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Ata nº 5 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 17 de Junho de 2013 
 
 

Aos dezassete dias do mês de Junho 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 
 

O Executivo camarário esteve representado pelo Sr. Presidente e senhores vereadores: 
Regina Janeiro, Rui Lopo, Carlos Moreira, Santa Clara Gomes, Zélia Silva, Amílcar 
Romano, Olga Paredes e Sofia Martins 

 
A Mesa é composta pelo Sr. Presidente Frederico Pereira, pela primeira secretária 
Fernanda Moreno e segundo secretário Vítor Santos.  
 
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: 
 
Sara Ferreira - Substituída por Luís Pedro  
Eduardo Cabrita – Substituído por Naciolinda  
Rita Filomena - Substituída por Mendes Ferreira 
José Paleta - Substituído por Paulo Faleiro 
Joaquim Matias - Substituída por Daniel João Ventura  
Maria Rosário – André Antunes 
Paulo Deus – Alfredo Falcão 
Sara Seruca – Fernando Moreira 
J.F. Alto do Seixalinho – Mª João Porfírio 
J.F. Verderena – Ana Porfírio 
J.F. Santo André – Belmira Fernandes 

 
Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21 horas, 
registando – se 33presenças. 
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1.PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO AO ABRIGO DO ARTIGO 41º DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL 

RUI MARQUES (965455897) – Apelou ao executivo e ao Plenário da Assembleia Municipal 
que deveria haver uma intervenção nas Ruas do Barreiro onde ainda aguardam que se coloque 
o alcatrão, algumas delas ainda tem pedras soltas. Ainda no uso da palavra referiu tráfico de 
droga em zonas do Concelho que concretizou, sugeriu que a Câmara promova contatos com a 
PSP de modo a tentar resolver a situação. 
 
 

2. PERÍODO E ANTES DA ORDEM DO DIA 

Deram entradas na Mesa dos Trabalhos 6 documentos referenciados de “A” a “F”, que 
foram lidos por um dos subscritores.  
Documento anexo “A” _ saudação a propósito do desporto Barreirense Lida por Rui de 
Carvalho – PS 
Documento anexo “B” – Saudação “ Lançamento da 1ª Pedra da Creche dos Franceses 
Apresentada por Sofia Cabral –PS. 
Documento anexo “C” – Moção “ Portugal é hoje um País Ocupado, lida por Dulce Reis 
– CDU 
Documento anexo “D” – Moção “ Saúde e SNS- realidade ou ficção. Apresentada por Jorge 
espírito Santo - CDU  
Documento anexo “E” Recomendação “ Boletim Municipal - Lida por Humberto Candeias - BE 
Documento anexo “F” Ataque à Educação” – apresentada por Maria João Quaresma - CDU 
 
