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ACTA nº 7 

Reunião Ordinária (de continuação) da Assembleia Municipal  

Realizada em 16 de Abril de 2010 

 
 
Aos dezasseis dias do mês de Abril do ano dois mil e dez, pelas vinte horas e trinta 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 Informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a 

actividade, bem como da situação financeira do município. 
3.2 Apreciação e votação da proposta Câmara de “do Mapa do Inventário dos bens 

móveis e imóveis do município do Barreiro”. De acordo com o nº 2, artigo c) da lei 
169//99, alertada pela lei 5ª- 2002 de 11 de Janeiro. 

3.3 Apreciação e votação da proposta da Câmara de “ Relatório e Contas dos Serviços 
Municipalizados dos Transportes Colectivos do Barreiro relativo ao ano 2009” 
alertada pela lei 5 A - 2002 de 11 de Janeiro. 

 
Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente da Câmara e Senhores 
Vereadores: Nuno Santa Calara Gomes, Sofia Martins, Regina Janeiro, Amilcar Romano, Rui 
Lopo, Zélia Silva, Carlos Moreira e Nuno Banza. ------------------------------------------------------------  
 
A Mesa é composta pelo Sr. Presidente Frederico Pereira, Primeira Secretária Maria João 
Quaresma 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 – Substituída por Luís Pedro Cerqueira 
André Pinotes – Substituído por Carlos Pires 
Filipe Marques - Substituído por Daniel Ventura 
Rita Filomena - Substituída por Débora Santos 
Débora Santos – Substituída por Marco Ferreira  
Daniel João Ventura - Substituído por Manuel António Ferreira  
Sara Seruca - Substituída por Tiago Alves 
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3. Período da ordem do dia 
  

3.1  Apreciação da Informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a actividade, 
bem como da situação financeira do município. 

