
             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

ATA nº 10 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2012 
 

Aos vinte cinco dias do mês de Setembro do ano dois mil e doze, 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 e votação relativamente à proposta da Câmara de” Autorização 
do número máximo de trabalhadores a recrutar”. 
3.4 Apreciação e votação relativamente à proposta da Câmara de “ 

Transferência para Junta de Freguesia de Coina - Protocolo de delegação de 
Competências”. 

3.5 Apreciação e votação relativamente à proposta da Câmara de” Alteração aos 
Estatutos da Associação de Municípios da região de Setúbal (AMRS) ”. 

 

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

A Mesa é composta pelo Sr. Presidente Frederico Pereira, Primeira 
Secretária Sara Ferreira, e Segunda Secretário Victor Santos  
 
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia abriu os trabalhos 
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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: 
Rita Filomena – Substituída por Paulo Faleiro 
Paulo Faleiro - Substituído por Rosa Lopes 
Rosa Lopes - Substituída por Daniel Ventura 
Daniel Ventura – Substituído por Alfredo Falcão 
Paulo de Deus – Substituído por Mendes Ferreira 
Fernanda Moreno - Substituída por Luís P. Cerqueira 
Joaquim Matias – Substituído por José Carlos Marques 
Alexandra Silvestre – Substituída por Ana Porfírio 
José António Antunes – Substituído por Mª João Porfírio 
Hugo Cruz – Substituído por Tiago Alves 
 

Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião 
pelas 21 horas, registando – se., 34 presenças  e falta de comparência do 
deputado José Carlos ( CDU) que justificou a sua ausência  
 
O Senhor Presidente da Mesa colocou ainda à consideração dos 
deputados as actas nº, 5-6-7-8-e-9, que foi acordado serem votadas em 
próxima sessão. 
Informou que irá fazer uma proposta no sentido da inclusão de mais 3 
pontos na presente ordem de trabalhos e na sequência desta alteração o 
plenário decidiu, por consenso, alterar a  ordem de trabalhos no sentido de 
os assuntos relativos aos pontos 3.1, 3.2.e 3.6 serem discutidos na reunião 
da continuação a realizar dia 27 de Setembro de 2012. Estas decisões foram 

tomadas por unanimidade  
 
1. Período de intervenção do público ao abrigo do artigo 41º do 

Regimento da Assembleia Municipal 

Cristina  Santos  ‐  Apresenta  uma  petição  sobre  o  serviço  de  oncologia  do  Hospital  Nossa 

Senhora do Rosário. Alerta os presentes para falta de recursos humanos no Serviço Hospitalar. 

Termina  fazendo  uma  explicação  sobre  a matéria  agradece  a  atenção  dispensada  pela  da 

Comissão de Saúde, com que reuniu. Apela para a Câmara e a Assembleia Municipal passarem 

à ação. 
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2. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  
Foram entregues na Mesa dos trabalhos 9 documentos referenciados de “ A” a 
“I ”.  
 