André Pinotes – Fez uma intervenção generalista sobre as moções em presença, avaliando o 
conteúdo dos documentos em presença, para destacar os que são de âmbito nacional em 
detrimento da avaliação no Concelho. Foi pedida uma suspensão dos trabalhos pela CDU e, 
quando retomados, a deputada Susana Silva apresentou o documento apenso à ata como 
anexo “1” que se ocupa dos transportes públicos, em concreto dos TCB. Seguiram-se as 
intervenções dos deputados municipais:  
Bruno Vitorino – Solicita que informem sobre “ Qual a semelhança entre bacalhau e o 
comunismo?” já que não conseguem fazê-lo, por si só. Lê o que diz o dicionário sobre o 
bacalhau e sobre o comunismo. Atreve-se a fazer um protesto se não lhe conseguirem mostrar 
as semelhanças entre o bacalhau e o comunismo. Isto representa um regresso ao passado. O 
PSD deveria de ter sido convidado. Porque senão é um regresso ao passado de que ninguém 
tem orgulho. Fala da recomendação do Bloco de esquerda sobre o Boletim Municipal e que vão 
votar a favor. Vem isto a propósito da exclusão dos Partidos – PS, BE e PSD da festa do 
Bacalhau, promovido pela Junta de Freguesia de Palhais, onde só esteve representada a CDU. 
Manifesta o seu apoio à recomendação proposta pelo BE. Considera que a CDU é panfletário e 
sugere. Por isso que a sua publicação seja suspensa até às próximas eleições autárquicas. 
Considera ilegítimo que a Câmara utilize nos autocarros, gastando o dinheiro dos munícipes 
em propaganda. Em relação ao documento “C” e à proposta de reindustrialização do Barreiro 
nele contido relembra a contradição que surge do facto da ausência da Câmara no Fórum 
promovido sobre o tem da Baia Tejo. Refere ainda que a democracia reconhece o direito a 
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ofensa de que foram alvo muitos dos que participaram no fórum. Coloca a questão 
(protestaram funcionários da autarquia no seu horário de trabalho?” Conclui que o Barreiro não 
têm nada a ganhar com as atitudes de que denunciou. 
Ana Porfírio – Faz uma intervenção introduzindo uma proposta de alteração em relação ao 
documento “B”. Ainda ao documento “E” considera que o Boletim Municipal não é um órgão da 
Assembleia Municipal. 
Presidente da Junta de Freguesia de Palhais. Usa da palavra para justificar as razões que 
levaram a não convidar todos os partidos para participarem na festa( falta de espaço). 
João Pintassilgo – Refere o fórum organizado pela Baía do Tejo para promover a retoma 
da actividade industrial no nosso Concelho, iniciativa que considera ser de louvar, que só 
peca por tardia, pois o Barreiro não precisaria da recente “iniciativa do governo sobre 
Reindustrialização”, pois há muito que é sabido que o caminho para o Desenvolvimento 
Económico do Concelho, passará necessariamente pela retoma da actividade industrial. 
Não precisaria se a Câmara e o seu Presidente já tivessem assumido as suas obrigações 
com quem os elegeu, como catalisadores e líder de um processo de promoção do 
desenvolvimento económico do Barreiro.  
Não foi por falta de alerta, sugestões e propostas que a Câmara já poderia ter tomada 
esta mesma iniciativa, que a Administração da Baía do Tejo agora decidiu tomar e muito 
bem. 
Muito bem, apenas, pela oportunidade que permitiu reunir uma plateia de empresários, 
que nos poderiam ter ajudado relativamente ao que poderia ser feito no Barreiro, para 
atrair empresas que potenciassem o nosso desenvolvimento. Para ouvir o que já era do 
nosso conhecimento, soube a pouco. 
Mas, para quem tem defendido que os interesses das populações e em particular dos 
Barreirenses, têm de estar á frente do tacticismo partidário, é profundamente lamentável a 
ausência do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro no referido evento, a não ser 
por questões de saúde os Barreirenses não podem aceitar justificações de agenda para a 
sua ausência. Que a somar também as ausências das Presidências de Almada e do 
Seixal (âmbito da Baía do Tejo e do Projecto do ARS), faz lembrar a expressão popular 
de “gato escondido com o rabo de fora”. 
Podemos ser críticos relativamente à estrutura do programa, onde a lógica e o bom senso 
recomendaria, que pelo menos o Presidente da Câmara Municipal do Barreiro tivesse 
espaço de intervenção próprio. Mas, como é que se pode desperdiçar a oportunidade de 
se apresentar a “visão e a estratégia” que o Município tem para sua Terra, a uma plateia 
de empresários. 
Para terminar, também não posso deixar de passar em claro a lamentável acção de “boas 
vindas” aos participantes, de entre os quais eu próprio que participava como membro 
desta AM, ter sido mimoseado com algo que me fez recordar o desabafo do ex-primeiro 
ministro Almirante Pinheiro de Azevedo: “bardamerda para o fascista”. Convenhamos que 
estes cartões de visita não serão os melhores para atrair investidores. 
 
