32, no fundo acabam por ser incentivos que têm a ver com a área da 
reabilitação. Portanto, estes 3 pontos é aquilo que se oferece informar os Senhores Membros 
da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Algum 
dos Senhores Deputados quer intervir sobre esta temática? Tem a palavra o Deputado 
Alberto Ascensão.---------------------------------------------------------------------------------------------
----- TRINTA E NOVE – O SENHOR DEPUTADO ALBERTO GONÇALVES DA 
ASCENSÃO (PS): Senhor Presidente, Senhora Secretária, Senhor Secretário, Senhor 
Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Membros da 
Assembleia incluindo as Senhoras e os Senhores Presidentes de Junta, Senhores da 
Comunicação Social, Senhoras e Senhores.-------------------------------------------------------------
Muito rapidamente para recordar uma proposta que já aqui temos… proposta ou pelo 
menos a alusão, de alguma forma uma recomendação informal relativamente à adoção da 
majoração e minoração, principalmente no que à minoração toca, que esta ferramenta de 
alívio seja também extensível às nossas freguesias, aos meios rurais, onde teriam o benefício 
de poder contribuir para que, se calhar até para a fixação de pessoas. Depois, não deixar de 
aproveitar para referir que, estando-se numa fase de revisão dos coeficientes de localização, 
o chamado zonamento, que interfere com o zonamento, e tendo em consideração que o 
Senhor Presidente da Câmara é também Vice-Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses entidade que tem assento na CNAPU, que não deixe de rever aquilo 
que desde a sua nascença em 2003 padece de valores reconhecidamente inflacionados no 
que diz respeito ao Valor Patrimonial Tributável por influência exatamente do Coeficiente 
de Localização. É mais uma oportunidade, já houve duas ou três oportunidades com 
revisões ao Coeficiente de Localização no nosso concelho, é mais uma oportunidade que, até 
tendo em consideração as funções que desempenha na Associação Nacional de Municípios, 
o Senhor Presidente da Câmara poderá aproveitar para procurar esbater, resolver 
relativamente ao nosso concelho. Muito obrigado.----------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Deputado. Mais 
alguma intervenção neste âmbito? Tem a palavra o Senhor Presidente da Câmara.----------
----- QUARENTA – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado Senhor 
Presidente. Eu não posso deixar isto sem resposta, porque efetivamente faz parte do 
Programa Viseu Primeiro, e estamos a tratar disso com algumas Juntas de Freguesia a 
identificação de ARUs Rurais, portanto, isso está em curso, por outro lado eu sei que o 
Partido Socialista tem procurado colocar a pressão em cima do Presidente da Câmara e da 
Câmara em relação aos Coeficientes de Localização, para que conste, a Câmara não tem 
nada a ver com isso, é uma competência que não é da Câmara, portanto, mesmo que o 
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senhor vá ali com falinhas mansas a tentar transferir para a opinião pública que a 
responsabilidade é da câmara, não, por acaso até é do Governo, é do Governo através da 
Autoridade Tributária. Aquilo que nós temos dito sempre é: Sempre que algum cidadão não 
se sinta confortável com o valor do Coeficiente de Localização e do valor, a Câmara põe os 
seus serviços à disposição para pedir a revisão às Finanças, agora, o que é das Finanças é 
das Finanças, o que é da Câmara é da Câmara e obviamente que se houver uma revisão em 
baixa nós ficamos satisfeitos, agora, não tente colocar… já os seus camaradas câmara, do 
executivo também tentaram fazer o mesmo que é pôr a pressão no Presidente da Câmara, 
mas isso não tem nada a ver com o ser a pessoa mais influente ou menos influente, ser Vice- 
Presidente da Associação Nacional de Municípios ou não ser, isso são falinhas mansas. Isto 
tem regras que são feitas de acordo com aquilo que é a transparência e de acordo com aquilo 
que está definido na Lei. O Presidente da Câmara não vai fazer nenhum telefonema à 
Diretora Geral da Autoridade Tributária a dizer faça isto ou faça aquilo, esteja descansado, 
se o senhor o quiser fazer faça, este Presidente da Câmara não o fará, mas que fique claro 
porque estas falinhas mansas depois às vezes pegam e depois fica-se com a sensação que a 
câmara é que tem a responsabilidade, não, a Câmara não, naquilo que são os Coeficientes 
de Localização definam-se, o que for que seja aplicado, eu também pago o meu IMI, o senhor 
seguramente também paga o seu, mas que seja de acordo com a Lei, agora, pôr esse ónus 
em cima do Presidente da Câmara, não deixo que o ponha.-----------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Há mais 
alguma intervenção? Não havendo iriamos proceder à votação do Ponto Dois (2) 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 
IMÓVEIS - IMI - MAJORAÇÃO E MINORAÇÃO. Quem vota contra? Quem se abstém? 
