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Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 25 de Fevereiro de 2013 
(projeto de ata) 

 
Aos vinte cinco dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e treze, pelas 21 horas, no 
Auditório da Biblioteca Municipal, reuniram a Assembleia Municipal do Barreiro, com a 
seguinte agenda:  
 

1. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO AO ABRIGO DO ARTIGO 41º DO REGIMENTO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
2. PERÍODO E ANTES DA ORDEM DO DIA 
3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
3.1 Apreciação da intervenção escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a actividade municipal 

bem como da situação financeira do município de acordo com o artigo 53º, nº 1 a) e da lei 
169/99 de 18 de Setembro, alterada pela lei 5 A/ 2002 de 11 de Janeiro. 
 
 

  Executivo Camarário esteve representado pelo Sr. Presidente e senhores vereadores: 
Santa Clara, Zélia Silva, Carlos Moreira, Fernando Moreira, Rui Lopo, Sofia Martins, Regina 
Janeiro 

 
A Mesa é composta pelo Sr. Presidente Frederico Pereira, Primeira Secretária Rita 
Filomena e Segunda Fernanda Moreno.  
 
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia abriu os trabalhos informando o plenário 
relativamente à composição da Assembleia Municipal em matéria de pedidos de 
substituição ao abrigo do artigo 78º da lei 169/99 de 18 de Setembro, revista pela lei 5/A 
/2002 de 11 de Janeiro, pediram substituição os senhores deputados municipais: 
Rui Ferrugem – Substituído por Paulo Faleiro 
Paulo Faleiro - Substituído por Daniel Ventura 
Sara Ferreira - Substituída por Luis Pedro Cerqueira 
Eduardo Cabrita - Substituído por Carlos Pires 

 
 
Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21 horas, 
registando – se 35 presenças. 
 
Período de intervenção do público ao abrigo do artigo 41º do Regimento da Assembleia 
Municipal 
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em defesa do Hospital “ com o conselho de Administração do HNSRT no âmbito: Médicos 
de oncologia, técnicos de radioterapia, disponibilização de medicamentos no âmbito da 
oncologia. Conclui que as garantias dadas pelo Conselho de Administração não foram 
suficientes para os tranquilizar, face às disparidades das informações fornecidas pelos 
doentes e as disponibilizadas na reunião. Em consequência terão de aferir as diferentes 
informações em relação aos itens acima indicados. 
 
 

2. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  
 

Foram apresentados na mesa dos trabalhos 10 documentos referenciados com as letras 
de “A” a “J” oito dos quais lidas por um dos subscritores 
 
Moção anexo “E” – Em defesa do Poder Local Democrático- Paulo de Deus (CDU) 
 
Recomendação - Anexo “G” - Dia B – André Pinotes (PS) 

Recomendação Anexo “J” – Estratégia Porto de Lisboa: Uma Oportunidade para o 

Barreiro – Bruno Vitorio- (PSD). 

Moção – Autonomia Local e Tarifários dos serviços de água, saneamento e 

recolha de resíduos sólidos e urbanos – ANEXO “A” – Humberto Candeias – (BE). 

Moção “ Contra a privatização dos sectores das águas e resíduos anexo “D”- 

Suzana Farinha – (CDU). 

Recomendação – Comemorações do 25 de Abril – Anexo “F” – Sofia Cabral –

(PS) 

Moção – Nova Lei das rendas agrava a situação social anexo “ B” – André  

Antunes  ( BE). 

Saudação -8 de março – dia internacional da mulher- Anexo “H”- Alexandra 

Silvestre e subscrita por todos os grupos municipais 

Saudação – Candidatura da   Arrábida a Património Municipal Anexo “C”- CDU 
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“I”- (PS) 

Foram solicitados a interrupção dos trabalhos por um período de 5 minutos pelos leitos do 

PS. O tempo foi concedido, retomados os trabalhos intervieram: 

Adolfo Lopo – Relativamente ao documento “G” relembra que as áreas de intervenção 

devem ser sinalizadas pelos voluntários que participam. 

 

Humberto Candeias – Coloca questões sobre o documento “J” para as quais pede 

esclarecimentos de modo a perceber o enquadramento para o plano. 

 

Isidro Heitor – Relativamente ao documento “J” solicita clarificação sobre o entendimento 

da expressão “ A mudança de paradigma dos objectivos do Arco Ribeirinho Sul”. Solicita 

ainda ao Presidente da Câmara esclarecimento de que dispõe sobre essa intervenção no 

Barreiro já que este Assembleia sabe muito pouco. 

