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ACTA Nº 5 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA (DE CONTINUAÇÃO) DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

REALIZADA EM 1 DE MARÇO DE 2010 
 

Ao primeiro dia do mês de Março do ano dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e quarenta 
minutos, no Auditório da Biblioteca Municipal, reuniu a Assembleia Municipal do Barreiro 
com a seguinte agenda: Período da Ordem do Dia 
 

3.1 Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre 
a actividade do Município bem como da situação financeira 

3.2 Apreciação e votação do Regimento da Assembleia Municipal 

 
Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente da Câmara e 
Senhores Vereadores: Sofia Martins, Rui Pedro Lopo, Zélia da Silva, Carlos Moreira 
e Nuno Banza 
 
A Mesa é composta pelo Sr. Presidente Frederico Pereira, Primeira Secretária Rita 
Filomena e Segunda Secretária Maria 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:  
Sofia Cabral, Rui Ferrugem e sendo estes substituídos pelos senhores deputados 
Manuel Mendes Ferreira, Marco Ferreira, Luís Pedro Cerqueira e Joaquim José 
Marques. 
Alexandra Silvestre – substituída por Ana Porfírio. 
 
3. Período da Ordem do Dia 
 
3.1 Apreciação da Informação escrita do Senhor Presidente da Câmara Municipal 
sobre a actividade Municipal, bem como da situação financeira. 
 
