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ACTA nº 8 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 15 de Setembro de 2011 

 
Aos quinze dias do mês de Setembro 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 

 Executivo Camarário esteve representado pelo Sr. Presidente e senhores vereadores. Nuno Santa 
Clara, Regina Janeiro, Carlos Moreira, Zélia Silva, Amílcar Romano, Rui Lopo, Nuno Banza 
 
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:  
 
Presidente da Junta de Freguesia Verderena do Barreiro – Substituído por Júlio Dias 
Presidente da Junta de Freguesia Verderena do Alto Seixalinho – Substituído por Mª João Porfírio 
Presidente da Junta de Freguesia Verderena – Substituído por Ana Porfírio 
João Fernando – Substituído por Daniel Ventura 
Sara Seruca – Substituído por Tiago Alves 
 
Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21, 30 horas, 
registando – se 35 presenças. 
 
1. Período de intervenção do Público ao abrigo do artigo 41º do Regimento da Assembleia 

Municipal  
 
José Maria Costa – Para quando a remoção de um bloco de cimento, que se serviu de base para o 
quiosque de jornais no Parque Catarina Eufémia. 
Concerto de Alburrica:- perturbou os munícipes, sugere que este tipo de eventos se realizem na 
Mata da Machada 
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2. Período e Antes da Ordem do Dia 
 
Senhor Presidente da Mesa deu a palavra a um dos proponentes dos documentos em presença: 
 
Documento “A” Moção –“ A Luta dos trabalhadores”- Filipe Marques “ CDU” 
Documento “B” Moção –“ Arco Ribeirinho” – Bloco de Esquerda – Humberto Candeias”BE” 
Documento “C- ”Moção “ Novo Governo 3 meses desastroso para o Barreiro”- Eduardo Cabrita 
“PS” 
Documento “D”Recomendação – “O Centro da Nossa Insegurança” – Tiago Alves “PSD” 
Documento “E”Moção – Investimentos para o Barreiro, na área da educação e Saúde, são 
necessárias”- Mª João Quaresma “CDU” 
Documento “F”Moção –“ Aumento do número de vagas em equipamentos para a infância” – 
Sara Ferreira “PS” 
Documento “G”Moção – Gestão da coisa pública - Mª do Rosário “BE” 
Documento “H”Moção “ O Atentado Terrorista que mudou o Mundo” – Hugo Cruz “PSD” 
Documento “I”Moção –“ Em defesa do poder local democrático” – Rui Ferrugem “CDU” 
Documento “J” Saudação –“ Serviço Nacional de Saúde” - Sara Ferreira - “PS”  
 
