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ACTA nº 6 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 
Realizada em 16 de Junho de 2011 

 
 
Aos dezasseis dias do mês de Junho 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 
3. Período da ordem do dia 

 
3.2   - Apreciação e votação da proposta da Câmara “ Juízes Sociais” 

 

 Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente da Câmara e 
Senhores Vereadores: Rui Lopo, Regina Janeiro, Santa Clara Nuno Banza, Amilcar 
Romano e Zélia Silva. 
 
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:  
 
Raul Malacão – Substituído por Júlio Dias 
Luís Canhoto – Substituído por Sousa Marques 
Jorge Espírito Santo – Substituído por Daniel Ventura  
Filipe Marques – Substituído por Mendes Ferreira 
Hugo Cruz – Substituído por Tiago Alves 
Mª do Rosário – Substituído por André Antunes 
Alexandra Silvestre – Substituído por Ana Porfírio 
 
Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21, 30 
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horas, registando – se 34 presenças e a falta de comparência do deputado Daniel 
Ventura. 

 
1. Período de intervenção do Público ao abrigo do artigo 41º do Regimento da 

Assembleia Municipal 

Rui Manuel Marques – 965455897 Rua da Unidade (junto ao Hospital do Barreiro):- 
Junto à pasteleira Princesa( Rua Nuno Tristão)  – É necessário  reparar arruamento,  
passagem de peões arranjo espaços envolventes.   
 
Dr. João Feijão: Retoma as questões que já tem vindo à abordar sobre as questões de 
saúde no Barreiro e nomeadamente na área do Hospital do Barreiro - Apresenta uma 
proposta (anexo 1) 
 

2. Período e Antes da Ordem do Dia 

O Sr. Presidente da Mesa informa que deram entrada sete documentos:-  
 
Moção – Apoio à Candidatura da Arrábida a Património Mundial Misto da Unesco – 
Anexo “A” – Susana Farinha CDU 
 
Moção – Saudação aos eleitos e participantes do último acto eleitoral “ Anexo “B” Luís 
Bravo PSD 
 
Moção – Em defesa dos serviços públicos Anexo “C” André Antunes - BE 
 
Moção – Mensagem ao novo Governo anexo “D”- João Pintassilgo - PS 
 
Saudação – à Escola de Fuzileiros anexo “E”- Vicente Figueiras CDU 
 
Saudação de Basquetebol Campeã Nacional – SUB 20 masculino anexo “F”- Rui de 
Carvalho - PS 
 
Moção Criação de fundo de maneio social anexo “G” Tiago Alves PSD 
 
A pedido dos deputados do PS os trabalhos foram interrompidos por um período de 5 
minutos. 
 
Retomados os trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia dá a palavra aos eleitos 
para iniciar a discussão dos documentos e outros assuntos: 
 
