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Ata nº 7 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 1 de Julho de 2013 

 
Ao primeiro dia do mês de Julho 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  

 

3.1 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 5a/ 

2002 de 11 de Janeiro. 

3.2   Apreciação  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  “  LT‐7/2005  ‐    

Revogação da licença de alvará de urbanização sita na Freguesia de Palhais”. 

 

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

 
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: 
Presidente da Junta de Freguesia do Alto Seixalinho –E substituído por Mª João Porfírio  
Jorge E. Santo ‐ E substituído por Alfredo Falcão 
Rui Ferrugem ‐ E substituído por Mendes Ferreira 
João Fernando – E substituído por Daniel Ventura 

 
Verificada  que  foi  a  existência  de  quórum,  foi  declarada  aberta  a  reunião  pelas  21  horas, 
registando – se 33presenças. Faltaram os deputados municipais  Joaquim Matias e Rita Filomena 
justificando a sua ausência. 
 
FERNANDA MORENO –  Leu a RECOMENDAÇÃO  ‐Relato da primeira Viagem de Vasco da Gama 
inscrito no registo “Memória do Mundo” da UNESCO. 
 
Aprovada por UNANIMIDADE 
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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. 

Presidente da Câmara – Apresenta o documento salientando alguns factos da informação da CMB 
 
Reabilitação da zona ribeirinha, café Barreiro resposta positiva da PSP e aguardam proposta de 
protocolo, cidade sol – quinta da mina - requalificação urbana e paisagística… equipamento de 
saúde de santo António está a decorrer a um bom ritmo, cemitério da vila chã, receberam as 
garantias bancárias das cordoarias – ano 2014 pensa que podem começar a obra, despacho 
secretário estado transportes – grupo de trabalho para o pólo ferroviário, dia da marinha – semana 
com conjunto de actividades: feira pedagógica – esforço da comunidade educativa,25 de Abril – 
autarquias, poder local associativismo, escolas, mês da musica, jogos com futuro, roteiro das 
empresas na Quimiparque e nas rebelas, dia b com grande envolvimento da comunidade, escolas 
e associativismo 
 
JUVENAL SILVESTRE – Esclarece que a Junta de Freguesia de Coina não apresentou Providência 
Cautelar no âmbito da extinção da Juntas de freguesia, como o fizeram as restantes freguesias do 
Barreiro. Fundamenta a posição por dificuldades financeiras – a mesma custava mil euros 
 
JOÃO  PINTASSILGO  ‐Segundo o calendário eleitoral e considerando o histórico procedimental 
desta AM, esta deverá ser a última sessão deste mandato da Assembleia Municipal, como tal 
consideramos ser politicamente oportuno fazer um pequeno balanço do mandato do Sr. 
Presidente da Câmara e da CDU nesta AM. 
Assim, está a terminar o mandato de um Executivo maioritariamente CDU, que completa assim 33 
anos de exercício de gestão, para o qual foi eleito, para o exercício de um Poder de Gestão, muito 
especial, trata-se da Gestão da Coisa Pública, como o Sr. Presidente faz questão de referir no 
início da sua informação. Isto é, a gestão do que é de todos e para todos. 
O Sr. Presidente enfatiza o seu entendimento da Gestão da Coisa Pública, com referência ao 
envolvimento e a participação directa dos cidadãos. 
Mas acontece, que nunca explicado, nem sustentado o conceito da CDU da Participação e 
Cidadania. Ficam sempre pelo: nós temos a nossa e o PS tem a sua, furtando-se sempre ao 
contraditório, onde deveria explicar porque o seu conceito é melhor que o conceito de outros, aliás 
se viu anterior sessão sobre a importância estratégica para o Concelho a existência de um PDM 
revisto. 
Mas também estranhamos e lamentamos, que existindo inclusivamente uma UO para a gestão 
desta actividade, nunca a Sr. Presidente conseguiu trazer a esta AM, apesar de várias vezes 
solicitado, qualquer relatório que reflectisse, que apresentasse resultados, fosse qualitativo ou 
quantitativo.  
Talvez esta opacidade faça parte do entendimento da CDU sobre a gestão da coisa pública. 
Enfim um Balanço, por exemplo das Opções Participadas. Sugestões apresentadas pelas 
populações, aceites e não aceites. Propostas apresentadas pela Câmara, aceites e não aceites. 
Níveis de participação, enfim qualquer coisa. 
Trata-se efectivamente de um bom exemplo da síndroma da “irracionalidade das maiorias”, tipo 
ditadura democrática. Para quê discutir, trocar argumentos que sustentem as posições, se temos 
a maioria. 
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Mais uma vez, o Sr. Presidente, numa visão redutora, utiliza a realização do Dia B, uma boa ideia 
e que o PS apoiou, como o expoente máximo do seu conceito de participação e cidadania. Mas, 
nesta caso vai mais longe e pretende utilizar esta iniciativa para referir o tema “imagem do 
concelho”, assunto que a CDU sempre abordou com grande preconceito. É pena que a Câmara 
tenha que levar os munícipes a contribuírem, uma vez por ano, para a melhoria da imagem do 
concelho, preocupação que deveria ser diária da Autarquia. Mas, talvez aqueles tivessem 
preferido contribuir para a melhoria da qualidade de vida de quem vive em zonas degradadas. 
Mas, e duma forma sintética, vejamos outros exemplos do que foi a dita Gestão da Coisa Pública, 
na versão CDU e que levou com este mandato a completar 33 anos de uma gestão do poder 
autárquico de oportunidades perdidas, a que sujeitou os Barreirenses. Como sejam: 
 Sistemática postura de oposição às propostas do PS, perfeitamente consensuais à luz do 