  Presidente da Câmara fez a apresentação do documento referindo algumas notas,  
 Organização Interna, melhoria a do funcionamento da Estrutura, esclarecendo ter sido  dado 
uma atenção especial ligada a questões estratégicas, Arco Ribeirinho factos mais salientes é a 
questão da descontaminação, tomar medidas importantes, sublinhado o acompanhamento 
por parte do Sr. Governador do Distrito de Setúbal relativamente à CPB, plano de urbanização 
da Quimiparque, 3ª travessia do Tejo, Augis – Aprovação do loteamento da Penalva Sul e Qt. 
do Amassador, ETAR Candidaturas QREN, Mês do teatro, questões da participação e 
Cidadania, Concurso de repavimentação de 14 vias rodoviárias Reuniões descentralizadas e 
um conjunto de planificação e acções até às férias, Adjudicação de obras na Escola do Alto 
Seixalinho, a família operária (rotunda do largo das obras). Intervenção anexa à acta como 
apenso “1”. 
O Presidente da Assembleia dá a palavra aos deputados inscritos   
Rui Ferrugem questiona o Presidente relativamente à reunião com o Secretário de Estado 
dos Transportes. 
João Pintassilgo – Questiona o Presidente da Câmara sobre as Comemorações do 25 de Abril 
colocando a seguinte questão, de não ter sido dada a divulgação à realização de uma reunião 
extraordinária da Assembleia Municipal para comemorar o 25 de Abril. 
Presidente da Câmara Presta de imediato esclarecimento ao deputado João Pintassilgo 
informando-o que ele está referir-se apenas à agenda, único documento da Câmara, e a 
iniciativa referida ainda não estava agendada quando a mesma foi elaborada. Por último, 
considera este tipo de afirmações como especulação política  
Rui de Carvalho – Aborda questões sobre a degradação de parques Infantis, Estacionamento 
Mercado 1º de Maio e sobre outdoors8 Fórum do Barreiro) 
Sara Ferreira - Questiona o Presidente da Câmara acerca uma intervenção feita por um 
munícipe na anterior reunião onde denunciava uma situação na Cidade Sol. Intervenção 
apensa à acta como anexo “2”. 
Hugo Cruz - Questiona o executivo relativamente ao Hospital Privado e se já foi iniciado o 
estudo de viabilidade da Policia Municipal. 
Susana Farinha - Intervêm sobre Água e  ETAR do Barreiro / Moita documento apenso à acta 
como anexo “3”). 
Bruno Vitorino - Pede esclarecimentos à oradora anterior relativamente ao estudos que 
mencionou na sua intervenção. Centro de Educação Ambiental, dás os parabéns. Questiona 
sobre se vão ou não existir intervenções em matéria de arqueologia. 
Susana Farinha – Responde que os estudos estão  referidos no Boletim Municipal. 
Bruno Vitorino – A visita do Secretário de Estado dos Transportes ao Barreiro sossegou-nos 
relativamente à terceira Travessia? Em relação ao cumprimento dos prazos? Postos de 
trabalhos para a urbanização da Verderena criação de 200 a 300 postos de trabalhos, quais os 
estudos que deram origem a estes números? Concretização do POLIS? Desenvolvimento 
económico, quantas empresas foram cridos? Em que moldes? Cartão Jovem. Verificou-se um 
aumento de consumo de  água no Concelho cerca de 7%. Transmissão da sessões de Câmara 
em Directo pela Internet. Pagamentos a fornecedores, quanto tempo de espera? Rotunda do 
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largo da Obras qual o seu custo? 
Mª do Rosário Vaz - Intervenção apensa à acta como anexo “4”. 
Luís Canhoto Solicita informações sobre: Área da conservação da rede viária, e a avaliação 
feita da descentralização para as freguesia nomeadamente na área do trânsito. 
Humberto Candeias - Crise Social – como não existem dados, questiona quais as medidas 
que a Câmara tomou e quais as acções programadas, relativamente ao apoio. O Relatório 
refere apenas 2 famílias. Considera a Câmara Municipal tem um papel importante nestas 
áreas, o que é que se pode saber sobre estas matérias. 
João Pintassilgo – Fez uma intervenção sobre a Mata da Machada e Sapal de Coina, 
intervenção pensa à acta “5”. 
Vicente Figueira – Congratula-se com a aprovação do projecto de loteamento Augis. 
Intervenção apensa à acta como anexo “6”. 
 João Raio – Solicita que quando o executivo pedir uma fiscalização ao Parque de 
Estacionamento do Mercado 1º de Maio, também o faça para o Mercado de St André. 
Isidro Heitor - Intervêm relembrando auditoria que foi feito no final do mandato 2001-2005, 
no final do mandato anterior não foi feito, as dívidas da Câmara preocupa os eleitos do PS. 
Dividas a curto e médio prazo aumentaram 1 milhão 150 mil euros. O Mercado do 1º de Maio 
é obra de qualidade mas em termos logísticos é um desastre, e chegou a altura da Câmara ter 
de actuar nesta área. Intervenção apensa à acta como anexo “7”. 
Luís Canhoto: - Questiona o Presidente da Junta de Freguesia de St André relativamente ao 
Mercado, qual foi o erro da fiscalização no acompanhamento da Obra?  
João Raio Presta esclarecimentos. 
Rui de Carvalho - Questiona o executivo sobre obras de reparação que estão a realizar nas 
escolas do 1º ciclo, porque não as juntas de freguesia a fazê-los no âmbito da 
descentralização? Alerta o executivo para questões ligadas à limpeza no mercado de St André. 
Maria do Rosário Vaz – Questiona o Executivo cerca da Inauguração da Escola Rita Seixas. 
Centro Escolar da Freguesia do Barreiro - Antiga Escola nº2 e Jardim de infância D. Pedro V. 
Bruno Vitorino – Rede Viária:  14 arruamento concluídos, são poucos para o que está 
previsto. Política Social: o que se passa com o PER? Ambiente – mandato anterior foi iniciado 
Plano Municipal de Ambiente e a Criação do Centro de Educação Ambiental. Relembra que a  
Mata da Machada tem grandes potencialidades. 
Presidente da Câmara – Presta esclarecimentos às questões colocadas: 
 Reunião com o Sr. Secretário de Estado dos Transportes realizou-se na passada 3ª feira, as Câmaras 
colocaram questões ligadas às indemnizações compensatórias à exploração dos Transportes porque 
de facto existe descriminação entre os municípios que tem transportes e os outros operadores. O Sr. 
Secretário está de acordo, as Câmaras estão a trabalhar neste processo intensamente com o MTT e 
com a Autoridade metropolitana de Transportes. A Câmara aprovou na sua última reunião uma 
moção em conjunto sobre o movimento associativo. Parque infantil - Tem-se vindo a fazer uma 
adaptação de acordo com a lei aos parques infantis e existe um plano global neste sentido. A ideia é 
resolver todos. Mercado 1º de Maio e respectivo parque de estacionamento, a Câmara está a fazer 
uma avaliação técnica. Outdoor do Fórum Barreiro, para além de pagar os sete mil euros vai pagar 
também sete mil euros de multa em virtude de os ter colocado sem a respectiva licença. Pré- 
fabricados da Cidade existem dois, um é do “processo escolhas” e o outro” CDLS” Conselho de 
Desenvolvimento Local Social. A Câmara é apenas um parceiro, quem Coordena é CATICA e a 
entidade responsável é a PERSONA. Hospital Particular Privado, entrou pela primeira vez um 
documento a pedir uma informação prévia. Polícia Municipal está a ser feitos alguns contactos não 
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apenas para a Polícia Municipal mas também outras soluções alternativas. Águas - nos últimos 2 / 3 
anos foram feitos um investimento na ordem de 5 milhões de euros em água e saneamento. CEA- 
Centro de Educação Ambiental Congratula-se com as medidas, tomadas. Prazos 3ª Travessia do 
Tejo - Todos contactos com Governo indicam que se prevê o inicio das obras ainda este ano. Postos 
de Trabalhos, estas superfícies fazem uma candidatura ao Ministério da Economia e são os dados 
que chegam à Câmara. Polis a segunda fase, se correr bem, a urbanização prevê concluir o Polis. 
Cartão Jovem Munícipe -  Já está decidido relativamente às tarifas. Estátua Alfredo da Silva - Está a 
ser ultimada a Placa. Rotunda dos Largo da Obras, não é prioritária, mas muito importante, vai ser 
implementada uma referência à família operária. Lojas do Cidadão - estão a ser feitas muitos 
contactos, já tivemos a promessa que a mesma vai ser colocada. PROTAML está em alteração, há 
um conjunto de prazos que tiveram que ser adiados. Neste momento está na fase de negociação 
entre a CCDR e os Municípios. No inicio do Mês vais realizar-se uma reunião com a Junta 
Metropolitana de Lisboa para discussão. Barreiro Velho a primeira reunião do Conselho realizar-se 
`-á primeira quinzena de Maio. Centro de Saúde de Santo António a Câmara cedeu o terreno fez 
conversas com diversas entidades e está disponível para fazer mais, mas a construção não é da 
responsabilidade da Câmara, e em PIDAC não está incluída. 
Pediram esclarecimentos os deputados Rui de Carvalho, João Pintassilgo e Sara Ferreira. O Senhor 
Presidente presta esclarecimentos, no entanto colocou-se de novo a questão de tempos da 
intervenção do Sr. Presidente da Câmara para responder às questões colocadas. O deputado Bruno 
Vitorino defende que o Sr. Presidente deve continuar a prestar esclarecimentos, pese embora já não 
tenha tempo. Assim o Sr. Presidente continuou a responder, alertando que a questão dos tempos de 
intervenção do Presidente da Câmara deve ser revistas na discussão do regimento. - Informa que 
está aberto concurso para admissão de pessoal. Diagnóstico Social. – Estão acompanhadas cerca de 
1600 crianças. 
Bruno Vitorino – Faz um apelo à Mesa relativamente à condução dos trabalhos 