 
Humberto Candeias – Utiliza da palavra para defesa do documento “E”. A propósito das forças 
politicas não estarem representadas nos órgão do município, não participarem e poderem 
apresentar as suas propostas nos boletim municipais, é muito grave, e é, muito grave dado o 
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que revela, a forma argumentada pela representante da CDU não colhe frutos, e não colhe 
porque não faz sentido. aaerc diz que este meios de comunicação devem expressar as 
diferentes forças politicas representadas nos órgãos municipais, não o diz que é um para o 
órgão , outro para outro órgão. Aliás a CDU reclamou em devido tempo à aerc uma situação 
que neste momento está a levá-la à prática no Barreiro 
André Pinotes – Defende um pedido de esclarecimento, do deputado anterior, solicitando se a 
apreciação que faz no documento “E” é extensível à prática genérica da Câmara na área da 
participação? Se acompanha o desprezo dado pelo executivo aos vereadores da oposição? As 
forças políticas não são envolvidas neste tipo de participação? 
Humberto Candeias –, A prática seguida em todas as áreas pela CDU no Barreiro, valoriza a 
confiança que aniquila o desenvolvimento das comunidades, porque calam tudo o que é 
diferente. 
Jorge Espírito Santo – Defende a discussão de questões do âmbito da saúde e da educação 
nesta Assembleia Municipal, têm todo o cabimento. Infelizmente não há ainda politicas locais e 
daí se entender que os serviços públicos estão sobre um ataque e o momento em que se fala 
numa coisa que se chama reforma do estado, que no fundo é um corte em tudo. Temos uns 
excelentes serviços públicos com resultados excelentes que valiam este tipo de serviços, aliás 
até é em comparação com outros onde os gastos são muito superiores. Sem bons serviços de 
públicos, nomeadamente na saúde, educação e na protecção social, não há desenvolvimento 
económico. Há deputados neste órgão que estão simultaneamente na Assembleia da 
República que inviabilizam permanente as propostas na área da saúde, nomeadamente 
votando contra 4 projectos, propostos por 4 partidos políticos que pretendiam apenas defender 
os serviços públicos no Barreiro. 
Bruno Vitorino – Afirma que o deputado anterior fez afirmações muito deselegantes, mas não 
vai usar de nenhuma figura por falta de tempo 
Jorge Espírito Santo – Informa o Deputado Bruno Vitorino que não pediu nenhum 
esclarecimento, citou um facto, que está em gravação “ se quiser ouvir” a agravação da sessão 
plenária da Assembleia da República do dia 30 de Maio, e, assim pode assistir ao seu discurso 
e depois no dia 31 de Maio também pode assim ouvir as votações e qual foi a sua posição, o 
que fica patente é a diversidade e incoerência dos seus discursos. 
Bruno Vitorino – Faz um protesto e, é um protesto por considerar a forma deselegante como o 
Deputado Espírito Santo colocou a questão quando sabe que o “outro, que sou eu” já não 
tenho tempo para responder. Requereu tempo à CDU para responder, tende esta força política 
recusado a fazê-lo. Registo. 
André Pinotes – Faz uma proposta de alteração ao Documento “D”, tendo os mesmos sido 
aceites pelo deputado Espírito Santo. 
Isidro Heitor – Partilha das considerações feitas pelos deputados anteriores em relação ao 
fórum promovido pela Baia Tejo. Lamenta também as injúrias, oriundas de manifestantes sobre 
os participantes desse encontro. Considera que o Documento “F” é um documento sindical e 
não de defesa do ensino público. 
Mª João Quaresma – Considera que tudo o que vem do governo se reflecte no Barreiro e daí o 
conteúdo do documento “F”. 
Humberto Candeias – A politica de reindustrialização e o crescimento que pode induzir não é 
garantia de desenvolvimento sustentável e é dependente da política europeia. Considera que o 
Barreiro é a crela do passivo ambiental. Social e territorial. Considera que o Barreiro necessita 
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de desenvolvimento sustentável que implica o afundar do Barreiro promovido pela política 
suicidária do governo. 
João Pintassilgo – Questiona o deputado anterior se considera valorizável a ausência do 
Presidente da Câmara no referido fórum?  
Humberto Candeias – Tem havido alguma capacidade e de exigir de um afirma efectiva que o 
Barreiro consiga recuperar aquilo que foi um grande lastro de destruição. O Barreiro é credor 
do investimento muito significativo, o passivo urbano, o passivo social, isso, o Barreiro é credor 
de facto. Portanto é preciso demonstrar também que o Barreiro precisa de um projecto de 
reabilitação e de desenvolvimento de indústria. 
Presidente da Câmara - Afirma a convicção profunda da vivência em democracia e da 
valorização das diferenças. Considera que o discurso e a prática não são dissociáveis e está 
disponível para ser avaliado pelos deputados e pelo povo do Barreiro. Quando ao documento 
“E” – Considera que a instituição Câmara Deve facilitar a informação aos cidadãos e que o 
Boletim Municipal é do Município e não de qualquer força politica. Esta é a sua posição pessoal 
há muitos anos. Fórum da Baía Tejo – Esclarece que a sua ausência e deveu ao convite ter 
sido recebido em cima da hora. A Baía Tejo é um parceiro importante no desenvolvimento do 
Barreiro e declara que não quer ser empurrado para polémicas públicas com a baía Tejo. 
João Pintassilgo - As opiniões diferentes devem ser sustentadas e isso é que é o debate o 
político. Considera o Sr. Presidente da Câmara que é polemizar com a Baía do Tejo defender 
os interesses do Barreiro perante investidores financeiros presentes? 
Bruno Vitorino – Não entende o Presidente da Câmara, agenda para participar no fórum que 
temos vindo a discutir não havia nenhum vereador que o pudesse substituir? Coloca questões 
Concorda com as ofensas que foram feitas aos participantes no fórum? Têm ou não 
conhecimento das participações de funcionário da autarquia, no seu horário de trabalho, nos 
protestos que ocorreram? 
Humberto Candeias - Relativamente à manifestações, nós somos contra a violência gratuita, e 
ofensa à dignidade das pessoas, mas somos favoráveis às manifestações e protestos das 
populações, final isto faz parte da democracia. 
André Pinotes – Questiona o Presidente da Câmara sobre:  “ Não considera  que os 
vereadores do PS são ou não do órgão da Câmara ? 
Presidente da Câmara - Defende o direito à manifestação e ao bom nome de cada cidadão, 
logo as ofensas pessoais não resolvem diferenças políticas. Não sabe de nenhum trabalhador 
do município que tenha estado na sua função de trabalho numa manifestação, mas se lhe for 
comunicado procederá de acordo. Esclarece na oposição pró-activa da autarquia em relação à 
Fisipe, como foi reconhecida pela sua administração em recente entrevista. 
Sofia Cabral – Esclarece que o PS não aceita as alterações ao documento “B”, porque 
considera que não acrescenta em nada o documento, visto a Câmara se enquadrar nas 
instituições. 
Passou-se à votação dos documentos 
 