evidente interesse público, com algumas delas a serem recuperadas posteriormente pelo 
Executivo. 

 Ex: Concurso de ideias para Escola Conde Ferreira. Recusada. Perdemos 3 anos 
de oportunidades 

 Mas CDU Ganhou. Executivo CDU governa 
 Executivo demitiu-se das suas responsabilidades de Gerir a Coisa Pública, ao delegar nos 

serviços a responsabilidade de redução de custos. Não aprovando Plano, para fugir ao controle 
democrático desta AM. 

 Postura sobre a participação dos eleitos da AM nas Comissões Permanentes. Os mais 
diferentes subterfúgios para a paralisação das comissões. 

 Paralisia sobre a defesa do ARS, após as decisões e as não decisões do Governo. 
 Não aproveitamento das oportunidades públicas para a defesa de uma estratégia de curto prazo, 

que permitisse o relançamento da actividade económica do Concelho. 
 Silêncio absoluto da Bancada CDU sobre o atraso do PDM e as suas consequências para o 

Barreiro. 
Tivemos assim uma Gestão da Coisa Pública, segundo um entendimento do Sr. Presidente e 
uma postura política dos eleitos da CDU nesta AM de sistemática fuga ao contraditório, que no 
entender do PS, não serviram as necessidades dos Barreirenses. 

 
ANA  PORFIRIO  –  Resposta  ao  deputado  anterior,  referindo  situações  concretas  que,  no  seu 
entender, são sintomas de uma democracia doente e de um atropelo à dignidade que considera 
não se ter feito sentir na Assembleia municipal do Barreiro á exemplos de outros concelhos com 
má gestão da coisa pública. Fala de o PS considerar a CDU o seu principal opositor nas eleições 
autárquicas.  Câmara  de  Lisboa  a  vereadora  que  se  viu  privada …  porque  votou  contra  a  uma 
proposta apresentada 

 
HUGO CRUZ – Sugere que a discussão de swaps  referida pela deputada anterior  transite para a 
Comissão  de  Planeamento  desta  Assembleia  Municipal  que  também  avaliará  da  incidência 
daquele mecanismo  financeiro no Concelho do Barreiro. Seguidamente solicitas  informação que 
considera em falta e de grande importância para que a AM possa cumprir o seu papel fiscalizada, 
na área financeira do município. Fala sobre o PAEL que prevê a avaliação e fiscalização por parte 
da Assembleia Municipal trimestralmente. Gostaria de saber o grau de execução dos objectivos do 
PAEL.  
ANDRÉ PINOTES – A intervenção critica da acção da CDU durante o último mandato, em áreas que 
identificou. Coloca 2 questões concretas ao Presidente. O dia de hoje foi marcado pela queda do 
Gaspar mas quer se centrar no Barreiro. A Comissão de que fez parte também não funcionou. 
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Áreas Sociais e do Desenvolvimento Económico. Reconhecem que houve uma progressão no apoio 
alimentar às crianças. Mas ao  fim destes anos  todos quando visitam bairros  sociais deparam‐se 
com situações dramáticas.  Incapacidade de atrair  investimentos económicos para o concelho do 
Barreiro. Em oito anos o que é que  foi  capaz o Senhor Presidente  com o  seu modelo de atrair 
investimento para o Barreiro. O Presidente é um homem de braços caídos. Em relação à cultura foi 
marcado pelo encerramento do AMAC. O AMAC precisa de uma programação viva. 
 
