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ACTA nº 1 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 11 de Fevereiro de 2011 

 
Aos onze dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e onze, pelas vinte horas e 
cinquenta minutos, 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 Senhor Presidente da Câmara 
e Senhores Vereadores: Sofia Martins, Nuno Banza, Amílcar, Romano, Santa 
Clara Gomes, Regina Janeiro e Carlos Moreira 
 
A Mesa é composta pelo Sr. Presidente Frederico Pereira, Primeira Secretária 
Rita Filomena e Segunda Sara Ferreira. 
 
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:  
 Bruno Vitorino – Luís Bravo 
 Luís Bravo – Tiago Alves 
 Mª Fernanda Moreno – Luís Cerqueira 
 Luís Cerqueira – Carlos Pires 
 André Pinotes – Naciolinda Silvestre 
 Luís Canhoto – Sousa Marques 
 Sofia Cabral Ana Santos 
 Rui Ferrugem – Daniel Ventura 

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

Regimento da Assembleia Municipal. 

Mário Grazina: Candidatura a estágios nas Câmaras, a CMB não recebeu. Na 
Reunião da Assembleia de Freguesia as questões deveriam ser colocadas neste 
plenário Obras Polis 
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Alfredo Rodrigues Baptista: Cão Mal tratado, no Largo Nª Sr.ª do Rosário, O 
Sr. Delegado de Saúde do Concelho tem conhecimento da situação. Pede ajuda 
à autarquia -Dentro da habitação existem armas. 
Paula da Costa - Eleita em St António da Charneca: Apoia incondicionalmente 
o munícipe anterior, pede que este crime seja punido. 
Duarte Tavares Presidente dos Estudantes da Escola Alfredo da Silva - 
Solicitam a devida mobilidade para a escola, falta de transportes. 
João Feijão: Reforça com elementos novos à tempos referenciados sobre a 
falta de médicos de família. A Frater pediu uma entrevista à ARS, ainda não 
obtiveram resposta (anexo1). 
 
Presidente da Assembleia alerta que temos cinco actas para aprovar, pede 
que os deputados se pronunciem 

 
2. Período e Antes da Ordem do Dia 

a) Voto de Pesar Morte de Malagatana “ A” Subscritos por todas as 
forças políticas. Unanimidade 

b) Moção Politica Injustiça CDU Paulo de Deus - Aprovada com 22 e BE 
votos a favor da CDU e 13 votos contra 

c) Proposta Habitação Estudantil BE Rosário Vaz Rejeitada com 20 
votos contra e 15 a favor 

d) Moção – Modernização das Escolas do Barreiro PS Rui de Carvalho 
Aprovada por maioria com 33 votos a favo 2 abstenções 

e) Moção -criação de incubadora da empresa no Barreiro PSD - Tiago 
Alves Rejeitada por maioria com 20 votos contra e 15 votos a favor 

f) Saudação - Solidariedade com o povos da Tunísia e do Egipto CDU – 
Dulce Reis – Aprovada por unanimidade 

g) Recomendação Caixas ATM - BE – Humberto Candeias – Aprovada 
por maioria 22 votos a favor 3 votos contra e dez abstenções 

h) Moção Empenho e Confiança Arco Ribeirinho PS – João Pintassilgo. 
Aprovada por maioria com 12 a favor e 23 abstenções. 

i) Saudação ao povo democrático do Barreiro - PSD – Hugo Cruz. 
Rejeitada com 32 votos contra e 3 votos a favor 

j) Moção Saúde o parente pobre da governação CDU-Susana Farinha - 
Aprovada por maioria 22 votos favor, 10 votos contra e 3 
abstenções 

