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Ata nº 6 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 19 de Junho de 2013 
 

Aos  dezanove  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: 
 
3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA  

 

3.3 Ponto de situação da Revisão do PDM 

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

 
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: 
 
Jorge Espírito Santo – substituído por Alfredo Falcão 
Mª do Rosário Vaz ‐ substituído por André Antunes 
 
Verificada  que  foi  a  existência  de  quórum,  foi  declarada  aberta  a  reunião  pelas  21  horas, 
registando – se 33presenças. 
 
3.PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

João Pintassilgo – Teve conhecimento de um facto que veio colocar o Barreiro pelas boas razões 
na Boca do Mundo, foi aprovado pela UNESCO um conjunto de candidaturas onde de entre elas 
foi aprovado o diário de viagem elaborado pelo Álvaro Velho, relativamente à viagem de Vasco da 
Gama à índia, foi inscrito na Memória do Mundo, assim sugere que este órgão tome posição sobre 
a matéria, assim na sessão a realizar no dia 1 de Julho se aprove um documento conjunto de 
todas as forças politicas para ser votado. - Sobre a proposta o plenário concordou com a ideia 
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Humberto Candeias - referindo-se às alterações da ata nº15 de Dezembro 2013 adianta que o Sr. 
Presidente da Câmara referiu que relativamente ao Palácio de Coimbra na sua opinião não o 
considerava património. 
Quanto à reunião da Comissão de planeamento, tendo em conta a alteração da Hora informou 
que estava disponível para participar na reunião. 
Posto isto, o Sr. Presidente da Mesa questiona o Presidente da Câmara relativamente às suas 
declarações sobre o Palácio de Coimbra, tendo o Sr. Presidente da Câmara confirmadas as 
declarações do deputado Humberto Candeias, posta à votação da acta foi aprovada por 
unanimidade  
 

3.2 Ponto de situação da Revisão do PDM 

 

O PDM é um documento que não é só urbanístico, é um documento que tem que estabelecer 

uma  estratégia  de  envolvimento  territorial  e  as  políticas  municipais  de  Ordenamento  do 

território  e  de  urbanismo,  bem  como  das mais  políticas  urbanas,  com  outros  territórios  de 

concelhos envolventes, onde cada vez mais a componente económica e social tem que ser uma 

realidade, nesta lógica de visão de futuro de uma cidade. O PDM foi aprovado em 1994. A CDU 

ganha as eleições e assumiu no seu programa a revisão do mesmo. Portanto o que se tem hoje 

em dia é  saber qual é o ponto de  situação em  concreto do PDM, quais os prazos em que o 

executivo se compromete a apresentar um documento com esta  importância, como é possível 

após 11 anos haja um processo de rescisão com a empresa que trabalhou no PDM? 

Dulce Reis – Questiona o executivo sobre se tem uma síntese do número de diplomas legais que 

foram publicados após o inicio da revisão do PDM até ao momento actual e em que medidas é 

que esses diplomas legais implicaram ou não a continuidade dos trabalhos de revisão do PDM. 

Bruno Vitorino – Na sequência da conversa da deputada Dulce questiona se a Câmara dispõe 

dessa listagem de documentos que inclua exclusivamente do Barreiro ou são extensivos a todos 

as autarquias? 

André  Pinotes  –  A  CDU  à  8  anos  que  têm  a  responsabilidade  na  Revisão  do  PDM,  não  se 

entende  o  porque  do  executivo  não  pretender  discutir  este  assunto,  uma matéria  que  nos 

parece da a maior importância, vamos aguardar 

Presidente  da  Câmara  ‐    A  Câmara  sempre  esclarece  e  está  disponível  para  prestar 

esclarecimentos,  debates  e  reflexões  sobre  o  assunto,  desde  que  para  isso  a  Assembleia 

Municipal  tome  a  iniciativa.  A  Câmara  respondeu  aos  requerimentos  subscritos  pelo  eleitos 

colocando  dúvidas,  a  Comissão  convocou  reuniões  para  esclarecimentos  a  Câmara  esteve 

presente e esclareceu tudo quando era possível. 

