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                   MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

ATA nº 5 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 30 de Abril de 2012 
 

Aos trinta dias do mês de Abril 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 

  Executivo Camarário esteve representado pelo Sr. Presidente e senhores 
vereadores Regina Janeiro, Rui Lopo, Nuno Banza, Carlos Moreira Santa Clara, 
Alexandra Ruivo.  

 
A Mesa é composta pelo Sr. Presidente Frederico Pereira, Primeira Secretária Rita 
Filomena e Segunda Secretária 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: 
Filipe Marques – Substituído por Paulo Faleiro 
Sara Seruca – Substituído por Tiago Alves 
Tiago Alves - Substituído por Luís Bravo 
Luís Bravo - Substituído por Sílvia Ratão (que tomou posse entrando de imediato 
no exercício de funções)  
Presidente da Junta de Freguesia do Alto Seixalinho – Substituído por Mª João 
Porfírio 
Rui Ferrugem – Substituído por Alfredo Falcão 
Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21 
horas, registando – se 32 presenças e a ausência dos presidentes de Junta de 
Freguesia de Coina e do Lavradio e Mendes Ferreira, tendo as suas ausências sido 
devidamente justificadas. 
 

1. Período de intervenção do público ao abrigo do artigo 41º do Regimento da 
Assembleia Municipal 
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Dr. José Miguel Teixeira Mota – Ordem dos Advogados, reforça as alterações em 
curso ao mapa Judiciário que considera prejudicar o Barreiro. Enumera as 
aliterações que irão ocorrer e retira as consequências gravosas para as profissões 
ligadas à Justiça e para os Barreirenses. Refere propostas já enviadas ao ministério 
da Justiça e a boa colaboração que com a Câmara Municipal estabeleceram e sugere 
a elaboração de um documento Anexo à acta “1” entregue na Mesa dos Trabalhos. 

Dr. João Feijão – Fez uma intervenção sobre os contatos, dinamizados pela 
FRATER com prestadores de saúde, farmácias e ópticas, e os resultados obtidos 
nessa acção. No terreno cedido pela Câmara Municipal à FRATER resolveram fazer 
um centro de rastreio de doenças oncológicas, que enumerou e outras. 
Disponibilizaram o 1º piso para o Estado fazer uma unidade de saúde Familiar 
para a Freguesia do Alto do Seixalinho. No último piso a FRATER deseja fazer um 
lar para doentes em regime ambulatório. Anexo “2”, apenso à ata.  

 

2.  PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  
Foram entregues na Mesa dos trabalhos 10 documentos referenciados de “A” a “J”, 
Foram lidos dois por forças política, conforme acordado em reunião de 
representantes. 

Moção anexo “I” – Rejeitar o pacto de agressão - Paulo de Deus (CDU) 

Moção anexo “D” – Governo de direita abandona o Barreiro - Luís Canhoto (PS) 

Moção “A” – No desafio do Desenvolvimento do País e do Distrito Setúbal afirma 
presente”- Hugo Cruz - (PSD) 

Moção “C”- Pela Educação – Mª do Rosário (BE) 

Moção “G” – Território da Quimiparque. Joaquim Matias – (CDU) 

Moção “E” – Mapa Judiciário Uma má proposta para o Barreiro e para o Distrito - 
Isidro Heitor - (PS ) 

Saudação “B” – 25 de Abril – Sílvia Ratão – (PSD) 

Voto de Pesar Miguel Portas “J” - Maria do Rosário – (BE) 

Saudação “I” - 25 de Abril e ao 1º de Maio – André Pinotes (PS) 

Moção “H” – Revolução de Abril “H” - (CDU)  

Outras intervenções:    

André Pinotes – Manifesta a sua tristeza pela falta da adesão da população às 
sessões da AM. Sugere uma profunda reflexão e relembra uma proposta já feita 
pelo PSD sobre a divulgação mais intensa das sessões da AM. 



 

Travessa do Município, 2 – 2830-393 Barreiro // Telefone: (+351) 212 068 284 // E-mail: ass.municipal@cm-barreiro.pt 

 

3 

José Paleta – Saúda a manifestação promovida pelas Freguesias a 31 de Março, em 
Lisboa. Reafirma a determinação da CDU na defesa do Poder Local Democrático. 
Refere ainda outras vertentes do que considera um ajuste de contas com o 25 de 
Abril, exemplificando com a “Lei dos Compromissos”. Justifica o voto contra da 
CDU aos documentos “A” e “B” apresentados pelo PSD, e, no caso do aeroporto, 
refere que a localização preferencial seria no Campo de Tiro de Alcochete. Em 
relação ao Documento “D”, apresentado pelo PS, propõe que se altere o ponto 1. 

André Pinotes – Faz uma intervenção que fundamenta o voto contra do PS ao 
documento “I”, da CDU. É difícil acompanhar o voto de uma força política, a CDU, 
que para o território do Barreiro tem uma análise, mas tem outra completamente 
diferente a nível nacional. Exemplifica com a contenção de custos que a autarquia 
desenvolve face à difícil situação financeira da Câmara e que merece a aceitação e o 
aplauso da CDU pelas atitudes adotadas pelo executivo. 

Humberto Candeias – O aeroporto “ low-cost” no Montijo e o documento “A” 
apresentado pelo PSD merece o voto contra do BE que adopta uma atitude de 
prudência e considera que os estudos feitos para o abandono do aeroporto na OTA 
e a sua localização em Alcochete são de continuar a apoiar. 

Bruno Vitorino – Em relação às apreciações anteriormente, ao documento “B” 
relembra momentos em que se deve convergir e manifesta a sua tristeza pela 
forma como a CDU hoje encara estas matérias na Assembleia Municipal. 