k) Moção mais segurança e mais actividades no centro da cidade. PSD 
Tiago Alves. Rejeitada com 20 votos contra da CDU, 5 a favor do PSD 
e BE e 10 abstenções do PS 
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Os trabalhos foram interrompidos a pedido dos deputados do PSD - 22h35.  
Os trabalhos foram retomados pelas 22 h 55m. 
Sobre as moções registaram-se as intervenções dos senhores deputados municipais: 
Presidente da Junta de Freguesia do Lavradio; Rosário Vaz, Isidro Heitor, Joaquim 
Matias, Tiago Alves, Paulo de Deus, Humberto Candeias, João Pintassilgo, Rosário Vaz, 
Ana Isabel Santos, Espírito Santo e Hugo Cruz.  
Tiago Alves pede esclarecimentos a Humberto Candeias. 
Humberto Candeias responde ao orador anterior. 
João Pintassilgo pede esclarecimentos, sobre a instalação do Politécnico no Barreiro? 
Presidente da Câmara usa da palavra relativamente às questões colocadas. Valoriza a 
capacidade artística do Malagatana, A Câmara vai fazer uma homenagem ao Malagatana, 
refere ainda escolas nomeadamente a Escola Alfredo da Silva, Casquilhos e Augusto Cabrita. 
Habitação estudantil A CMB falou com à disposição da Escola Superior de Tecnologia a Casa 
da Cerca. A Câmara dava o terreno e a escola recuperava. Até hoje a Escola Superior de 
Tecnologia ainda não respondeu. A situação financeira da autarquia é escassa. Arco Ribeirinho 
Sul é um bom instrumento de trabalho que visa atingir 3 territórios antigos zinas industriais, a 
descontaminação tem que ser feita e as empresas já deviriam estar constituídas. Caixas ATM- 
Não conhece esta taxa, Admite que o assunto deve ser estudado. Questões de Saúde a Câmara 
tomou uma deliberação pedindo una reunião à Ministra da Saúde, a mesma foi agendada para 
a próxima semana. Ilha do Parque, o assunto vai à próxima reunião. Questões de insegurança, 
a Câmara não têm essa indicação. Administração Agrupamento dos Centros de Saúde. 
Usam da palavra ainda os senhores deputados municipais: 
Eduardo Cabrita O PS nas formas que adopta para intervir nesta Assembleia vai ao encontro 
da defesa dos interesses dos Barreirenses. O PS escolhe com rigor a discussão dos assuntos 
cujos projectos sejam do interesse de todos.  
Jorge Espírito Santo pede esclarecimentos ao deputado Eduardo Cabrita sobre os cuidados 
de saúde que há 23 mil barreirenses sem médicos de família. 
Eduardo Cabrita - Usa da palavra para responder ao orador anterior, defendendo o SNS, 
relembrando que o SNS está em 5º lugar no relatório da OCDE. 
Jorge Espírito Santo faz um protesto face à intervenção do deputado Eduardo Cabrita 
Eduardo Cabrita - Responde à intervenção do orador anterior. 
José Paleta Usa da palavra para protestar a linguagem utilizada pelo deputado anterior. 
Eduardo Cabrita - Considera a intervenção do deputado José Paleta uma manifestação de 
desespero.  
Hugo Cruz, Humberto Candeias. Hugo Cruz - pede esclarecimentos. Humberto Candeias 
responde ao orador anterior.  
Hugo Cruz aborda a questões ligadas às dificuldade em se poder votar neste último acto 
eleitoral. 
Senhor Presidente da Câmara  
Isidro Heitor  
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Passou-se de seguida à votação dos documentos: 
 

a) Voto de Pesar Morte de Malagatana “ A” Subscritos por todas as 

forças políticas. Unanimidade 

b) Moção Politica Injustiça - Aprovada com 22 e BE votos a favor da 

CDU e 13 votos contra 

c) Proposta Habitação Estudantil BE - Rejeitada com 20 votos contra e 

15 a favor 

d) Moção – Modernização das Escolas do Barreiro -Aprovada por 

maioria com 33 votos a favo 2 abstenções 

e) Moção -criação de incubadora da empresa no Barreiro - Rejeitada 

por maioria com 20 votos contra e 15 votos a favor 

f) Saudação - Solidariedade com o povos da Tunísia e do Egipto 

Aprovada por unanimidade 

g) Recomendação Caixas ATM – Aprovada por maioria 22 votos a 

favor 3 votos contra e dez abstenções 

h) Moção Empenho e Confiança Arco Ribeirinho - Aprovada por 

maioria com 12 a favor e 23 abstenções. 

i) Saudação ao povo democrático do Barreiro - Rejeitada com 32 votos 

contra e 3 votos a favor 

j) Moção Saúde o parente pobre da - Aprovada por maioria 22 votos 

favor, 10 votos contra e 3 abstenções 

k) Moção mais segurança e mais actividades no centro da cidade - 

Rejeitada com 20 votos contra da CDU, 5 a favor do PSD e BE e 10 

abstenções do PS 

ENCERRAMENTO 
 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 01 h   do 
dia 12 de Fevereiro de dois mil e onze, constando a gravação áudio desta 
sessão arquivados nos serviços da Assembleia Municipal. 
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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 
11.06.17 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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