ROSÁRIOVAZ– Destaca a inoperância total da Comissão de Educação a que pertence. Lamentando 
o tratamento dado pela CDU a uma área tão relevante para o desenvolvimento da Cidade. Às que 
pertencia  registava‐se  de  um modo  geral  a  ausência  dos  elementos  da  CDU.  A  Comissão  de 
Educação reuniu três ou quatro vezes e nada fez. 
 Há mais de um ano que fizeram um requerimento para lhes ser pedido uma relação de bolsas de 
terreno para hortas urbanas. Aborda a questão do PAEL, que ignora sempre uma preocupação de 
desenvolvimento do Concelho e só serve para pagamento de dívidas. Património Ferroviário quer 
saber que propostas têm a câmara para apresentar neste grupo de trabalho e quer saber o que 
consideram  património  ferroviário  (Palácio  de  Coimbra  a  câmara  não  o  considera  como 
património). 

 
LUIS BRAVO – Nos últimos dois anos viveram‐se momentos muito difíceis e foi um grande desafio 
não só para quem dirige o pais mas também para os autarcas. 
Falta de ambição nos mandatos da CDU. O Concelho do Barreiro também foi resgatado através do 
PAEL. Era  importante que houvesse uma mensagem e  se avançasse para além da crise. Atitude 
diferente por parte do PSD no concelho do Barreiro. Os investimentos imobiliários não vão voltar, 
já não vem dos cofres do estado…É preciso que as câmaras se transformem de forma profissional 
para captar  investimentos. Não é preciso prometer coisas grandes e  , como costuma  fazer o PS. 
Faz falta na mensagem do senhor presidente mais ambição. 
Às vezes é mais  fácil  fazer as coisas pequenas do que prometer uma ponte porque  isso não vai 
acontecer, o mundo mudou. Na  Intervenção da análise ao mandato da CDU  considerou que os 
últimos anos  foram de uma grande experimentalismo o que  teve, certamente, consequência na 
gestão autárquica Achou  excessiva  a  análise  feita  pelo  PS, mas  considera  que  há  hábitos  dos 
últimos décadas e foi cimentando falta de ambição da CDU para o Barreiro. 
 
MARIA JOÃO QUARESMA – Dia da Marinha entre 18 e 26 de Maio – leu o documento. Apenso à 
ata anexo “3”. 
 
ISIDRO HEITOR – Foi eleito com todo o gosto e prazer. 
Discorda  de  algumas  informações  nomeadamente  da  deputada  Ana  Porfírio.  Perde‐se  muito 
tempo  a  fazer  aqui  críticas  ao  Governo  da  nação.  O  PCP  é  um  partido  de  protesto,  sendo 
minoritário  quer  que  as  suas  políticas  se  apliquem  e  só  tem  resultados  maiores  devido  à 
abstenção, sabe bem qual é a sua estratégia politica. Perde‐se porque está no ADN do PCP… 
Quais são os objectivos estratégicos consagrados no PDM? Não há PDM no Barreiro… 
Face ao leque de oportunidades o que fez a CDU Qual a visão que o executivo tem para o Barreiro, 
comparemos com outros concelhos e tem tristeza nomeadamente em relação à limpeza e a crise 
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financeira bate em  todos os municípios…Pede  ao Presidente que  apresente  resultados práticos 
porque palavras levam‐nas o vento. 
 
ANA  PORFIRIO  –  Refere  contrato  Local  de  desenvolvimento  social  que  abrange  cerca  de  7500 
habitantes do Concelho. Referindo as paginas 12 e 13 da informação escrita e que fala do clds. 
Candidatura de 300 mil euros ‐ Bairro das Palmeiras, Barreiro Velho e Quinta da Amoreira. Ponto 
relevante para se dar salto qualitativo. 
 