João Pintassilgo – Em relação ao Documento “A” o PS considera que 3 aeroportos 
é uma má solução e relembra o que o Governo tem feito em relação a outro 
projectos que estavam programados para o Barreiro e para a Península de Setúbal. 
Defende que se faça o aeroporto por fases conforme a Ordem dos Engenheiros vêm 
propondo. Aceita a alteração proposta pelo deputado José Paleta em relação ao 
documento “D”, e propõe em relação ao documento “H” retirar o 2º e 3º parágrafo. 
A CDU não aceitou esta alteração. 

 

Sofia Cabral – Lamenta que a posição da CDU em relação à alteração 
anteriormente proposta e que não foi aceite, impedindo a votação unânime numa 
moção do 25 de Abril. 

José Paleta – Faz uma intervenção de esclarecimento à deputada anterior. 

André Pinotes – Sugere à CDU no documento “H” que seja retirado o 2º parágrafo. 

Paulo de Deus – Justifica posição da CDU em relação ao documento “H”. 

Joaquim Matias – Reafirma a posição da CDU enquadrando a moção “H” no 
espírito do 25 de Abril. Relembra os custos que resultariam para o Barreiro, 
nomeadamente para as condições de vida dos Barreirenses, da instalação de um 
aeroporto no “low-cost” no Barreiro. 
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 Hugo Cruz – Pede esclarecimento à CDU em relação às razões que levam à 
apreciação feita a documenta “B”. 

Bruno Vitorino – Em relação do documento “D” relembra a governação do Partido 
Socialista e as condições que o levaram, do seu ponto de vista, ao memorando de 
entendimento com a TROIKA. Considera que os governos PS apenas prometeram 
sem qualquer capacidade de realizar dada a situação de pré-bancarrota em que 
deixaram o País. Portanto já não há quem acredite nos grandes investimentos e é 
tempo de falar verdade às pessoas e o apelo que faz é que os assuntos sejam 
discutidos com seriedade, projectos que sejam sustentáveis para as zonas 
ribeirinhas e não assentes no mobiliário. Esta intervenção aplica-se também à 
Moção da CDU documento “G”. 

João Pintassilgo - Faz pedido de esclarecimento ao deputado anterior “questiona 
o deputado se tem noção das condições que levaram ao memorando de 
entendimento. 

 Bruno Vitorino - Esclarece o deputado anterior relembrando o resultado das 
últimas eleições legislativas, volta a analisar o que considera o descalabro do 
Governo do PS e lembra que os portugueses têm memória e não esquecerão essa 
governação. 

Presidente da Câmara no uso da palavra adianta que se a opção para o novo 
aeroporto for Portela +1, defende que seja colocada na Península de Setúbal, mas a 
localização que considera adequada seria fase zero do aeroporto de Alcochete. Em 
relação ao mapa Judiciário têm uma entrevista marcada no Ministério de Justiça e a 
posição que vão desenvolver. Não concorda com a extinção do Arco Ribeirinho Sul 
e a concentração na mesma entidade dos poderes como agora foi feito não é a 
melhor solução. O Presidente da Câmara terá uma posição cooperante que 
defendam os interesses do Barreiro, aprovação do PU da Quimiparque, 
continuação da descontaminação dos solos, pontes Barreiro - Montijo e Barreiro - 
Seixal, continuando a luta pela TTT. Relembra sessões da AM e outras em defesa 
das questões que enumerou, nomeadamente, em relação ao território da 
Quimiparque. Sobre o 25 de Abril relembra o seu passado político antifascista e 
considera o período mais feliz da sua vida “ o 25 de Abril de 47”, apesar de estar na 
guerra colonial. Referencia que o 25 de Abril foi uma construção colectiva que 
possibilitaram a acção concreta dos capitães e valoriza o esforço/ combate/ luta 
por objectivos que considera justos, acabará por vencer. 

Hugo Cruz – Propõe que em relação ao documento “E” seja retirada a expressão: 
como é o caso da redelimitação das freguesias” para que o PSD possa abster-se. 

 

Votação: 
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Documento “A” – Rejeitada, 17 votos contra da CDU, 3 a favor do PSD e 12 
abstenções do PS e BE. 

Documento “B” - Rejeitada, 17 votos contra da CDU, 13 a favor do PS e PSD e 2 
abstenções do BE. 

Documento “C” – Aprovada por maioria com 29 votos a favor da CDU, PS e BE e 3 
votos contra do PSD. 

Documento “D” - – Aprovada por maioria com 29 votos a favor da CDU, PS e BE e 3 
votos contra do PSD. 

Documento “E” - – Aprovada por maioria com 29 votos a favor da CDU, PS e BE e 3 
votos contra do PSD. 

Documento “F” – Aprovado por unanimidade 

Documento “G” - – Aprovada por maioria com 29 votos da favor da CDU, PS e BE e 
3 votos contra do PSD. 

Documento “H” – Aprovada por maioria com 19 votos a favor a CDU e BE, 13 
votos contra do PS e PSD. 

Documento “I” - Aprovada por maioria com 19 votos a favor a CDU e BE, 13 votos 
contra do PS e PSD. 

Sofia Cabral fez declaração de voto - Apensa à ata como anexo “3” 

 

ENCERRAMENTO 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas horas do dia 1 
de Maio de dois mil e doze, constando a gravação áudio desta sessão arquivados 
nos serviços da Assembleia Municipal. 

APROVAÇÃO DA ACTA 

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 3 de Outubro 
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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