 
3.2  - Apreciação e votação da proposta Câmara de “do Mapa do Inventário dos 

bens móveis e imóveis do município do Barreiro”. De acordo com o nº 2, 
artigo c) da lei 169//99, alertada pela lei 5 A/ 2002 de 11 de Janeiro. 

O Senhor Vereador Carlos Moreira fez a apresentação do documento, intervenção apensa à 
acta como anexo “8”. 
 Não se registaram intervenções.  
O documento foi aprovado por unanimidade. 

 
3.3 Apreciação e votação da proposta da Câmara de “ Relatório e Contas dos 

Serviços Municipalizados dos Transportes Colectivos do Barreiro relativo 
ao ano 2009” alertada pela lei 5ª- 2002 de 11 de Janeiro. 

Senhor Presidente da Câmara fez a apresentação do documento em análise. 
Sobre a matéria em discussão registaram-se as intervenções dos senhores deputados: Hugo 
Cruz, João Pintassilgo (intervenção apensa à acta como anexo “9”).  Humberto Candeias, Rui 
Ferrugem, Tiago Alves e por último o Senhor Presidente da Câmara para responder a todas as 
questões colocadas. Passou-se à votação tendo o documento sido aprovado por maioria com 
22 votos a favor da CDU e PSD e 12 Abstenções do PS e BE. 
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ENCERRAMENTO 
 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 1h e 30 m do dia 17 de 
Abril de dois mil e dez, 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 maioria com 2 duas abstenções. Na reunião Ordinária de Continuação, realizada 
em 7 de Setembro de 2010 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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