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ACTA nº 10 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 22 de Setembro de 2011 

 
Aos Dezasseis 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:  
 
3. Período da Ordem do Dia 
 

3.1 Apreciação da Intervenção Escrita do Senhor Presidente da Câmara 
sobre a actividade Municipal bem como da situação financeira do 
Município. 

 
 Executivo Camarário esteve representado pelo Sr. Presidente e senhores vereadores. 
Fernando Antunes, Zélia Silva, Nuno Banza, Rui Lopo, Mónica Duarte, Regina Janeiro e 
Carlos Moreira 
A Mesa é composta pelo Sr. Presidente Frederico Pereira, Primeira Secretária Rita 
Filomena e  Segunda Secretária 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:  
Fernanda Moreno – Substituído por  Luis Pedro Cerqueira 
Filipe Marques - Substituído por  Daniel Ventura 
Juvenal Silvestre – Substituído por  Naciolinda Silvestre 
Joaquim Matias – Substituído por  Mendes Ferreira 
 
Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21, 30 
horas, registando – se 35 presenças. 
 

3. Período Da Ordem do Dia 
 

 
3.1 Apreciação da Intervenção Escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a actividade Municipal 

bem como da situação financeira do Município. 



                   MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

 
 

Sr. Presidente da Câmara Inicia a sua intervenção tecendo considerações sobre as medidas do 
Governo relativamente aos cortes nas transferências do  orçamento do estado para as 
autarquias, medidas do Governo e Medidas da Troika que  agravam as injustiças, obrigam a 
reduzir o  número de trabalhadores e atrasam o  desenvolvimento do território municipal sem 
esquecer as nossas raízes históricas. De seguida aborda o número de acções desenvolvidas pela 
Câmara, referindo uma séria de incitativas bem como no âmbito das  AUGIS, seis da iniciativa 
municipal e  30 da iniciativa dos proprietários, faz ainda referência à situação financeira da 
autarquia  e ao  Plano Director Municipal que  tudo indica que no inicio de Janeiro estão criadas 
as condições para o mesmo ser apresentado Repara,  Polis e obras no Bairro 25 de Abril que 
estão em fase final, transportes Colectivos do Barreiro, Diagrama da rede e  formação aos 
trabalhadores (documento apenso à acta como anexo 1). 
Bruno Vitorino: Adianta que em tempo útil o PSD fez uma proposta no sentido de se realizar 
uma reunião extraordinária só para discutir a situação financeira do município, Coloca uma série 
de perguntas ao executivo (Intervenção apensa à acta como Anexo 2) 
João Pintassilgo: Intervenção apensa à acta como anexa 3. 
Rui Ferrugem: - Faz referência às questões abordadas ao Vereador Carlos Moreira em reunião 
da Comissão de Finanças. (Documento apenso à acta como anexo 4). 
Humberto Candeias: Considera haver de facto esforço por parte do executivo em fazer redução 
de custos mas os eleitos da Assembleia não tem um plano que possam acompanhar essas 
medidas e defende uma informações mais alargada e calendarizada. Mas não se deve iludir as 
questões do financiamento às autarquias locais. 
Susana Silva:- Anexo 5 
Vicente Figueiras:- Aborda questões  ligadas às AUGIS. Critica ainda o Serviço Social do Hospital 
do Barreiro relativamente a um caso de um cidadão da Freguesia que envolveu também o 
CATICA (documento apenso à acta anexo 6) . 
Hugo Cruz :-   Questiona o executivo relativamente a: receitas permitem assegurar os encargos 
de imediato do município? Qual o conceito de encargos imediatos? Intervenção apensa à acta 
como (Anexo 7). 
Isidro Heitor:- Manifesta a sua preocupação relativamente à  situação financeira. Refere ainda  
o pelouro do ambiente 
Rui Ferrugem: Aborda questões  
Hugo Cruz :- Pede esclarecimentos   e questiona o deputado anterior se os grandes projectos se 
articulam  com a suspensão do arco ribeirinho? 
Rui Ferrugem – Responde ao deputado Hugo adiantando que os projectos devem continuar e 
não deixá-los cair? deve ser enquadrados. 
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Presidente da Câmara usa da palavra para responder às questões colocadas, e refere: 
No inicio da sua intervenção que  não defende o Barreiro como o ilha mais , pelo contrário, a 
minha terra é o meu país. 
A Câmara não é uma câmara que criou grandes estruturas, empresas municipais  o principal 
problema é o das receitas. O Executivo está a tomar as medidas necessárias mas  a situação 
financeira do município é grave, e se neste momento não estão em causa os salários dos 
trabalhadores, o prazo de pagamento a fornecedores é de  160 dias. Plano de redução de custo, 
estão  a trabalhar e a tomar medidas, visto ter havido redução nos de recursos humanos, 
contratos de limpeza e segurança, comunicação social, a avalia  a redução em de mais de um 
milhão e meio de euros, As obras na avenida da Praia as obras são da Simarsul, na Avenida da 
Liberdade, a autarquia  tem vindo a acompanhar bem de perto as obras. Sobre o arco Ribeirinho 