LUIS CERQUEIRA – Está concluir 12 anos de actividade autárquica. Fala dos oito anos de mandato 
da CDU com o abandono do PDM. A participação se é que houve com o envolvimento das pessoas. 
Gestão da coisa pública o Barreiro fica mais pobre porque o município permitiu a demolição de um 
equipamento desportivo (Barreirense). 
 
PRESIDENTEDA CÂMARA considera que as avaliações políticas aqui  feitas não  foram objectivas, 
mas são naturais neste período eleitoral. Considera necessário avaliar as palavras e os actos e  i 
povo do Barreiro avaliará”! Não está a sugerir a ninguém que abdique das respectivas oposições, 
mas dirigir‐se ao deputado  Isidro Heitor chama‐lhe à atenção para a contradição que encerra a 
análise  que  faz  às  posições  da  CDU.  É  uma  riqueza  a  participação  plural  e  a  participação 
democrática…É  sinal  de  maturação  politica  saber  ouvir,  saber  responder…Foram  feitas  um 
conjunto de declarações politicas…É preciso avaliar as palavras e é preciso avaliar os actos. 
É preciso não desligar a situação do Barreiro que tem os seus problemas próprios até de gestão 
com  a  situação  do  País  e  até  ao  nível  da  influência  que  como  tem  dito  a  Europa  exerce  em 
Portugal.  PAEL  –  receberam  a  1ª  tranche  e  na  primeira  semana  pagaram  o  que  se  tinham 
comprometido. Viaturas estão aprovadas;  comunicações estão a  trabalhar  (os deputados dizem 
que são quatro), e o presidente não desmente dizendo que estão a ser trabalhados. 
Refere‐se ao Pinotes  sobre “as questões  sociais não  se desligarem das económicas” e concorda 
com esta ideia. 
Algumas  referências  à  intervenção  SOCIAL  da  Câmara  do  Barreiro  na  área  Social.  E  passa  a 
enumerar…Relativamente às questões do desenvolvimento económico (não vai ser muito extenso 
porque não tem  informações para o ser). Trouxe para o Barreiro três equipamentos Comerciais, 
com criação de emprego e reabilitação do espaço urbano. Fala ainda do que vai abrir em Palhais 
com a criação de 400 postos de trabalho. Fala na FISIPE e no esforço feito acerca do território da 
QUIMIPARQUE. Pergunta se houve alguém que tenha trabalhado tão  intensamente no Concelho 
do Barreiro para que o projecto do Arco Ribeirinho andasse. Fala nos “passeios que deu”.Podia dar 
50  exemplos  de  elogios…  o  que  é  fundamental  é  haver  resultados.  Sim  estão  a  trabalhar  com 
afinco, relativamente à …Ultima nota meio a sério meio irónica – concorda com o que o PINOTES 
disse sobre o AMAC… 
 
ISIDRO HEITOR – Pedido de esclarecimento 
É com pena que verifica que o PCP CDU não tem contribuído com uma alternativa democrática… 
Quer  saber  sobre  os melhores  anos  de  receitas  e  se  assim  é  estava  na  altura  de  baixar  neste 
período de recessão de baixar taxas e tarifas. 
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PRESIDENTE  – Mais  do  que  um  pedido  de  esclarecimento  foi  uma  afirmação.  A  única  análise 
ajustada é a global. Fala sobre a receita 
 
ANDRÈ PINOTES – Com resultados tão bons devia de manter o Vereador (repete duas vezes)‐ da 
bancada 
 
ROSÁRIO VAZ – Esclarece em relação à intervenção da deputada Ana Porfírio, não considera que 
se  tenha  verificado  resultados  da  candidatura  feita  pela  Câmara  na  área  contrato  local  de 
desenvolvimento  social”  Declaração  da  Ana  Porfírio  corrige‐a  e  diz  que  não  se  trata  de  uma 
candidatura – CLDS mas foi uma contribuição do governo 
 
