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ACTA nº 3 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 14 de Abril de 2011 
 

 
Aos catorze dias do mês de Abril 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 Antes da Ordem do Dia 

Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente da 
Câmara e Senhores Vereadores: Regina Janeiro, Santa Clara, Zélia Silva, 
Amílcar Romano, Rui Lopo Carlos Moreira. 
 
A Mesa é composta pelo Sr. Presidente Frederico Pereira, Primeira 
Secretária Rita Filomena e Segunda Secretária Maria Fernanda Moreno. 
 
O Senhor Presidente informa que a reunião de continuação da Assembleia 
Municipal no dia 20 de Abril 2011, far-se-á no Sporting Lavradiense. 
 
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:  
 

Alexandra Silvestre – Substituída por Ana Porfírio 
Júlio Rebelo – Substituído por Manuel Fernandes 
Raul Malacão - Substituído por Júlio Dias 
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Rui Ferrugem - Substituído por Marco Ferreira 
Luís Canhoto - Substituído por Luís Pedro Cerqueira 
Hugo Cruz - Substituído por Luís Bravo. 

 
Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião 
pelas 21, 30 horas, registando – se 34 presenças e a falta de comparência 
de Senhor Deputado Municipal Marco Ferreira 
 
 
Período de intervenção do Público ao abrigo do artigo 41º do Regimento da 
Assembleia Municipal 

 
Felicidade Tareco - Apresenta uma petição sobre animais domésticos (Doc 
nº1) 
Refere ainda problema com contentores na Rua Miguel Pais. (Doc 2) 
José Custódio - Presta Homenagem a Blanqui Teixeira. (Doc 3) 
Manuela Rocha - Associação Património e o Futuro - Apresenta uma petição 
(Doc 4) 
Rogério Rato – Fez uma intervenção sobre a Ponte Barreiro / Chelas - 
recordando os presentes que o Barreiro merece.  
João Feijão: - Refere falta de médicos de família, recorda o número de 
vezes que se tem dirigido a este órgão denunciando a situação. Comenta  a 
ausência de apoios à FRATER contrariamente a outras entidade. (Doc 5). 
 
 
Período e Antes da Ordem do Dia 
 

Presidente da Assembleia Municipal informa que deram na entrada na 
Mesa dos trabalhos 12 documentos., referenciados com as letras “A” a “L”. 
 
João Pintassilgo – Solicita informação sobre o funcionamento da 
Assembleia. 
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José Paleta – Considera que a Assembleia tem regras, alerta para reunião 
que se realizou de lideres e onde não foram colocadas questões. Alerta 
ainda para a questão de custos de cada reunião. 
 
Bruno Vitorino: - Não vê problema na intervenção do PS. Quanto aos 
custos das senhas de presença propõe que o seu valor reverta a favor da 
Câmara. 
 
João Pintassilgo - Responde ao deputado José Paleta, alerta para a 
questão da entrega de documentação para análise, tecendo fortes críticas. 
Apresenta uma proposta (Doc 6). 
 
Presidente da Assembleia Municipal – Presta esclarecimentos: à comissão 
de Finanças foi agendada pelo Coordenador, e quanto à documentação 
adianta que sempre esteve disponível a documentação em suporte de papel.  
 
João Pintassilgo: Pede para que o Sr. Presidente faça a leitura do correio 
electrónico que lhe enviou. 
 
Humberto Candeias: -Esclarece que a reunião da Comissão só poderá 
ocorrer após a aprovação dos documentos pela Câmara, e que muitas 
vezes, as decisões da Câmara são quase sempre muito perto da realização 
das reuniões da AM. Considera ser necessário fazer uma reflexão sobre este 
assunto. Lamenta a não realização da sessão solene alusiva ao 25 de Abril. 
 