DOCUMENTO A – unanimidade 
 
DOCUMENTO B – Não aceite nenhuma proposta de alteração – UNANIMIDADE 
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DOCUMENTO C – Tem alteração no fim – 19 votos a favor CDU e BE; 10 Abstenções PS e 3 
contra PSD – MAIORIA 
 
DOCUMENTO D – retira chorudos lucros e a maior conquista – 3 votos Contra PSD e 29 favor 
CDU; BE e PS – MAIORIA 
 
DOCUEMNTO E – CONTRA 15 A FAVOR do PS, PSD e BE e 17 votos contra da CDU – 
Rejeitada 
 
DOCUMENTO F – 29 votos a favor da CDU, PS, BE e 3 votos contra do PSD maioria 
 
ANDRÉ PINOTES – Em nome do PS declaração de voto, quer esclarecer que a bancada do 
partido socialista acha que os apelos à participação em greves não devem estar incluídos 
nestes documentos. 
Está-se a tornar insustentável em relação ao Boletim Municipal… 
 
ISIDRO HEITOR – declaração de voto em relação à Moção F, a bancada do PS votou a favor 
embora discordando de muitos considerandos porque é defensor da Escola Pública. 
 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Esclarece em relação aos pontos agendados 
sobre a Ordem de trabalhos, justificando os seus esclarecimentos. 

 
BRUNO VITORINO – Discutir sobre a inserção do ponto. Tiveram a discussão de líderes e em 
tempo algum tem memória de ter sido falado sobre a inclusão do ponto se aceitarem quer 
saber qual é a grelha de tempos. 
 
 
 
 

Encerramento 

O senhor presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 2horas do dia 18 de 

Junho 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 1 
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de Julho 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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