Sofia Cabral - O PS vai votar favoravelmente a moção “A 



                   MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

André Pinotes – Pede que o PSD altere a moção “B”, concretizando a alteração 
proposta. 
Tiago Alves – Fez uma introdução aos documentos em análise. 
Ana Porfírio intervém sobre o anexo “G”, questiona se é uma moção ou 
recomendação. 
Rui Ferrugem - intervêm sobre o anexo “D”.  
Humberto Candeias – Manifesta o apoio à moção “A” e em relação à moção “B” tece 
fortes criticas. Nos documentos de Saudação à Escola dos Fuzileiros, bem como à 
Equipa de Basquetebol do Barreirense, o BE irá votar favoravelmente. 
José Paleta: Fez uma intervenção política sobre os resultados eleitorais. 
Luís Bravo – Relativamente à proposta feita pela bancada do PS, o PSD aceita a 
proposta.  
Isidro Heitor: - Comenta a intervenção do Deputado José Paleta, lamenta a posição 
dos partidos à esquerda do PS e aconselha a façam uma essa reflexão sobre os 
resultados, porque tiveram os piores resultados nos últimos anos. Tece considerações 
à moção “C”, 
Tiago Alves – Esclarece que o anexo  “G” é de facto uma “ Recomendação” e intervém 
defendendo o referido documento. 
Paulo Deus – Pede esclarecimento sobre a recomendação “G” ao orador anterior. 
Ana Porfírio – Pede esclarecimentos sobre o documento “G” 
Tiago Alves - Responde aos pedidos de esclarecimentos. 
João Pintassilgo: Comenta a intervenção José Paleta e Rui Ferrugem, (documento D) . 
Joaquim Matias – Fez uma intervenção politica, alertando para a crise social que se 
avizinha. Refere o Plano da Quimiparque e a concretização da Terceira Travessia 
como uma necessidade para o desenvolvimento do Pais e da Região. Defende o Pólo 
Ferroviário no Barreiro. 
João Pintassilgo – Pede esclarecimentos. 
Joaquim Matias responde ao pedido de esclarecimento. 
António Marques – Junta de Freguesia de St André: Fez a apresentação do 
programa das festas de St André. 
Isidro Heitor – Esclarece uma imprecisão proferida pelo deputado Joaquim Matias 
sobre a “PT”. 
Presidente da Câmara: - Intervém sobre os anexos: “Mensagem ao Novo Governo – 
(faz uma referência ao ponto 3). Saudação aos eleitos representados pelo PSD, 
sublinha que “pontes de diálogo” atitude que enquanto Presidente é a sempre tem 
tido. Comunica estar a pensar pedir uma entrevista ao Primeiro-ministro para poder 
discutir assuntos relacionados com os previstos para o Concelho. “Saudação à escola 
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de Fuzileiros”, referiu que no dia 2 de Julho vai ser inaugurada uma estátua aos 
fuzileiros na rotunda do “ Continente” Apoio o Basquetebol, recorda que a Câmara irá 
rever os protocolos que tem com todas as entidades. “Fundo de Maneio social” – 
informa que só na acção escolar a responsabilidade do município assume um encargo 
de mais de 500 mil euros. Termina considerando que o acto eleitoral no Concelho 
correu bem, fazendo uma saudação a todos que de uma forma de outra participaram 
nestes actos. 
Eduardo Cabrita:-  O PS assume os resultados eleitorais e aceita a moção do PSD 
saudando os deputados recentemente eleitos para a Assembleia da República. Tece 
considerandos a diversas intervenções feitas pelos partidos à esquerda do PS que 
considera terem aberto a vitória à direita com as posições que tomaram. Os deputados 
eleitos pelo Partido Socialista continuarão a lutar pelos interesses do Barreiro. 
Humberto Candeias - Questiona o deputado Eduardo Cabrita: ”acha que o BE que foi 
responsável pela derrota do PS, ou a politica de direita levada a acabo pelo PS é que 
levar a essa derrota? 
Eduardo Cabrita: - Responde ao deputado anterior. 
Luís Bravo - Usa da palavra afirmando que não tem dúvidas que os tempos que se 
avizinham, vão ser tempos muito difíceis em todas as áreas. 
Anexo A – Aprovada por Unanimidade 
Anexo B – Rejeitada por maioria com 19 votos contra da CDU e 15 votos contra 
do PS, PSD e BE. 
Anexo C – Aprovada por maioria com 21 votos a favor da CDU e BE e 3 votos 
contra do PSD e 10 abstenções PS 
Anexo D – Os considerandos foram rejeitada por maioria, os pontos 
deliberativos aprovados por maioria com 29 votos a favor da CDU, PS e BE , 2 
contra do PS  3 abstenções do PSD  
Anexo E – Aprovada por Unanimidade 
Anexo F – Aprovada por Unanimidade 
Anexo G – Aprovada por maioria com duas abstenções do BE 
 

3.3 Apreciação e votação da proposta da Câmara “ Juízes Sociais”. 
Presidente da Câmara justificou a razão deste aditamento. 
Passou-se à votação secreta da proposta da Câmara por voto secreto 
Votos SIM – 33  
A proposta foi aprovada por unanimidade. 
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ENCERRAMENTO 
 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 1,40 horas do dia 
17 de Junho 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 em realizada em 28 de Fevereiro 
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 o original 
 
O Presidente da Assembleia Municipal 
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