Aprovado por unanimidade. (Anexo 2 – Registo nominal das votações, páginas 153/154).------ 
Passaríamos ao Ponto Três (3) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ISENÇÃO DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – IMI – EDIFÍCIO 
REABILITADO NA RUA CÓNEGO MARTINS 23, FRAÇÃO B. Quem vota contra? 
Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. (Anexo 3 – Registo nominal das votações, 
páginas 155/156). ---------------------------------------------------------------------------------------------
Passamos ao Ponto Quatro (4) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ISENÇÃO DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – IMI – EDIFÍCIO 
REABILITADO NA RUA DOS LOUREIROS Nº 28-32. Quem vota contra? Quem se 
abstém? Aprovado por unanimidade. (Anexo 4 – Registo nominal das votações, páginas 
157/158).--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Passaríamos ao Ponto Cinco (5) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE VISEU 
NOVO S.R.U. - REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL NA RUA DIREITA 149 
(ANTIGO ORFEÃO), NO CENTRO HISTÓRICO – COMPROMISSO PLURIANUAL. 
Tem a palavra o Senhor Presidente da Câmara.-------------------------------------------------------
----- QUARENTA E UM – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Obrigado Senhor 
Presidente. É uma questão formal, de facto a reabilitação do Edifício do Orfeão que já tem 
neste momento contrato aprovado e que será sujeito agora a um concurso público e a 
posterior visto do Tribunal de Contas, não será todo executado no ano que estava previsto, 
e portanto, sendo um compromisso plurianual tem que ser objeto de alteração aqui nesta 
Assembleia. Referir que este acréscimo do custo global desta obra, deve-se à obra que 
estamos a fazer. Estamos a falar de um edifico emblemático, quando eu cheguei à câmara 
estava previsto só ficar a fachada e tudo o resto desapareceria, hoje o que vos posso garantir 
é que todo o edifício será reabilitado, inclusivamente salvaguardando aquilo que é o telhado 
do edifício, os salões, a boca de orquestra, enfim, tudo aquilo que está no nosso imaginário 
e no histórico do edifício, e será feito um acrescento virado para o Largo S. Teotónio onde 
efetivamente vão funcionar as salas de apoio ao Viseu Educa, onde vai também ficar a 
funcionar a Universidade Sénior do Rotary, portanto, duas funções destintas mas para o 
mesmo objetivo, e no fundo a cidade vai ganhar mais uma sala com valor histórico para este 
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espaço, e portanto, referir que o trazermos hoje aqui, este aspeto tem sobretudo a ver com 
a questão do compromisso plurianual mas não deixando de querer também trazer aqui 
alguma informação. Já está totalmente estabilizado, feito com muitos contributos, da 
Universidade de Coimbra, da Universidade do Porto, várias equipas que trabalharam nisto 
e que nos permitem hoje, enfim, assim consigamos agora que o empreiteiro que venha a 
ganhar o concurso, seja um empreiteiro que faça jus à qualidade do projeto, estamos 
convictos que vai ser uma obra que vai orgulhar a Cidade de Viseu e que valeu a pena 
passarmos pela fase de rasgar o projeto e fazer um projeto novo, valeu a pena, porque vão 
verificar que o resultado final será seguramente bom. Muito obrigado. -------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Alguém 
quer usar da palavra? Tem a palavra o Senhor Presidente da Junta da Freguesia de Viseu.-
----- QUARENTA E DOIS – O SENHOR DA JUNTA DE FREGUESIA DE VISEU 
DIAMANTINO AMARAL DOS SANTOS (PPD/PSD): Muito boa tarde a todas e a todos. 