Na sua primeira intervenção o Sr. Presidente da Câmara destacou: 
- Carnaval das escolas e do movimento associativo, que considerou ter corrido bem 
e com muita assistência. Mês do teatro, lembrando os 35 anos do Arte Viva e a 
programação variada concebida para o presente ano. Quinzena da Juventude com 
actividades que tocam essa faixa etária como por exemplo a realização de um 
fórum da juventude no próximo dia 28.03.2010. 100º Aniversário do dia 
Internacional da Mulher celebrado no próximo dia 8 de Março. Comemoração do 
Dia da Poesia, tocando vários públicas. Exposições de fotografia de Eduardo 
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Gajeiro e de Ilustração para a Infância, tendo esta sido premiada pela Sociedade de 
Autores. A nível  
Da Cidadania/ participação referiu que num futuro próximo a participação dos 
cidadãos, recorra a novas tecnologias. 
Saúde - Continuam os contactos e, na próxima semana, irão entrar na Câmara os 
primeiros documentos formais sobre a construção de um Hospital Particular. 
Sonae- levantou o alvará para a construção do hipermercado. Segurança - 
Presidente da Câmara vai reunir com a PSP e a GNR (Concelho do Barreiro). 
Seguiram-se as intervenções dos deputados: 
Susana Martins – Solicita calendarização do PDM e o ponto em  que se encontra 
esse documento. 
Hugo Cruz – Situação financeira dos mercados têm apenas indicados as receitas 
não havendo qualquer referencia a despesas, pelo que pede informação completa. 
Solicita informações em relação a : - a outdoor que identifica estratégia de 
substituição das árvores., intervenção para colmatar os danos das intempéries do 
Inverno, elevadores da Quinta da Mina.  
Rui de Carvalho – Intervenção em relação ao Mercado 1º de Maio. Apensa à acta 
como anexo “1”. 
Maria João Quaresma – Intervenção sobre o Projecto REPARA. Apenso à acta como 
anexo “2”. 
Humberto Candeias – Saúda também a aprovação da Candidatura ao projecto 
REPARA  e agradece o detalhe da anterior intervenção, embora não a  considera 
uma interpelação à Câmara. Pede esclarecimento sobre o “ Desaparecimento” de 
parques infantis. Questiona porque não houve candidaturas, por parte da 
autarquia, a distribuição da fruta escolar nas escolas do Concelho. 
João Pintassilgo – Coloca novamente a questão do não envolvimento da população 
na busca de soluções, quando decorrem as opções participadas. Alerta para o 
cuidado a ter com o REPARA na zona de Alburrica porque o nível médio do 
estuário do Tejo subiu cerca de 10 cm nos últimos 15 anos. Deve ser questionada a 
Autoridade Nacional de Protecção Civil para a necessidade da existência de uma 
equipa que deva ser operacional com recursos para combate a acidentes químicos. 
Pede informações sobre a lavagem de contentores. Levanta o problema da 
exumação de cadáveres no Cemitério de Vila Chã. Pediu esclarecimentos sobre o 
controlo manual das Câmaras do Mercado 1º de Maio que ocorre de uma forma  
manual e 3 vezes ao dia. Existe contrato para manutenção do sistema de frio? 
Vicente Figueira – Intervenção apensa à acta como anexo “3” relativamente à 
freguesia de Santo António da Charneca. 
Maria do Rosário Vaz -  relativamente à Quinta da Mina  pede informação sobre a 
existência, composição e objectivo do Conselho Participativo. Barreiro Velho – 
retoma a proposta e a recomendação apresentada pelo BE na anterior reunião da 
Assembleia Municipal e, perante a rejeição destes documentos, refere que das 
obras do Barreiro Velho há muito desconhecimento, concretiza o para o Café 
Barreiro e Casa da Cerca. Questiona a arquitectura utilizada nalgumas 
reconstruções que, no seu entender, nada tem a ver com o património edificado 
nesse território do Concelho. 
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José Paleta - Arco Ribeirinho Sul e Plano de Urbanização da Quimiparque – para 
quando haverá alguma coisa em concreto. Haverá trabalho que a Assembleia 
Municipal pode desenvolver para acelera a concretização desses planos. 
Filipe Marques – Solicita informações concretas sobre a 3ª travessia do Tejo. 
Isidro Heitor - Plano de Prevenção de Riscos de Gestão da nossa autarquia – 
Solicita a sua divulgação para os deputados municipais e publicitação no site da 
Câmara. Levanta questões sobre:- vistorias aos mercados, tal como já foi feito pelo 
deputado Humberto Candeias. Aumento dos contadores de água que não 
funcionam. Chama a atenção para o funcionamento nocturno do mercado, que 
prejudica o descanso dos moradores. Solicita explicação para o aumento da dívida 
a curto prazo de 1 milhão e 800 mil. Considera desejável ter sido realizado uma 
auditoria no final do anterior mandato. Analisa receitas da Câmara, no contexto da 
situação de crise actual. 
Joaquim Matias – Levanta o problema da segurança e dá testemunho de factos que 
observou. Incentiva o Sr. Presidente da Câmara a dar notícia à Assembleia 
Municipal dos contactos que vai ter com as estruturas da PSP e GNR. 
Bruno Vitorino – Pede informações:- Linha Azul, que avaliação existe? Linha Azul 
da acessibilidade, em que situação se encontra? Intervenção de uma munícipe 
(Reguilas) feita na anterior sessão e que levanta problemas de segurança de 
crianças em que situação se encontra? Defende que em sede de Comissão de 
Finanças seja avaliado o regulamento de Taxas. Concorda com o deputado Rui de 
Carvalho em relação à Estátua Alfredo da Silva. Em termos de segurança considera 
que nem o Distrito de Setúbal nem o Barreiro são territórios seguros, de um modo 
concreto e não apenas de um sentimento de insegurança. 
Presidente da Câmara – para dar esclarecimentos às questões propostas, 
considerando que algumas são tão de pormenor que não sabe se poderá 
responder. PDM – Antes do período de férias julga poder fazer a apresentação do 
documento - diagnóstico. Mercado 1º de Maio - As receitas não cobrem as 
despesas. O Outdoor referido foi de promoção do mercado 1º de Maio. Plantação 
de árvores – houve um levantamento cadastral e serão substituídos de acordo com 
uso adequado em meio urbano. Pavimentação – concurso para 12 arruamentos em 
2010 mas, logo que o tempo permita os serviços camarários irão tapar” buracos” 
resultantes da invernia. Elevadores da Quinta da Mina – têm avarias frequentes, 
mas, têm mesmo de ser reparados. Mercado 1º de Maio - cargas e descargas podem 
ser feitas através de estacionamento gratuito, entre as 6/8 horas, no parque do 
Mercado. Haverá identificação da Estátua Alfredo da Silva. Quiosque dos jornais – 
em Abril entrará em funcionamento porque está a aguardar mobiliário e ligação 
pela EDP. Vistorias ao Mercado – Desconhece. Parques infantis dos 37 parques 
infantis, 5 foram desactivados, 32 estão em processo de reparação para estar de 
acordo com a legislação em vigor. Fruta escolar: - as condições propostas não 
contemplavam qualquer controle da autarquia e não foram aceites pela Câmara. 
Refere que a alimentação nas escolas é apoiada por nutricionistas. Defende o seu 
empenhamento diário com grande esforço visando a participação dos 
barreirenses. Regista a recomendação para projecto REPARA na área da Alburrica. 
Socorro. Lavagem de contentores é feita por uma firma externa. Cemitério da Vila - 
Chã está a decorrer uma obra e drenagem fluvial. Existe contrato para a 
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manutenção do sistema de frio do mercado 1º de Maio, ainda dentro do período de 
garantia dos equipamentos. Foram encontradas soluções, a partir de um trabalho 
como LNETI, que vão permitir um grande avanço na regularização das Augis. 
Esclarece as questões postas em relação ao Conselho Participativo da Quinta da 
Mina. Escola Conde Ferreira – O destino a dar-lhe deve ter em atenção torná-lo um 
espaço vivo mas, haverá que ter em atenção a disponibilidade de verbas para a sua 
concretização e futura manutenção. Casa da Cerca – Politécnico pensa torná-lo 
numa residência de estudantes. Plano de Urbanização da Quimiparque – processo 
muito avançado e haverá uma ronda para recolha de opiniões antes do período 
formal de aprovação em Câmara e discussão pública. Arco ribeirinho – a Autarquia 
está empenhada no desenvolvimento rápido deste processo e tudo fará nesse 
sentido. 3ª Travessia está em fase de avaliação e decorre a contestação 
apresentada por 2 dos concorrentes. Tem sentido dificuldades por não ter um 
único interlocutor para as questões referenciadas. 
Pedidos de esclarecimentos. Rui de Carvalho, solicita esclarecimentos sobre a 
disponibilidade de alteração da rampa de estacionamento no parque do mercado 
1º de Maio. 
Presidente da Câmara – Volta a colocar a questão da vistoria aos mercados. 
André Pinotes - Solicita relatórios das sessões de participação da 3ª travessia do 
Tejo e do Plano da Quimiparque. Pede esclarecimentos sobre a situação do 
Conselho Municipal da Juventude. 
Presidente da Câmara - Conselho Municipal da Juventude reúne dia 28 de Março e 
no entender do Presidente da Câmara devê-lo-ia fazer – se mais frequentemente. 
Não considera que a participação se mede nos relatórios. 
André Pinotes – Defende o seu ponto de vista em relação ao Conselho Municipal da 
Juventude, considerando que há muita intenção de silenciar esse órgão. 
 