PAULO DE DEUS – Relembra a situação do emprego a nível nacional e o seu reflexo no Concelho 
do  Barreiro.  Lembra  a  vinda  para  o  Barreiro  de  dois  grandes  investimentos  Retail  Parrk  e 
Continente e os empregos que assegurou. Considera uma marca do  trabalhado da autarquia na 
aérea  da  participação  e  democracia,  o  dia  B  e  valoriza  o  trabalho  desenvolvido. Questões  do 
emprego, governos que temos tido a nível nacional, têm destruído os postos de trabalho. Mais de 
um milhão e meio de desempregados 
 
ANDRÉ PINOTES – Protesto, relembra que o deputado Paulo Deus que valorizou o trabalho bom 
área da participação e que simultaneamente, como coordenador da Comissão de Educação tudo 
fez para que não houvesse trabalho feito nesta área e determinante para o desenvolvimento da 
nossa cidade.  E a câmara do Barreiro. 
Bruno Vitorino ‐ Regista a posição da CDU que não fala das questões do Barreiro e se refugia na 
discussão de questões nacionais, conclui que a CDU tem medo de falar do Barreiro .A Câmara no 
seu mandato  cedeu  ao  grande  capital  regularizando  todos  os  compromissos  com  a  banca,  ao 
mesmo tempo, que não saldava divida a  fornecedores. Dia B‐ a conclusão é como estragar uma 
boa ideia que mereceu a resposta proposta aos Barreirenses. 
 
PAULO  DE  DEUS  –  Retail  Park  e  Continente  são  exemplos  do  envolvimento  da  câmara  no 
investimento económico. Fala do Dia B como exemplo de participação. Quem abriu caminho para 
o fim do Projecto do Arco Ribeirinho Sul foi o PS, Debateram‐se por manter as oito freguesias do 
Barreiro, não foram eleitos para acabar com freguesias. Fala da greve geral como uma importante 
resposta dos trabalhadores à politica do governo e que ajudou na demissão do Gaspar e tomara 
que ele leve todo o resto com ele. Isto é defender o Barreiro. 
 
ANDRÉ PINOTES – Protesto – Com criatividade tudo se faz. Critica o deputado que fez com que a 
sua comissão não funcionasse. 
 

PAULO DE DEUS – Volta a referir o dia B como exemplo de participação mais de 4 mil envolvidos. 
 
PAULO DE DEUS – Relativamente ao DIA B (Lei do Graffiti). 
Todas as referências que fizeram prendem‐se com o Concelho e os interesses do Barreiro. 
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EDUARDO CABRITA – O Estado da CDU é o estado de vazio de projecto é um estado de desalento e 
de sobrevivência pela inércia. Negação da discussão 
Ao  longo  de  oito  anos  muitas  vezes  convergiu  com  aquilo  que  eram  os  interesses  para  o 
desenvolvimento do Barreiro. O que se mostram agora são cansados. 
Gostaria que nos próximos mandatos estivessem à altura daquilo que os Barreirenses desejam e dos 
seus interesses. 
BRUNO VITORINO – Atreve‐se a perguntar ao Presidente  se as politicas  locais  tem  influência na 
perca de população. Arco Ribeirinho Sul – Refere o que o Governo tem feito de positivo no Barreiro 
na área social. São dois milhões de euros previstos pela Baia do Tejo de investimento no Barreiro. 
Resolução do Passivo Ambiental está a ser feito naquela zona, aqui tb há mérito do Governo. Com 
candidaturas a ser apresentadas para garantir o futuro. Tem garantias de haver investidores para a 
Escola Conde Ferreira. Em relação à PSP o que é que está previsto em termos de financiamento. Se 
já desistiu de mudar a GNR de sitio na Cidade Sol. 
 
PRESIDENTE – Os investimentos da Câmara do Barreiro são superiores ao que apresentou dos dois 
milhões da Baia Tejo. 
Não há garantias em relação à escola Conde Ferreira. 
Da PSP o que está conversado em que o investimento por parte da câmara deve ser zero 
Com a GNR continuam em negociações. 
O Barreiro perdeu população nos últimos dois anos estabilizaram  
 
ANDRÉ PINOTES – Fala das bocas lá traz que ficam gravadas algumas insultuosas. 
 