Um cumprimento especial ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, à Senhora e 
Senhor Secretários, Senhor Presidente da Câmara, Senhor Vice-Presidente, restantes 
Vereadores e Vereadoras também, Caras e Caros Colegas Presidentes de Junta, Senhoras e 
Senhores Membros desta Assembleia Municipal, Público, Comunicação Social e 
Funcionários também. Uma intervenção muito rápida, e permita-me Senhor Presidente 
duas notas prévias em relação aquilo que aqui ouvi de manhã, e a primeira tem muito a ver 
com o trabalho que é feito por este Executivo Municipal, pelo Poder Local e aquele que o 
Governo não faz. Senhor Presidente, nós estaremos daqui a 2 anos e 9 meses a fazer a 
comparação e vamos ver quem é que fez obra e quem não fez no nosso concelho. Isso é que 
é de facto importante. Chega às vezes a perceber-se, ou a entender-se que isto pode ser de 
facto uma desculpa para aquilo que efetivamente o Poder Central não faz no concelho e no 
distrito, mas em particularmente no concelho, e é óbvio.--------------------------------------------
Uma outra nota prévia, e é um pedido que já foi aqui dito e repetido mais do que uma vez 
pelo Senhor Presidente da Câmara, tem a ver com aqueles cartazes que nomeadamente a 
CDU e o Bloco de Esquerda colocam aí na cidade, nalguns sítios que chegam a ser 
manifestamente perigosos nomeadamente para peões e automobilistas. Eu não sei Senhor 
Presidente de Câmara se não seria de um dia pensarmos exatamente onde colocar a 
publicidade para evitar estes desmandos e estes pedidos que têm aqui sido feitos 
frequentemente e que parece que não resultam. Fazer queixas é fácil, atuar e fazer é mais 
complicado…--------------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Mesa intervém dizendo: Senhor Presidente de Junta, essas notas 
prévias faziam sentido e para a próxima vez, porque estamos agora neste Ponto 5, e faziam 
sentido na informação municipal. Era esse pedido que faríamos para o futuro, mas 
atendendo que era um assunto pertinente nós deixámos…------------------------------------------
- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Viseu Diamantino Amaral dos Santos 
prossegue a sua intervenção dizendo: Obrigado. Então vamos ao assunto se faz favor, e dizer-
lhe claramente que eu ouvi as palavras do Senhor Presidente relativamente à reabilitação 
do edifício do Orfeão e obviamente que não vou alongar-me muito mais, porque aquilo que 
ele disse, disse-o e disse-o bem, é de facto um edifício emblemático, reforça de alguma forma 
o investimento prático que o executivo municipal tem feito no setor da Educação, no setor 
da Cultura e no setor do Desporto, três pilares fundamentais desta governação e que 
valorizamos muito, e este ato concreto de reabilitarmos num compromisso plurianual o 
Órfão de Viseu, um edifício emblemático que todos nós conhecemos muito bem, passámos 
por lá, num caso particular, jogámos ping-pong lá, assistimos a alguns bailes. Estas 
manifestações culturais merecem de facto o edifício recuperado, mantendo a sua 
originalidade e a sua traça, e portanto, fazer bem não há muito quem, mas com certeza que 
esta reabilitação vai ser bem feita e obviamente que ficamos muito contentes até pelo serviço 
que ele depois vai desempenhar para a causa pública. Educação e Cultura são fundamentais 
e são de facto duas bandeiras do desenvolvimento do nosso concelho e da nossa comunidade. 
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Portanto, Senhor Presidente, da parte dos Membros desta Assembleia Municipal do Partido 
Social Democrata a nossa votação vai ser manifesta e claramente a favor desta iniciativa. 