Humberto Candeias – Considera correcto o enquadramento feito pelo deputado Bruno Vitorino 

no  inicio  dos  trabalhos  sobre  Ponto  da  situação  da  revisão  do  PDM” Destaca  a  evolução  na 
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legislação. Mas lembra que isso não esclarece o tempo que decorreu e existindo uma comissão 

de  acompanhamento  do  PDM  nunca  a  Assembleia  Municipal  conheceu  relatório/atas  que 

permitissem  conhecer  o  seu  trabalho.  Revela  a  necessidade  de  envolvimento  de  todos  os 

munícipes que se vá reflectir no documento final, para concretizar a sua ideia, retoma a questão 

do Berreiro ferroviário e a dupla informação que resulta da posição fornecida pelos moradores 

do Bairro que acreditam que a autarquia considera o bairro zona de património municipal e a 

posição do Presidente da Câmara ata de 12 de Dezembro 2012 – que não lhe reconheceu esse c 

valor. 

Bruno Vitorino Considera que a CDU não tem ideia para a cidade, porque se tivesse, já a tinha 

discutido com a população e essa ideia influenciaria o PDM. Coloca de seguida várias questões 

ao Presidente da Câmara. 

Luís  Pedro  No  Uso  da  palavra  adianta  que  Planear  não  tem  como  a  finalidade  resolver 

problemas.  Daí  que  lamenta  que  o  Presidente  da  Câmara  não  tenha  apresentado 

ideias/propostas e não disponibilize informação do conjunto d e relatórios que foram referidos 

em comissão. 

Vereador Rui Lopo – Considera que há pouco assunto para discutira partir do que se tem 

passado nesta Assembleia Municipal, Considera que as respostas dadas ao requerimento da 

Comissão de planeamento já esclareceram muito do que havia a informar. Consideramos que o 

PSDM não é só uma ideia para a cidade daí envolver documentação/temas que não são 

acessíveis a qualquer pessoa. Faz uma listagem dos planos PDM aprovados na área da CDD‐LVT 

e do Algarve. Refere a equipa externa que foi contratada de 2003 e cujos trabalhos tiveram a 1º 

concretização em meados de 2006.A nossa discussão do contrato com a empresa Externa, feita 

a pedida desta, os técnicos da autarquia têm trabalho do e daí que as principais pelas técnicas 

estejam ao serviço. 

Hugo Cruz – Protesta para relembrar que a Comissão doe Planeamento não se ocupa, apenas do 

PDM, porque  foram  introduzidos dois pontos na altura e, tal como neste plenário o Vereador 

reconheceu que o PDM não era assunto para discutir na Assembleia Municipal. 

Vereador  Rui  Lopo  –  Presta  esclarecimento  sobre  os  pontos  introduzidos  ocuparam muito 

tempo. 

Humberto Candeias – Pede esclarecimento sobre as atas da comissão de acompanhamento que 

o Vereador voltou a falar. 

Bruno Vitorino – Reafirma que não que não vê que a CDU seja uma estratégia para a cidade. 

Não  diz  que  o  PDM  do  Berreiro  não  seja  discriminatório  no  entanto  face  a  declarações  do 

Vereador RUI Lopo cita exemplos onde se verificaram atitudes que considera discriminatórios e 

com os quais não  concorda. A Assembleia Municipal  tem de aprovara o PDM  logo  tem de o 

acompanhar a sua evolução. Recentra questões  lendo o programa da candidatura da CDU em 

2005. 

Susana Silva – Esclarece  como  coordenadora da  comissão de planeamento que a  introdução 

dos pontos merecerem a concordância de todos os presentes. 
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Luís Pedro – Planear pressupõe estratégia e participação. Considera que nada  impede que os 

relatórios  já concluídos  sejam disponibilizados na página da Câmara. A discussão neste órgão 

deve ser a  implementação de uma estratégia para o Barreiro e essa não foi contemplada pela 

Câmara nem pelo Vereador Rui Lopo. 

João Pintassilgo – Considera que há uma postura de silêncio por parte da CDU relativamente a 

esta matéria. Intervenção pensa à ata como anexo 1. 

Vereador  Rui  Lopo  –  Não  concorda  com  a  disponibilização  de  documentos, mesmo  que  já 

fechados  antes  da  sua  aprovação  pela  Câmara  e  pela  Assembleia Municipal.  Refere  que  as 

variáveis  que  estão  em  cima  da  Mesa  impedem  o  compromisso  de  datas  solicitados  pelo 

deputado Bruno. Refere exemplos concretos da visão estratégica da para o concelho. 