PRESIDENTE – Fala do sonho da esperança… o construir com os outros é o seu percurso pessoal, 
politico, estratégico é a sua bandeira. 
Tem uma imensa confiança na democracia portuguesa… 
 
 
3.2 Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal de “ LT‐7/2005 ‐ Revogação da licença 

de alvará de urbanização sita na Freguesia de Palhais”. 

VEREADOR RUI LOPO – Apresenta o ponto. 

LUIS CERQUEIRA – Duas questões.  ‐ Se a reversão tem que vir à assembleia. Se  já entrou algum 

projecto 

VEREADOR RUI LOPO – Responde à primeira questão que sim e refere‐se à reunião da Comissão 

em que prestou estes esclarecimento, repetindo agora para aqueles que não pertencem ou não 

estiveram  na  reunião  da  Comissão.  Quando  aos  projectos,  sim  entraram  pelo  requerente  da        

não pelo requerente da viabilidade. 

LUIS CERQUEIRA – Estão perante uma situação em que não existe um novo projecto para aquele 

local o que há é uma intenção de obras para aquele local. E se o projecto não vier em que é que 

ficam. Tem duvidas que a existir um projecto novo se tem que vir a esta assembleia. Podemos ficar 

numa posição  igual à do Campo do Futebol Clube Barreirense. Há um conjunto de aspectos que 
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precisam de ser esclarecidos. 

ROSÁRIO VAZ – Pede um esclarecimento ao ónus pedido a uma entidade bancária… 

RUI  LOPO  – Quando  há  um  conjunto  de  investimentos  e  presume  que  tenha  havido  ónus  por 

parte do banco. Não tem nada a ver com a câmara. 

Sobre se o projecto não vier é património que se perde. Está‐se a falar de arruamentos que estão 

por  acabar.  Estão  a  falar  de  áreas  abandonadas  ao  domínio  público  e  por  isso  só  agora  a 

Assembleia Municipal pode permitir. Fala sobre o requerente SOGENAR e para o que se destina 

(área alimentar), pensa que isto é suficientemente público. Inicio do segundo semestre do ano que 

vêm estar a unidade pronta a trabalhar. 

LUIS CERQUEIRA – Não  lhe compete a ele vir aqui dar explicações devia de  ter sido dadas pelo 

VEREADOR RUI LOPO.E faz o histórico. Com base num pedido de viabilidade que não é uma coisa 

segura  e  o  que  estão  a  deliberar  é  passar  do  domínio  público  para  o  domínio  privado. O  que 

queriam é ter a certeza da concretização deste projecto. O que está em vigor é uma operação de 

loteamento… 

 

HUGO CRUZ – Foi destacado o ónus bancário sobre o imóvel na reunião da Comissão. 

Se  o  credor  hipotecário  não  autorizar…Queria  saber  se  este  detalhe  tinha  sofrido  alguma 

alteração. 

 

ROSÁRIO VAZ – Isto é complicado porque não lhe parece haver as explicações necessárias para a 

Assembleia se prenunciar. Coloca a questão se se está a pôr os  interesses dos privados acima do 

interesse dos barreirenses. Há aqui qualquer coisa que lhes escapa. É verdade que não foi ao local 

mas é um espaço contíguo à Mata da Machada. São questões que têm que ser colocadas. 

 

VEREADOR RUI LOPO – O novo uso que se prevê e que se possibilita é melhor do que o que está lá 

hoje.  Esta  pretensão  de  um  particular  que  está  suficientemente  esclarecido…Esta  ocupação 

tratando‐se  de  um …  não  precisava  de  vir  à  Assembleia Municipal. O  que  têm  interesse  é  de 

viabilizar… 

 

BRUNO  VITORINO  –  Há  quatro  anos  questionou  qual  era  a  utilidade  de…  mais  uma  área 

empresarial. No PDM actual, efectivamente o proprietário tinha o direito de avançar com aquele 

projecto. Isto tem tudo a ver com uma visão de cidade. 

O Barreiro perde e muito em continuar a ter esta visão. Acham que para aquela zona o que mais 

ajuda o Barreiro é uma unidade alimentar. 

Estão claramente a brincar com as palavras. 