Muito obrigado.-----------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente de 
Junta. Nós só pedíamos a vossa consideração em relação muitas vezes ao cumprimento das 
situações, porque neste momento é feita, e os Senhores Deputados que estão aqui e que 
representam o Bloco de Esquerda e da CDU podiam pedir a palavra para clarificar algumas 
situações, e eu não lhes posso dar a palavra para clarificar porque estamos noutro ponto da 
Ordem de Trabalhos, e por isso, este é um assunto que é pertinente mas que devia ser 
colocado num outro âmbito até para permitir o contraditório com as outras pessoas, 
nomeadamente da CDU e Bloco de Esquerda. Certo? Era só pedir para quando estivéssemos 
num ponto da Ordem de Trabalhos, há situações específicas onde podemos colocar esses 
problemas. Tem a palavra a Deputada Sara Calhau.-------------------------------------------------
----- QUARENTA E TRÊS – A SENHORA DEPUTADA SARA NATACHA DE SOUSA 
CALHAU (PS): Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Secretários da 
Mesa, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhores Deputados, Senhores 
Presidentes de Junta, Membros da Comunicação Social, Público em geral, apresento-vos os 
meus melhores cumprimentos. A reabilitação do edifício municipal da Rua Direita 149 ou 
seja, o antigo Orfeão constitui uma obra de vital importância para a revitalização do nosso 
Centro Histórico. Nesse sentido os Deputados Municipais do Partido Socialista vão votar a 
favor deste ponto da Ordem de Trabalhos. Não nos esquecemos que passaram 6 anos desde 
o início do projeto da requalificação, acompanhámos as adendas ao projeto, reparámos no 
aumento dos custos que são agora seis vezes superiores aos custos iniciais, não nos 
esquecemos disso e daquilo que o Senhor Presidente foi dizendo ao longo do tempo sobre 
esta obra emblemática. Não nos esquecemos também dos problemas do Centro Histórico. 
Apesar do número considerável de transações de imóveis e do movimento noturno ao fim-
de-semana, o Centro Histórico encontra-se sem pessoas, sem serviços, sem comércio e sem 
segurança. Lamentamos, mas não somos só nós que o dizemos e que o sentimos. Termino 
agora com o essencial esperando sinceramente que não haja mais anúncios e atrasos, e que 
esta intervenção alavanque finalmente o processo de revitalização do Centro Histórico. 
Obrigada.------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhora Deputada. Mais 
alguém quer usar da palavra? Tem a palavra o Senhor Presidente da Câmara.----------------
----- QUARENTA E QUATRO – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Senhor 
Presidente, só para dizer às Senhoras e aos Senhores Deputados que é este executivo que vai 
desenvolver esta obra e que encontrou financiamento no PEDU através de uma candidatura 
apresentada, que é preferível fazer bem mesmo que custe mais como é o caso, e dizer que 
efetivamente, olhe, eu para além de tudo tenho uma ligação muito afetiva a esta obra, 
porque cresci no prédio em frente a ouvir os ensaios do orfeão e isto tem vantagens sabe, 
que é sentirmos as coisas, não falarmos só por falar mecanicamente, mas sentirmos as coisas 
com o coração, e efetivamente é o que acontece aqui, e portanto, a diferença é que nós 
fazemos, e os senhores anunciam, portanto, no final far-se-á o balanço.--------------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Íamos 
então proceder à votação. Ponto Cinco (5) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA 
DE VISEU NOVO S.R.U. - REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL NA RUA 
DIREITA 149 (ANTIGO ORFEÃO), NO CENTRO HISTÓRICO – COMPROMISSO 
PLURIANUAL. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. (Anexo 5 
– Registo nominal das votações, páginas 159/160).-----------------------------------------------------
Em relação aos Pontos Seis (6) a Treze (13) atendendo que os assuntos estão todos 
relacionados, propunha que fossem apresentados e apreciados em conjunto e votados 
separadamente. Alguém tem alguma questão a colocar? Então dava a palavra ao Senhor 
Presidente da Câmara para os Pontos Seis (6) a Treze (13).-----------------------------------------
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----- QUARENTA E CINCO – O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: Muito obrigado 
Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Membros da Assembleia da Assembleia Municipal, 
e também pelo facto de se poder fazer a discussão conjunta. Como sabem nós temos vindo 
a empreender uma restruturação orgânica de toda a Câmara Municipal e também dos 
SMAS, em alguns destes casos foram nomeadas as pessoas mas obviamente que agora 
estamos a abrir os concursos públicos e realçar o seguinte: Desde que chegámos à Câmara, 
e isto é extensivo a toda a Administração nunca nenhum de nós integrou ou presidiu a um 
júri de um concurso, nem nunca nenhum de nós presidiu ou integrou um júri de qualquer 
recrutamento como é o caso aqui. Neste caso estamos a falar de chefias de segundo e de 
terceiro grau, de 2.º Grau na Divisão de Estudos e Qualidade, de 2.º Grau Divisão de 
Secretaria Geral, 3ºGrau Unidade Orgânica de Atendimento, 3º Grau Unidade Orgânica de 
Bibliotecas, 3º Grau Unidade Orgânica de Fiscalização, 3º Grau Unidade Orgânica de 
Programas e Equipamentos, 3º Grau Unidade Orgânica de Turismo e 2º Grau Divisão de 