Bruno Vitorino interpela a Mesa alertando para a falta de rigor no cumprimento 
dos prazos de entrega aos leitos , dos documentos para serem apreciados e 
votados neste órgão. E ainda no uso da palavra questiona o Sr. Presidente 
sobre quais o critérios na distribuição dos documentos que são enviados pelos 
grupos parlamentares (requerimentos, perguntas etc.) aos deputados 
municipais? 
Esta intervenção resultou dos factores que descreveu: o Grupo Parlamentar do 
PSD enviou uma pergunta feita ao Governo sobre o Serviço de Oncologia do 
Hospital do Barreiro , bem como recentemente foi feita uma pergunta dirigida à 
Câmara Municipal do Barreiro sobre dividas a fornecedores, e estes 
documentos não foram reenviados aos eleitos deste órgão, portanto não 
tiveram o mesmo tratamento. 
Presidente da Mesa responde ao Sr. deputado adiantando que o tratamento 
dado é igual para todos os documentos, e são todos distribuídos. Quanto ao 
documento em concreto, era uma pergunta dirigida à Câmara Municipal e não 
lhe pareceu que o carácter fosse o mesmo daí a razão. No entanto acrescenta 
que não há dualidade de critérios e que o mesmo será distribuído de imediato.  
Sara Ferreira Coordenadora da Comissão de Saúde fez a leitura do parecer da 
comissão sobre a situação de vive no serviço de oncologia do hospital do 
Barreiro. Anexo J 
Moção – “Poder Local” (  CDU)  – Dulce Reis fez a leitura do documento Anexo 
A 
Moção “Pólo Ferroviário” (CDU) Filipe Marques - fez a leitura do documento 
Anexo B 
Moção – “O País do nosso descontentamento” – (CDU) Ana Porfírio - Tiago 
Alves - fez a leitura do documento Anexo C 
Recomendação “Revisão do PDM” - Luís Pedro Cerqueira – (PS) fez a leitura 
do documento Anexo D 
Moção – “A Situação Caótica na educação” (BE) - Mª do Rosário Vaz - fez a 
leitura do documento Anexo E 
Recomendação – “Informação aos cidadãos sobre o IMI”– (BE) Humberto 
Candeias - fez a leitura do documento Anexo F 
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Voto de pesar – “Júlio Freire” – (PSD) – Bruno Vitorino - fez a leitura do 
documento Anexo G 
Voto de pesar – “Pedro Barradas” – (PSD) Tiago Alves - fez a leitura do 
documento Anexo H 
Moção de “Adesão ao PAEL da CMB” ( PSD) - Tiago Alves - fez a leitura do 
documento Anexo I 
 
Seguiram-se intervenções dos deputados municipais: 
André Pinotes – Subscrição dos eleitos do PS ao voto de pesar a Júlio Freire. 
Lamenta que o Provedor Dr. Júlio freire nunca tenha sido reconhecido, pela 
Câmara Municipal na área do antifascismo. 
Bruno Vitorino -  Fez um ponto de ordem à Mesa sobre a condução dos 
trabalhos, nomeadamente quanto à leitura dos votos de pesar contar ou não  
para os tempos dos partidos. 
Presidente da Mesa presta esclarecimento ao deputado Bruno Vitorino 
relativamente à questão colocada adiantando que em próxima reunião de 
líderes o assunto será visto  
 