Está farto de ouvir os 1500 postos de trabalho com o FORUM e o que criou foi no máximo 600 e 

quantos fez perder???? Não existe estratégia no Barreiro; fala do Hospital que ai vinha, da Cidade 

do Cinema que  ia criar não sabe quantos postos de trabalho…Fala do Concelho vizinho da Moita 

que cresceu e ai já é mérito das políticas locais da CDU. Vão lutar para que haja a Assembleia de 
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Setembro. Quer dizer que é sempre um privilégio aqui estar com todas as diferenças e de respeito 

pessoal, sempre numa lógica de divergência  ideológica profunda. Chama o Frederico à atenção e 

apesar de tudo teve muito gosto em trabalhar com o senhor Presidente. 

LUIS CERQUEIRA – A ver se focam sobre o que estão a discutir hoje. O que passou pela Assembleia 

e que aprovaram… Estão a falar de um aumento considerável de área de construção. 

O  que  estão  a  discutir  é  a  reversão.  A  sua  dúvida  é  porquê  é  que  a  câmara  quer  envolver  a 

Assembleia Municipal nesta discussão. 

BRUNO VITORINO – Interpelação à mesa. Se há tempo da bancada da maioria devia de dar tempo 

ao Presidente para responder às questões que lhes foi colocada. 

PRESIDENTE – Não percebe algumas das questões colocadas. Do ponto de vista  formal não tem 

duvidas que isto tem que vir à Assembleia Municipal. 

Não pode discutir do ponto de vista técnico e suportasse dos documentos emitidos pelos técnicos 

da câmara. O Senhor deputado Bruno Vitorino sabe que não é fraude. São criados no Barreiro 400 

postos de trabalho sem poder precisar se são todos novos ou se alguns são transferidos de outros 

lados. Uma parte é criada outra parte substancial já vem com a empresa. O que se trata e de uma 

entidade que se quer  localizar no Barreiro, que se prevê…O que  fizeram  foi acarinhar a solução 

desde que seja legalmente possível e é…Só se pode concretizar se houver o documento do banco… 

e o que tem que fazer é preparar tudo o que estiver ao alcance da câmara para que este processo 

se possa concretizar. 

 

ANDRÉ PINOTES – Tudo o que for atracção de postos de trabalho para o emprego está sempre de 

acordo. Uma coisa que o Presidente não é, é ser inocente e refere‐se à criação dos 400 postos de 

emprego que não corresponde à realidade. Acham positiva a localização no Barreiro tem é duvidas 

que aquele seja o local indicado. 

ROSÁRIO  VAZ  –  Não  percebe  nada  dos  aspectos  técnicos,  por  isso  tem  duvidas  e  pede 

esclarecimentos. Havendo dois parques  indústrias no Barreiro porque é que  tem que  ser  ali, é 

mais uma questão. 

PRESIDENTE – Os meios não justificam os fins. 

Três breves notam. Apresentaram 1º o território da Quimiparque, mas eles para a Quimiparque 

não  iam.  Não  acha  muito  adequado  que  a  partir  do  debate  da  Assembleia  Municipal,  os 

deputados…estão mesmo convencidos que ele quer enganar os Barreirenses. 

Luis  Pedro  Cerqueira  por  favor  não  utilize  o  Barreirense.  Porque  o  Barreirense  foi    decidido  a 

câmara não interveio. 

 

BRUNO VITORINO – Interpolação à mesa sobre a condução dos trabalhos. 

Tendo  em  conta  as  duvidas  ainda  existentes. Não  há  possibilidade  de  adiamento  da  discussão 

desta proposta. Porque ainda tem mais duvidas do que quando entraram na AM. 
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FREDERICO – Responde que a AM não pode retirar o ponto só a câmara é que o pode fazer 

 

VOTAÇÃO:  

Aprovado por maioria com 16 votos a favor da CDU, 13 votos contra do PS e do PSD e 2abstenções 

BE 

JOÃO PINTASSILGO – Declaração de voto 

JOÃO PINTASSILGO ‐ despede‐se com discurso político 

BRUNO VITORINO – pergunta se todos os deputados votaram ou se algum declarou impedimento 

para votar esta proposta. 

LUÍS BRAVO ‐ Declaração de voto 

ROSÁRIO VAZ ‐ Declaração de voto e despede‐se 

FREDERICO – despede‐se … 

Encerramento 

O senhor presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 1H30 do dia 2 de Julho 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 30 
de Setembro 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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