Tratamento de Águas, e portanto, são estas aberturas destes concursos com os júris que 
estão aí designados que propomos à Assembleia hoje que aqui seja adotado.-------------------
----- MESA – O SENHOR PRESIDENTE DA MESA: Obrigado Senhor Presidente. Algum 
dos Senhores Deputados quer usar da palavra? Ponto Seis (6) Treze (13). Não havendo 
nenhum, pedido do uso da palavra iriamos então proceder à votação.----------------------------
Ponto Seis (6) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO 
JÚRI PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE UM 
CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU – DIVISÃO DE ESTUDOS E 
QUALIDADE - SMAS. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 
(Anexo 6 – Registo nominal das votações, páginas 161/162).----------------------------------------
Ponto Sete (7) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO 
JÚRI PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE UM 
CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU – DIVISÃO DE SECRETARIA 
GERAL. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. (Anexo 7 – 
Registo nominal das votações, páginas 163/164).-------------------------------------------------------
Ponto Oito (8) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO 
JÚRI PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE UM 
CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU – UNIDADE ORGÂNICA DE 
ATENDIMENTO. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. (Anexo 
8 – Registo nominal das votações, páginas 165/166).--------------------------------------------------
Ponto Nove (9) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO 
JÚRI PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE UM 
CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU – UNIDADE ORGÂNICA DE 
BIBLIOTECAS. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. (Anexo 
9 – Registo nominal das votações, páginas 167/168).--------------------------------------------------
Ponto Dez (10) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO 
JÚRI PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE UM 
CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU – UNIDADE ORGÂNICA DE 
FISCALIZAÇÃO. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. (Anexo 
10 – Registo nominal das votações, páginas 169/170).-------------------------------------------------
Ponto Onze (11) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO 
JÚRI PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE UM 
CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU – UNIDADE ORGÂNICA DE 
PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por 
unanimidade. (Anexo 11 – Registo nominal das votações, páginas 171/172).----------------------
Ponto Doze (12) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO 
JÚRI PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE UM 
CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU – UNIDADE ORGÂNICA DE 
TURISMO. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. (Anexo 12 – 
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Registo nominal das votações, páginas 173/174).-------------------------------------------------------
Ponto Treze (13) APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO 
JÚRI PARA O PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE UM 
CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU – DIVISÃO DE TRATAMENTO 
DE ÁGUAS - SMAS. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 
(Anexo 13 – Registo nominal das votações, páginas 175/176).---------------------------------------
Iriamos então entrar no Ponto Catorze (14) RATIFICAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO 
REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU APROVADO NA SESSÃO 
ORDINÁRIA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018. Conforme tinha ficado decidido na última 
Assembleia até porque houve uma leitura final, que, nós enviaríamos esta versão final, 
considerávamos aprovado, mas enviaríamos essa versão final para se proceder à ratificação, 
ou seja, porque houve pontos, houve situações que foram ditas em termos verbais e por isso 
precisávamos de consolidar e todos termos a certeza que aquilo que ficou na Ata 
corresponde à versão final que nos foi enviada para conhecimento de todos, por isso, em 
relação a esse Ponto Catorze (14) alguém quer intervir? Não havendo nenhum pedido de 
intervenção, Quem vota contra? Quem se abstém? Por isso Aprovado por unanimidade o 
Ponto número catorze (14). (Anexo 14 – Registo nominal das votações, páginas 177/178). Não 
temos ninguém do público inscrito conforme está previsto no Regimento e como tal não 
havendo inscritos, estão encerrados os trabalhos. Agradecemos a colaboração de 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 16 de novembro de dois mil e dezoito 
quando eram dezanove horas e dezassete minutos. E do que se passou, lavrou-se a presente 
Ata, que inclui um total de XX páginas anexas, que vai ser assinada por mim, 
____________________________, Primeiro Secretário e pelo Senhor Presidente, nos termos 
do artigo quinquagésimo sétimo do Regimento em vigor. -------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 
 

_________________________ 
 

(José Manuel Henriques Mota Faria) 
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