Presidente da Câmara:- Há aspectos  a melhorar no que diz respeito  à 
relação entre os vereadores  e os eleitos da Assembleia. Os eleitos da 
Câmara estão disponíveis para cooperar e colaborar com a Assembleia. 
Considera que Partido Socialista procura encontrar factos políticos, face ao 
agravamento da a situação politica e social, e o e adianta  que este caminho 
não dignifica em nada este órgão porque e procura desviar as atenções do 
que é importante e fundamental, do que interessa ao Barreiro e aos 
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barreirenses. Termina disponibilizando-se a aceitar todas as críticas, porque 
adianta ser isto a democracia, a democracia é a diferença. 
 
João Pintassilgo: - O Sr. Presidente da Câmara usou da palavra 
esquecendo-se qual é o papel da Assembleia Municipal. A intervenção feita 
aborda a ausência de isenção por parte do Presidente da Assembleia 
relativamente à Câmara Municipal, revelando que não tem autonomia. Cabe 
à Assembleia fiscalizar. Pede ao Sr. Presidente da Câmara que revele qual 
foi o facto político que o PS criou?   
 
Bruno Vitorino – Aborda questões de funcionamento da Assembleia 
Municipal, relativamente à distribuição dos documentos, considera que em 
casos pontuais a mesma pode chegar atrasada mas, não é isso que impede 
a discussão dos assuntos e dificulte o trabalho. As comissões foram 
constituídas muito tarde, nomeadamente uma comissão coordenada pela 
CDU não funciona como é o caso da Comissão de Educação que nunca 
reuniu. Em relação ao repto que deixou relativamente às senhas de 
presença, questiona a CDU sobre o assunto. Deixa uma breve nota a um 
munícipe O PSD defende lançamento de uma fundação Cidade do Barreiro, 
o Barreiro tem um património riquíssimo. É bom que haja população 
envolvida nesta matéria. 
 
Presidente da Mesa – Informa que chegaram à Mesa 12 documentos 
 

Anexo A – Vivemos uma situação -Social – CDU- Paulo de Deus 

Anexo B – Saudação sobre a estação de tratamento Águas residuais – 

PS- Luís Pedro Cerqueira 
Anexo C- Moção -Terceira Travessia do Tejo – PSD- Sara Seruca  
Anexo D- Moção - Repúdio pelas políticas do FMI – BE- Humberto 
Candeias  
Anexo E - Saudação Celebrar Abril/ Viver Maio – CDU – Dulce Reis 
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Anexo F – Saudação Revolução de Abril e Dia do Trabalhador – PS-  

Isidro Heitor 
Anexo G – Moção 25 de Abril e 1º de Maio – BE- Mª do Rosário Vaz 
Anexo H – Saudação a duas instituições Centenárias – CDU – Maria 
João Quaresma 
Anexo I- Saudação 100º aniversário da Cooperativa Operária 

Barreirense “ Os Corticeiros” PS- Sara Ferreira  

 Anexo J - Moção Homenagem aos 100 anos do F. Clube Barreirense - 

PSD- Luís Bravo 
Anexo K – Saudação Futebol Clube Barreirense – PS- Rui de Carvalho 

Anexo L- Saudação aos Povos Africanos – BE – Mª do Rosário Vaz 

 
Os trabalhos foram interrompidos a pedido dos deputados do PS, pelas 23 
H. 
Os trabalhos foram retomados pelas 23 e 10h. 
 
Intervieram sobre os documentos em apreço os deputados municipais:-  
 
José Paleta -Intervém sobre o Doc “B e L”. 
 
Isidro Heitor - Intervém sobre o Doc “E” 
 
João Pintassilgo – Aceita sugestão do deputado José Paleta relativamente 
ao Doc B.  
 
Joaquim Matias - Intervém sobre a TTT e  considera ser inegável que o 
Governo do PS o tem apoiado a TTT, A TTT há - de ser feita quer PSD 
queira ou não. 
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Bruno Vitorino - O Barreiro vai ter a águas dos seus rios limpas - a ETAR é 
um dos marcos mais importantes dos últimos anos no Barreiro. O modelo da 
Simarsul funcionou. A Autarquia do Barreiro podia ter optado por outro 
caminho, como fez o Concelho de Almada, mas, como não quis daí que só 
agora se ter verificado que a ETAR seja uma realidade. Futebol Clube 
Barreirense e as suas comemorações: tece criticas à forma como a Câmara 
apoiou os seus 100 anos e lamenta a forma como a Câmara tratou o 
Barreirense.   
 