 

Bruno Vitorino – Valoriza a lógica de desenvolvimento integrado do Concelho do Barreiro 

contemplada na estratégia assim como a reconversão de zonas ribeirinhas que sabe já 

terem sido afloradas em contactos com o Governo. Em relação ao que projecto arco 

Ribeirinho Sul a diferença é que agora não contempla imobiliário, isto é, deixar-se cair a 

construção nos índices que estavam previstos. Esta estratégia contempla também a 

viabilização da Baía - Tejo. 

 

Joaquim Matias – Usa da palavra para defesa da honra por não reconhecer nem ética nem 
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ao deputado Bruno Vitorino para lhe fazer reparos e, em seguida, ofendê-lo. 

 

Bruno Vitorino - Responde à intervenção do orador anterior e relembra que aceita as 

diferenças e convive bem com elas e, no seu entender, ficou bem claro quem ofende 

sistematicamente. 

 

Paulo de Deus – Em relação ao documento “G” relembra que ele contempla situações já 

existentes em planos elaborados e que foram avaliados como paranóicos pelo agora 

subscritor. Faz recomendação de alterações_ “ no 2º parágrafo retirar “ e requalificação 

…. Península de Setúbal”, fim do penúltimo parágrafo acrescentar” incluindo as propostas 

contidas no Plano da  Quimiparque e Zonas envolventes, mas também em projectos nas 

áreas de recreio e de carga”.  

 

 

 

Humberto Candeias – Relativamente ao documento “G” manifesta preocupações quanto 

ao grau de generalidades com que os assuntos são abordados. 

 

João Pintassilgo – A água é um bem público logo nem o bem nem o sistema devem ser 

privatizados. Considera que a água tem um custo e deve ser vendido por um preço justo 

para que o sistema não se degrade. O tarifário tem que ser actualizado com bom senso e 

tem de haver bens financeiros para o investimento no sistema, daí que a concessão da 

exploração mantendo a propriedade do bem e do sistema na esfera pública. 

Comentário:  
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Joaquim Matias – Defende que a gestão da água deve ser também pública para garantir a 

sua eficiência. Quanto ao documento “j” lembra que, hoje a estratégia de 

desenvolvimento e sustentabilidade das economias terão de contemplar sempre as 

questões ambientais. Recorda que a estratégia, dinamizada pela autarquia, para o 

território da Quimiparque foi discutida com as autoridades que eram parceiras, das quais 

destaca o Porto de Lisboa. 

 

Bruno Vitorino – Esclarece que na sua 1ª intervenção não ignorou que da concretização 

dos planos o estudo dos impactos ambientais a considerar. Em relação à intervenção do 

deputado Humberto Candeias, clarifica que o documento “J” dá resposta às preocupações 

manifestadas. Solicita informações ao deputado Paulo de Deus em relação às propostas de 

alteração do documento “G”, pedindo que as concretizasse. 

 

José Paleta – Em relação às comemorações do 25 de Abril, concorda com a reunião 

extraordinária da Assembleia Municipal., mas não no dia 25 de Abril, para que impeça a 

comemorações nas freguesias e presença no desfile popular em Lisboa. Quanto ao 

documento “g” considera-o dês necessário, reafirmando a intervenção anteruior do 

deputado Adolfo Lopo. Termina com considerações e esperança no desenvolvimento do 

Barreiro. 

 

Humberto Candeias – Defende que a gestão da água deve ser pública até pela 

especialidade do bem e do modo a garantir a sustentabilidade do enorme investimento 
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público feito nesta área. 

 

André Pinotes - Defende que a sessão da Assembleia Municipal comemorativa do 25 de 

Abril ocorra nesse dia num horário que contemple. 

 

Humberto Candeias – Manifesta a concordância com o orador anterior 

 

Presidente da Câmara - Questão de águas. Devem ser públicos e municipais e que há 

violação da autonomia do poder local quando se pretende impor tarifas Esclarece que já 

se investiu cerca de 10 milhões de euros nas águas, ocorrida nos últimos anos e lembra o 

plano aprovado para o sector neste órgão. Informa a reunião como o Secretario de Estado 

doa Transportes tendo sido informado do que o Plano Estratégico do Porto de Lisboa 

contempla para o Barreiro e esclarece que a decisão actual do Governo insere-se no que 

estava planeado para o território da Quimiparque e está consignado no Plano de 

Urbanização da Quimiparque. Nada sabe em concreto que julga ocorrer em discussões 

posteriores. Na sua opinião não há mudanças de paradigma e a Câmara nunca defendeu 

deslocalização para fora do território da Quimiparque. Reafirma total disponibilidade para 

a discussão d estratégia e sua articulação com a Administração do Porto de Lisboa sempre 

em defesa do Barreiro. 