3.2  Apreciação e votação do Regimento da Assembleia Municipal 
 
Dulce Reis – relata sucintamente as reuniões no âmbito do Regimento da 
Assembleia Municipal, Apenso à acta anexo “4”. 
Paulo de Deus – Valoriza o trabalho desenvolvido na Comissão e o consenso que foi 
possível chegar em grande número de artigos. Apresenta em seguida a proposta da 
CDU, em que para as grelhas de tempos, valorizava exclusivamente a 
proporcionalidade aritmética. Embora essa fosse a base sa 1ª proposta 
apresentada pela CDU, em que se calculava um tempo médio por deputado, a CDU 
fruto da discussão havida em reunião da Comissão apresenta agora uma nova 
proposta. 
João Pintassilgo – Apresenta uma proposta anexo “6”. 
Maria do Rosário Vaz e Bruno Vitorino manifestam o seu acordo com a proposta do 
PS- subscrita por João Pintassilgo. 
Paulo de Deus – Refere que na Comissão não foram apresentadas propostas de 
grelhas mas, a CDU não se opõe à proposta apresentada pelo Partido socialista. 
Havendo consenso unânime da Assembleia Municipal o assunto transita para a 
próxima reunião da Assembleia Municipal, para o efeito a reunião da Comissão 
Eventual do Regimento irá fazer uma reunião prévia para tomar posição. 
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ENCERRAMENTO 

 
 

O Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos pelas 01h 
30m do dia 12 de Março de dois mil e dez.  
 

APROVAÇÃO D ACTA 
 
Para constar e produzir os seus efeitos legais se lavrou a presente acta que 
após analisada foi aprovada por maioria, na reunião ordinária ( de 
continuação) realizada em 16 de Abril 2010, e vai ser assinada por mim 
________________________________________Rosa Maria Ribeiro Técnica de Secretariado 
que a lavrei e pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal  
__________________________________________________________Frederico Pereira  
 
 

 
Conforme o original 
 
O Presidente da Assembleia Municipal 
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