Humberto Candeias:- Tece criticas em relação ao silencio das bancadas do 
PS e do  PSD relativamente à Moção sobre  FMI,  e conclui interpretando  o 
seu significado.   
 
Luís Bravo – Responde ao deputado Humberto Candeias, considerando que 
o texto é revelador da situação séria em que o País vive e daí o Silêncio. 
Considera que a Constituição feita em 1975 não se ajusta à realidade de 
hoje 
 
Eduardo Cabrita: - Sobre a Moção do BE Saudação à Primavera Árabe, 
relembra que certamente por lapso, a mesma não referiu a Tunísia. 
Relativamente à moção do PSD, sobre a TTT considera que traduz ao que 
pensam e resume à  história do  “ Barreiro é na outra banda”,” não ligando  a 
estratégia para o Barreiro ao País onde é TTT,  o novo aeroporto e TGV, e 
nas áreas logísticas são fundamentais.  A Moção da CDU ( Doc “A”) é uma 
moção lastimável, que apresenta tudo  por igual, ignorando aquilo que é para 
os barreirenses um profundo orgulho na governação, afirmação em colocar o 
Barreiro e a Península de Setúbal no Centro do modelo de desenvolvimento 
do País. Relembra que ainda se verificou uma importante inauguração de 
mais um espaço pré-escolar e creche “O Catica”. Os Barreirenses sabem 
quem contribui as respostas nas áreas social, no equipamento para pré 
escolar na recuperação nas escolas, e aqueles que ainda em pré campanha 
põem  em causa a requalificação do parque escolar,  
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Bruno Vitorino - Pede esclarecimentos à intervenção do deputado Joaquim 
Matias - sobre a moção da Terceira Travessia do Tejo, propondo uma 
alteração no sentido saber se, assim, a CDU está ou não de acordo. 
 
Presidente da Câmara – Usa da palavra para responder às questões 
colocadas relativamente a : - ETAR; - é uma conquista do Barreiro que se 
iniciou há mais de 35 anos que tem como objectivo recuperar a zona 
Ribeirinha. Terceira Travessia do Tejo – Reafirma que é preciso ter uma 
estratégia (uma visão politica) regional e nacional. A Câmara tem uma 
posição de defesa da terceira travessia do Tejo, os poderes centrais 
decidiram que Portugal seria a porta atlântica à Europa e  para isso   o efeito 
a dinamizou de infra-estruturas portuárias que necessitam de apoio , alta 
velocidade e de instalações logísticas. Mais do que infra-estruturas de 
acessibilidades e mobilidade há que ter sempre presente o desenvolvimento 
local, regional e do País. Trata-se  da recuperação e desenvolvimento 
económico do País. Futebol Clube Barreirense - Nos locais e nas sedes 
próprias, intervêm e diz o que sente não utiliza as questões ou problemas do 
movimento associativo, muito menos as do Barreirense com o seu enorme 
histórico dos últimos 100 anos para combate político. 
 
Bruno Vitorino: - Apresenta um protesto em relação a esta ultima 
intervenção do Sr. Presidente da Câmara sobre o F.C. Barreirense, por 
considerar que a Câmara poderia e deveria ter dado mais ao 
F.C.Barreirense. Não aceita este tipo rótulos.  
 
Presidente da Câmara Esclarece o deputado anterior reafirmando o que 
disse e adiantando que houveram três bancadas que apresentaram três 
moções de apoio ao Barreirense, poder-se há concluir que há muitas formas 
de mostrar e de estar solidário com o F.C.Barreirense. 
 