Sul é conhecida a opinião do presidente sobre esta matéria. Claro que o pagamento a 
fornecedores está a ser feito mas, com grandes dificuldades. Defende uma relação mais estreita 
com os trabalhadores. Quanto ao ouvir as restantes forças políticas, nunca recusou nenhum 
ponto proposto pelo Partido Socialista. O PS não quis aceitar os pelouros apesar de  o 
Presidente da Câmara, nas suas competências ter querido dar pelouros ao PS. As diferenças de 
opinião são uma forma de enriquecer o trabalho. Comissão paritária, funciona é tudo o que 
sabe. Informação escrita, admite que se possa ir mais longe, contudo considera ser necessário 
dar mais paços no sentido de enriquecer o documento. 
Luís Pedro – Estudo técnico sobre as bacias de retenção da Penalva, para quando a conclusão 
do projecto? Como se processa a repartição de encargos? 
Rui de Carvalho – Questiona o executivo relativamente a obras do Polis, Av. da liberdade para 
quando a sua conclusão? Segurança: estão acautelados todas as situações? Acidente no 
Terminal e no Alto Seixalinho, qual o ponto de situação? 
Sofia Cabral - A situação financeira pode limitar a acção mas não visão. É nesse sentido que o PS 
afirma a cidade deve ter uma verdadeira política de cultura, a mesma deve ser planeada por um 
ano e não apenas para iniciavas pontuais. Questiona ainda qual o destino a dar à Casa da 
Cultura, Galeria Municipal, estado de obras do AMAC e de facto qual a programação cultural 
para o AMAC. Investimento na remodelação e requalificação da escolas secundárias no 
Concelho, e qual a posição da Câmara relativamente a esta matéria. O apoio à acção escolar e 
por último dar atenção à Componente da sustentabilidade ambiental. 
Paulo Deus : - Pede esclarecimentos à Deputada anterior 
Sofia Cabral : - Considera ser importante a discussão neste plenário, aberto ao público esclarece 
que a  politica do PS está no programa  com que se candidataria a autarquia mas do PS embora 
a política  de cultura deve estar bem definida e clara pela força que ganhou. 
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Rui Ferrugem:- Usa da palavra para defender a política cultural da Câmara adiantando uma 
série de iniciativas que a Câmara tem vindo a desenvolver. 
Humberto Candeias:- Já foi nomeado o Director  da DREL questiona se a Câmara já fez algum 
contacto no sentido de o questiona sobre  a suspensão da requalificação das escolas públicas e 
outras questões ligadas ao ensino.  
Presidente da Câmara:- A Câmara tem o tempo limitado  para responder, os deputados gerem 
o seu tempo, não entende como é que vai ser possível responder a todas as  questões 
colocadas. Espaço Público da Bacia de retenção da Penalva. Jovens devem ter o seu espaço. Já 
pediu uma reunião ao Sr. Ministro da Educação. EDP- no âmbito da área Metropolitana tem-se 
vindo a fazer diversas reuniões com a EDP. 
Vereador Nuno Banza - Mapa de ruído, observatório das condições climatéricas, classificação 
do sapal de Coina não tem nada a ver com a educação ambiental, não será de todo nem 
verdade, nem justo. Quanto às contas deve ser referido que dos 725 mil euros, cerca de 300 mil 
ver transitado. 
Isidro Heitor _ Questiona em termos de trabalhos especializados o que é que  se anda a fazer?  
Nuno Banza – Esses muitos milhares de euros davam jeito para fazer obra, todos os euros são 
gastam. Para esclarecimento adianta que vai enviar o executado. 
Bruno Vitorino:- Cartão jovem e sénior municipal : qual a avaliação que a Câmara está a fazer’ 
Parque - escolar e a sua sustentabilidade são insustentáveis do seu ponto de vista são luxo. É 
uma questão de ouvirem os corpos docentes da Escola de St. André. Sugere que a comissão de 
Educação da Assembleia Municipal deveria pedir uma visita às instalações da Escola, nota que 
na elaboração da obra nem sequer foi levado em linha de conta, nem acauteladas as despesas 
com os níveis energéticos. 
Eduardo Cabrita:-  Usa da palavra para defesa da honra 
Bruno Vitorino – Presta esclarecimentos  
José Paleta – Congratula-se coma intervenção do Sr. Presidente, considerando-a uma grande 
lição de modéstia. Manifesta grande preocupação quantos às propostas que se avizinham e que 
vão em muito prejudicar e até maniatar o desenvolvimento do trabalho pelo Poder Local 
democrático. Não se pode perder de vista que há responsabilidades nestas matérias e até 
medidas e que estão subscritas pelo PS e pelo PSD. Em boa tese a crise, diz o governo, que é 
para todos, mas aquilo que se vê não é isso. A coragem do governo é cortar nos salários e nas 
reformas, quanto a taxar as grande fortunas ou levar em linha de conta as propostas que a CDU 
fez atempadamente é coisa que não lhes interesse, por isso, reafirma a crise não é para todos é 
só para os que tem menos. 
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ENCERRAMENTO 
 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 1,40 horas do 
dia 23 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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