 

Bruno Vitorino – Sugere que a Sessão comemorativa do 25 de Abril seja uma sessão 

solene, mas não uma sessão extraordinária até para que não hajam encargos para o 

erário público. 
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Paulo de Deus – Intervêm para destacar que o deputado anterior desconhecia em 

absoluto o Plano de Urbanização da Quimiparque 

 

Presidente da Câmara propõe uma alteração do texto da moção “G” a pedido do deputado 

Bruno Vitorino, e o grupo do PSD pede uma suspensão dos trabalhos por 5 minutos. 

 

Retomados os trabalhos o deputado Bruno Vitorino lê as alterações propostas e aceites do 

documento “G” - 2º paragrafo:-  termina em “regeneração”. 

5ª Paragrafo – Nova redacção: “ O Barreiro na sua vertente industrial na criação de 

emprego e de postos de trabalho” (Documento apenso à ata - com as alterações 

introduzidas). Passou-se de imediato à votação do documento “J” e o seu resultado foi: 

 Aprovado por maioria com 32 votos a favor da (CDU, PS e PSD) e 2 votos contra do BE. 

 

Anexo A – Maioria 21 votos  a favor ( CDU e BE) , 3 contra do PSD e 10 Bate do PS 

Anexo B – Maioria com 31 votos a favor da CDU, PS e BE e 3 votos contra do PSD 

Anexo C – Unanimidade 

Anexo D – Aprovado por maioria com 21 votos a favor da CDU e BE, 10 Abstenções do PS 

e 3 votos Contra PSD 

Anexo “ E – Aprovado por maioria com 21 votos a favor da CDU e BE, 10 Abstenções do 

PS e 3 votos Contra PSD  

Recomendação F - Comemorações do 25 de Abril rejeitada por maioria com 15 votos a 

favor do PS, BE e PSD  e 19 votos contra da CDU 
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e 3 abstenções do PSD 

Anexo H – Unanimidade 

Anexo I – Por unanimidade 

 

Declarações de voto :-  

Humberto Candeias - Declaração de voto relativamente à posição assumida quanto ao 

documento “J” adiantando que a metodologia adotada e o voto a favor que consuma a 

esboroar de uma lógica metropolitana e de um arco ribeirinho, acentuando uma falta de 

solidariedade para com a ideia de “A cidade de 2 Margens”. 

 

André Pinotes - Declaração de voto relativamente à posição assumida quanto aos 

documentos “E; F e G”  

 

José Paleta – Declaração de voto relativamente à posição assumida quanto aos 

documentos “F e G” 

 

João Pintassilgo – Ausência de estratégia por falta do executivo – Intervenção apensa à 

ata como anexo 1. 

 

Humberto Candeias – Faz-se intérprete da grave crise económica que atinge limites 

difíceis de imaginar e que leva aos portugueses para situações insustentáveis e põe em 

risco instituições. Conclui com o desejo de uma necessidade de mudança de politica 
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nacional, considerando isso uma responsabilidade do governo. 

 

João Pintassilgo – Intervêm subscrevendo a intervenção do deputado anterior e 

justificando que era esse o sentido da moça “F” que foi proposta pelo PS e que a CDU 

rejeitou. 

 

ENCERRAMENTO 

 

O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas    2    horas do dia 26 

de Fevereiro de dois mil e treze, constando a gravação áudio desta sessão arquivados nos 

serviços da Assembleia Municipal. 

 

APROVAÇÃO DA ATA 

Para constar e produzir os seus efeitos legais, se lavrou a presente acta que 
após analisada foi aprovada por unanimidade na reunião em realizada em 30 
de Abril de 2013 e vai ser assinada por mim Rosa Maria de Jesus Ribeiro, 

Técnica de Secretariado que a lavrei e pelo Senhor 

Presidente da Assembleia, Frederico Pereira  

  
   

Conforme original 
  O Presidente da Assembleia Municipal 
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