Humberto Candeias – Tece comentários acerca da intervenção do 
deputado Bruno Vitorino sobre Terceira Travessia do Tejo, nomeadamente 
da opção da ponte no Montijo, designadamente a ponte Vasco da Gama, 
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numa altura em que já os estudos técnicos diziam que era no Barreiro que a 
ponte deveria ter sido construída. O grupo ligado ao PSD argumentava que a 
ponte não se construísse no Barreiro por meros interesses económicos. 
Considera a moção apresentada pelo PSD uma Moção falaciosa. 
 
Bruno Vitorino - Usa da palavra para defesa da honra, por considerar que o 
PSD não se move por interesses privados. Não reconhece ao deputado 
Humberto Candeias autoridade para questionar a seriedade do PSD. 
Eduardo Cabrita – Interpela a Mesa sobre a condução dos trabalhos, pede 
ao Senhor Presidente que chame à atenção do tipo de intervenção produzida 
pelo deputado do Bruno Vitorino. 
 
Humberto Candeias – Sobre as intervenções do deputado Bruno Vitorino, 
apresenta um protesto. Fala-se em soluções que foram tomadas em 
interesses privados, mas de facto são opções políticas e objectivas. 
 
Luís Bravo:-  Pede esclarecimentos – As questões aqui discutidas não são 
sérias, a culpa da dívida é de quem? 
 
Humberto Candeias: - As agências de Rating são o sinal mais evidente da 
crise. 
 
Isidro Heitor: - Sugere à CDU que deve retirar “os eleitos da CDU” no Doc. 
“H” 

 
 

Votação: 
 

 Anexo A – Aprovada por maioria com 21 a favor da CDU, BE e  
13 Contra do PS e PSD. 

Anexo B- Aprovada por unanimidade 

Anexo C- Rejeitada com 31 contra da CDU BE e PS  
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3 a  favor PSD 

Anexo D- Aprovada por maioria com 21 a favor CDU e BE 13 abstenções do 

PS e PSD. 

Anexo E - Aprovada por maioria com 21 a favor CDU e BE 13 abstenções do 

PS e PSD 
Anexo F - Aprovada por unanimidade 

Anexo G - Aprovada por unanimidade 

Anexo H - Aprovada por unanimidade 

Anexo I - Aprovada por unanimidade 

Anexo J - Aprovada por unanimidade 

Anexo K - Aprovada por unanimidade 

Anexo L - Rejeitada 21 votos contra  

André Pinotes - fez declaração de voto oral sobre as conquistas de Abril. 

Bruno Vitorino Fez declaração de voto sobre as medidas tomadas pelo 

Governo que conduziram ao processo “ TTT. 

 

Eduardo Cabrita :- Fez uma interpelação à Mesa sobre a condução dos 
trabalho relativamente à declaração de voto. Faz duas declarações de voto “ 
Terceira Travessia do Tejo” e “ Primavera Árabe” 
 
José Paleta :-  Intervenção politica  apensa à acta como anexo  “Doc 7”. 
 
Isidro Heitor: Declaração de voto oral em relação às moções “A” e “D” - 
Intervenção política apensa à acta como anexo ”Doc nº 8”. 
 
José Paleta: Faz uma intervenção política - informa o plenário sobre a 
realização de uma Assembleia de Organização do PCP, com cerca de 700 
delegados, em Almada, em relação às várias matérias aqui aprovadas. 
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Aprovaram uma série de medidas que tem a ver com os interesses do 
Barreiro bem com o desenvolvimento regional e Nacional. 
 
 Sara Ferreira – Fez uma intervenção apresentando uma proposta sobre a 
criação de um Gabinete de apoio á vitima de Violência. (Apensa à acta como 
anexo “8 “). 
 
 
 
 
 

ENCERRAMENTO 
 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 02 
horas e 20 m do dia 15 de Abril de dois mil e onze, 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 realizada em 23 
de Setembro de 2011, 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 o original 
 
O Presidente da Assembleia Municipal 
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