 
Bruno Vitorino:- Sugere que o documento sobre o Arco Ribeirinho passe para a discussão de 
amanhã dia 16 de Setembro e indica  alterações às moções do PS 
José Paleta - Declaração Politica sobre Terrorismo, documento apenso à Acta como anexo “1”. 
Hugo Cruz – Sugere que seja retirado o ponto 3 da declaração Politica apresentada pelo deputado 
José Paleta  
Humberto Candeias – Manifesta-se em desacordo com algumas declarações da moção “H”. Usa 
ainda da palavra relativamente à moção “F” e à Recomendação “D”. 
André Pinotes - O PS vai votar a Recomendação “D”, alertando que a insegurança não é só no 
Centro da Cidade. Concurso para abertura do investimento da Ilha do Parque ficou deserto dada a 
quantidade de exigências feitas, sugere que sejam tomadas medidas no sentido de colocar a 
concurso de novo mas com outras exigências. 
Joaquim Matias - Tece considerandos sobre a moção “C”, “B” e sugere que se façam contactos 
com os grupos parlamentares da Assembleia da República. 
Ana Porfírio – Intervêm sobre a recomendação “D” adiantando que a questão de insegurança não é 
da competência das autarquias. 
André Pinotes – Pede esclarecimentos  
Ana Porfírio – Responde às questões colocadas 
Tiago Alves – Usa da palavra para defesa da honra 
Joaquim Matias – Pede esclarecimentos ao deputado Tiago Alves 
Tiago Alves – Responde à questão colocada 
Rui Ferrugem – Já se verificaram diversas vezes discussões sobre este tipo de problemas ligado à 
questão do policiamento quer pelo Adolfo Lopo quer pelo Isidro Heitor. A questão do 
estabelecimento na ilha do parque não evita os problemas de insegurança. 
Adolfo Lopo – Já foi dito que a Câmara fez uma intervenção no parque e o mesmo tem vindo a ser 
vandalizado, aliás isto acontece noutras freguesias. Um conjunto de moradores do lavradio 
contactou a SIC para vir ao lavradio ver o que se passa nesta freguesia e, o presidente da junta 
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prestou informação que amanhã dia 16 de Setembro pela hora do almoço passará na reportagem da 
SIC.. 
Presidente da Câmara - Considera que há um conjunto de documentos em discussão que são 
bastantes importantes para o desenvolvimento do Barreiro e que envolvem diversos equipamentos. 
Insegurança: problemas da sociedade moderna, que se prendem com problemas sociais e de 
desemprego, ocorrendo com maior incidência na grandes áreas metropolitanas. 
Bruno Vitorino – Não concorda que o Sr. Presidente da Câmara agora não tenha a mesma posição 
com este Governo como teve com o anterior (de colaboração). Tece considerando sobre a moção 
“C”, Parque Escolar, factura energética e considera que a sustentabilidade dos grandes projectos do 
parque - escolar é ruinosa. 
Eduardo Cabrita – O PS tem um princípio em matéria de debate nacional devem ocorrer no  lugar 
próprio, enquanto na Assembleia Municipal são  os compromissos com o Barreiro e sobre estratégia 
de desenvolvimento relativamente a projectos que se reflectem no nosso Concelho. Quando se 
sentiu que havia crise foram tomadas medidas estratégicas de desenvolvimento não a extinção da 
Sociedade Arco Ribeirinho Sul, as limitações nas obras das escolas secundárias que estavam 
programadas exigem que o representante dos barreirenses questionem alternativas e consequências 
é necessário saber o que está em causa. Concessões rodoviárias, qual o tratamento que está ser 
dado? 
Bruno Vitorino - Questiona o orador anterior se por acaso tem conhecimento das dificuldades 
que algumas empresas tem no âmbito do pares 
 
Votação:  

 
Documento “A” Moção –“ A Luta dos trabalhadores “ - Aprovada por maioria com 22 votos a 
favor da (CDU e BE) 10 abstenções do (PS) e 3 votos contra do (PSD) 
Documento “B” Moção –“ Arco Ribeirinho” – Aprovada por maioria 32 votos a favor do (PS, CDU 
E BE) e 3 votos contra do (PSD) 
Documento “C- ”Moção “ Novo Governo 3 meses desastroso para o Barreiro”- Aprovada por 
maioria 32 votos a favor do (PS, CDU E BE) e 3 votos contra do (PSD). 
Documento “D”Recomendação – “O Centro da Nossa Insegurança” – PSD Tiago Alves - rejeitada 
com 20 votos contra, 14 a favor e uma abstenção do PS 
Documento “E”Moção – Investimentos para o Barreiro, na área da educação e Saúde, são 
necessárias”- Aprovada por maioria 32 votos a favor do (PS,CDU E BE) e 3 votos contra do (PSD). 
Documento “F”Moção –“ Aumento do numero de vagas em equipamentos para a infância” - 
Aprovada por maioria 32 votos a favor do (PS, CDU E BE) e 3 votos contra do (PSD). 
Documento “G”Moção – Gestão da coisa pública - Aprovada por maioria 32 votos a favor do (PS, 
CDU E BE) e 3 votos contra do (PSD). 
Documento “H”Moção “ O Atentado Terrorista que mudou o Mundo” – Aprovada por 
unanimidade 
Documento “I”Moção –“ Em defesa do poder local democrático” – Aprovado por maioria com 22 
votos a favor da( CDU e BE) e 13 votos contra do (PS e PSD). 
Documento “J” Saudação –“ Serviço Nacional de Saúde” - Aprovada por maioria 32 votos a favor 
do (PS, CDU E BE) e 3 votos contra do (PSD). 
 
Declaração de voto: 
 Luís Canhoto em relação ao documento “A” 
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João Pintassilgo ao documento “H” 

A CDU Apresenta uma declaração de voto por escrito “ Anexo 2” 
O PSD entregam as suas declarações de voto por escrito “ Anexo 3” 
João Pintassilgo – Intervenção apensa à acta como anexo “4” 
Bruno Vitorino – Intervenção anexo “5” 
Humberto Candeias - Intervenção anexo “6” 
 
 
 

ENCERRAMENTO 
 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 1,40 horas do dia 16 de 
Setembro 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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