Partido Socialista pede 5 minutos de intervalo para analisar os documentos. 
Retomados os trabalhos seguiram-se intervenções dos deputados municipais  
Humberto Candeias - Subscreve os votos de pesar apresentados pelo PSD. 
Jorge Espírito Santo - Não conhece qual a estratégia que existe hoje na Saúde 
em Portugal, ou por outra conhece só que não é de saúde é mais de 
contabilidade :- o que é preciso é que o orçamento da saúde decresça mil 
milhões de euros que estavam previstos. Portanto, a partir daqui vale tudo, na 
redução de atividades, nos custos de trabalhos, nos meios humanos, vale tudo 
para se conseguir o esmagamento dos preços e até na desorganização no 
sentido de restringir a prestação de cuidados de saúde aos cidadãos, e o pior é 
que gestão nem sequer é rigorosa. Enumera uma série de nomeações de 
responsabilidade do Governo na área da saúde fazendo a leitura dos perfis e 
dos currículos dos nomeados. Isto tudo para se chegar à nossa região e mais 
concretamente ao Hospital do Barreiro. O Hospital não tem perspectivas de 
qual a estratégia a seguir. Por isso faz um apelo à Assembleia Municipal e, 
sobretudo, aos cidadãos desta região que sejam capazes de travar esta 
escalada de más atitudes e, nalguns casos, de ausência de atitude que muito 
irá prejudicar. 
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Bruno Vitorino – Aborda a questão do assunto relativo ao serviço de Oncologia 
no Hospital do Barreiro, adiantando que a Comissão de Saúde reuniu e 
chegaram a um consenso que consta do documento lido pela Coordenadora da 
Comissão. Releva a importância de  na defesa dos interesses do Barreiro, a 
Comissão de saúde da Assembleia Municipal ter aprovado por unanimidade 
aprovou um documento. PAEL” – Congratula-se com as medidas da Câmara 
quanto à adesão ao PAEL, realçando a importância  da linha de crédito que o 
governo proporcionou às autarquias. Não entende a moção sobre a matéria 
subscrita pela CDU que considera ser  contraditória. Esclarece que se a 
Câmara propuser aumento do IMI o PSD irá votar contra. 
João Pintassilgo. Tece considerandos sobre a moção da CDU- PAEL, 
considerando-a dúbia. 
Rui Ferrugem – Aborda as intervenções proferidas sobre estas matérias e 
sobre a forma de resolver os financiamentos (PAEL) A Câmara tem que 
analisar os constrangimentos que o PAEL irá trazer para a Câmara. Considera 
que o documento contém uma série de armadilhas para as autarquias e, 
naturalmente, se irão reflectir nos serviços prestados às populações. 
Isidro Heitor – Aborda questões ligadas à Moção B subscrita pela CDU, 
adiantando que o PS não se revê no texto apresentado e daí votar contra o 
documento. 
Humberto Candeias – Subscreve a intervenção do deputado Rui Ferrugem 
relativamente ao PAEL. Tece fortes críticas à lei porque a mesma reflete-se na 
autonomia das autarquias  
Luis Pedro Cerqueira Faz comentários sobre a moção do polo ferroviário, bem 
como o seu desmantelamento, fazendo criticas à gestão CUD quando aprovou 
a urbanização  para o local da oficinas da CP: 
Bruno Vitorino- Comenta as intervenções feitas pelos deputados Rui Ferrugem 
e Humberto Candeias. Alerta que a adesão ao PAEL não implica o aumento do 
IMI r os que a lei prevê não se aplicam ao município do Barreiro.  
Presidente da Câmara - Intervenção sobre Centro hospitalar Barreiro - Montijo 
concluindo com ações que a CMB tem vindo fazer, para além da moção 
aprovada sobre o possível encerramento do serviço de oncologia,  que foi 
enviada ao Ministro da Saúde, foi solicitada ao Ministério da Saúde uma 
reunião (não se tendo obtido resposta) , foi realizada uma reunião do 
observatório da saúde ocorreu uma reunião com o Conselho de Administração 
do Hospital onde a autarquia foi informada que estava aberto um concurso 
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para a admissão de um especialista na área de oncologia. Considera que o 
que se está a passar é fruto de uma política global de saúde que tem vindo a 
considerar que as questões financeiras são mais importantes. 
 Quanto ao PAEL admite que a discussão desta matéria não faz sentido, uma 
vez que o plenário já decidiu incluir um ponto sobre a adesão ao PAEL na 
ordem de trabalhos. Quando  se verificar a discussão do tema, no dia 3 de 
Outubro, então aí terá muitas questões a colocar à Assembleia. 
PDM- A recomendação apresentada pelo  PS tem  pressupostos pouco 
sustentáveis.  
Bruno Vitorino – Questiona o Presidente da Câmara sobre a adesão ao PAEL. 
Presidente da Câmara Usa da palavra para informar o deputado Bruno Vitorino 
que no próximo dia 3 de Outubro quando se discutir o PAEL prestará as 
informações que entender por convenientes. 
Luis Pedro Cerqueira Adianta que em 7 anos de poder da CDU o PDM não 
sofreu nenhuma alteração O PDM tem 20 anos, o PS continua a aguardar a 
revisão do PDM. Mais adianta que aceita a proposta apresentada para retirar o 
sentido do parágrafo. 
José Paleta. Em relação ao PDM, refere se a aprovação do PDM permitir mais 
emprego, mais trabalho, mais salários justos e mais reformas dignas dispõem -
se a discutir a sua revisão já. Por isso considera a intervenção anterior de uma 
perfeita demagogia. Quanto ao polo ferroviário e às oficinas da EMEF, se o 
actual governo quiser electrificar os 300 m de linhas que o governo do PS não 
quis, para que as oficinas possam trabalhar não só com as máquinas a diesel 
mas também as outras, o PCP defende de imediato que as decisões até agora 
tomadas sejam suspensas e apela a que todos ouçam voz dos trabalhares da 
EMEF. 
Luís Pedro – EMEF tem várias oficinas no país. Refere o PDM que a defendia 
para os terrenos da CP o nº de fogos a construir nos terrenos da CP. 
Presidente da Câmara – Relativamente do PDM, o deputado anterior conhece 
uma politica de construções do PDM, Os PROT foram alteradas bem como da 
RENE. A Câmara está a trabalhar no PDM com o envolvimento das pessoas e 
das entidades. 
Passou-se de seguida à votação dos documentos:-   
Documento Anexo “A” Aprovada por maioria 20 votos a favor da CDU E BE e 
14 votos contra do PS e PSD. 
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Documento anexo “ B” Aprovada por maioria 20 votos a favor da CDU E BE e 
14 votos contra do PS e PSD. 
Documento anexo “C” - Aprovada por maioria 20 votos a favor da CDU E BE e 
14 votos contra do PS e PSD. 
Documento anexo “D” - Rejeitada com 18 votos contra da CDU e 16 votos a 
favor do PSD, PS e BE 