Hugo  Cruz  –  Pede  esclarecimentos  ao  Vereador  As matrizes  estratégicas  e  os  objectivos  da 

proposta de revisão são os que constavam do documento elaborado pelo PS? Confronta‐o com 

as  posições,  à  data  de  vereadores  da  CDU  que  avaliavam  negativamente  os  objectivos  e  as 

matrizes. 

Vereador Rui Lopo – Considera essa posição dos vereadores da CDU um posição no tempo. 

Luís Pedro – Recorda o projecto da revisão do PMD elaborado pelo PS. Acusa a CDU de falta de 

estratégia. O que gostaria de ouvir aqui dizer era: Este deve ser o modelo de estratégia, o que 

nos continua a  faltar é a estratégica, qual o rumo para o Barreiro para com a gare de  fundo? 

Com ponte? Com centralidade em Coina? Com recuperação da zona Ribeirinha? É isto que este 

órgão tem que falar aqui. Qual o sonho que temos para o Barreiro, conclusão desta reunião diz‐

nos que a CDU não tem vontade nenhuma de fazer nada para o Barreiro. 

 

 

 

 

João Pintassilgo ‐ intervêm adiantando que faltam as opções estratégicas. 

Eduardo  Cabrita  – A CDU  na  sua  última  reunião  da AM  deste mandato  concretiza  um  vazio 

escondendo‐se na tenacidade e um desejo manifesto da maioria de fuga ao debate. Considera 

que é útil  a  informação da  responsabilidade dos  governos e da Assembleia da República, na 

alteração de  legislação, mas o que estava hoje em discussão é a  responsabilidade da Câmara 

Municipal do Barreiro no processo de Revisão do PDM do Barreiro. 

 André Pinotes, apresenta um recomendação, apenso à ata como anexo 2 

Bruno Vitorino ‐ Interpela a Mesa sobre a recomendação apresentada, sugere que ela não seja 

votada e apenas entregue como recomendação à autarquia. 

Humberto  Candeias  ‐Quando  se  tem  a  maioria  absoluta  que  valor  tem  a  distribuição  de 

pelouros por forças maioritárias? 

André  Pinotes  –  Retira  o  documenta  a  qualificação  de  inoperante  atribuída  do  vereador  de 

planeamento.  
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Vereador Rui Lopo – Recorda que sua atitude é sempre pautada pela ética e considera que a 

intervenção do deputado André não o fez. 

André Pinotes ‐ Presta esclarecimentos ao Vereador Rui Lopo da sai intencionalidade 

Presidente da Câmara – Defesa da honra ‐ Não quer prolongar os trabalhos mas há adjectivos. 

Acusações pessoais, referencias e outro tipo de adjectivação que lhe parece desadequada para 

o bom  funcionamento desta Assembleia. A divergência de politicas são salutar, quando não é 

inventada, a diferença de opinião é salutar, todos nós no calor das  intervenções somos muitas 

vezes inconvenientes, Acho temos obrigação de ser mais moderados. 

André Pinotes Não considera a sua intervenção excessiva e, para o caso de ter ofendido alguém, 

pede desculpas No entanto não deixo e  referir que a CDU anda  sem  rumo e não vai  levar o 

Barreiro a parte nenhuma. 

Dulce Reis – O Barreiro depende, vive e sobrevive do Estado Central. A acusação de que a CDU 

não tem estratégia é falsa e, para o fundamentar relembra que a visão do PS para o Território 

da Quimiparque foi substituída pela visão da CDU para esse território. Considera tem perdido a 

discussão que foi feita nesta assembleia por parte dos deputados da oposição. 

Bruno  Vitorino  protestou  em  relação  aos  comentários  despropositados  e  depreciativos  que 

foram  feitos às  intervenções dos deputados na oposição, pela deputada Dulce Reis. Relembra 

que a introdução deste ponto para discussão foi aceite pela CDU que agora considera que a CDU 

não falou porque estava esclarecida. 

Ana Porfírio – Analisa algumas expressões das recomendações apresentadas por André Pinotes 

que considera ofensivas  

Luis  Pedro  –  O  PS  aceito  que  o  documento  apresentado  seja  considerado  como  uma 

recomendação do PS. Não há documentos que relatasse participação de entidades/ cidadãos. 

Encerramento 

 

O senhor presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 1h50 do dia 20 de 

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

serviços da Assembleia Municipal. 

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 
de Julho de 2013 e vai ser assinada por mim Rosa Maria de Jesus Ribeiro, 
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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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