Documento anexo E‐ Aprovada por maioria 31 votos a favor da CDU, PS  E BE e 3 votos contra 

do PSD  

Documento anexo F – Aprovada por maioria 31votos a favor da CDU, PS  e  BE e 3 votos contra 

do PSD  

Documento anexo I- Rejeitada por maioria com 18 votos contra da CDU, 
12abstenções do PS e BE 3 votos a favor do PSD   
 
Documento parecer da comissão de saúde, o parecer foi aprovado por 
unanimidade. 
 
Votos de pesar Júlio Freire. Anexo “G” – Aprovado por unanimidade 
Voto de pesar Barradas – Aprovado por unanimidade 
 
Declaração de voto 
Isidro Heitor -Declaração de voto Anexo L 
Humberto Candeias - Declaração de voto oral 
João Pintassilgo. Declaração de voto “ Anexo M”  

 

3.3 Apreciação e votação relativamente à proposta da Câmara de” Autorização 

do número máximo de trabalhadores a recrutar”. 

 

O Sr. Vereador Carlos Moreira fez a apresentação documento 

Não se registaram intervenções  

Passou-se à votação, tendo o documento sido aprovado por unanimidade 

 



3.4 Apreciação e votação relativamente à proposta da Câmara de “ 
Transferência para Junta de Freguesia de Coina - Protocolo de delegação 
de Competências”. 

 

O Sr Vereador Carlos Moreira fez a apresentação documento 

Não se registaram intervenções  

Passou-se à votação, tendo o documento sido aprovado por unanimidade 

 

3.5 Apreciação e votação relativamente à proposta da Câmara de” Alteração 
aos Estatutos da Associação de Municípios da região de Setúbal (AMRS) ”. 

 

O Sr. Vereador Carlos Moreira fez a apresentação documento 

Não se registaram intervenções  

Passou-se à votação, tendo o documento sido aprovado por unanimidade 

ENCERRAMENTO 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 01.10 m horas do dia 26 

de  Setembro  de  dois mil  e  doze,  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 EM REUNIÃO ORDINÁRIA (DE CONTINUAÇÃO) REALIZADA EM 

17 DE DEZEMBRO DE 2012 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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