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ACTA nº 9 

Reunião Ordinária (de continuação) da Assembleia Municipal  

Realizada em 20 de Abril de 2010 

 
Aos vinte dias do mês de Abril do ano dois mil e dez, pelas 21 horas, no Auditório da Biblioteca 
Municipal, reuniram a Assembleia Municipal do Barreiro, com a seguinte agenda:  
 
3. Período da ordem do dia 

  
3.4 APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA DE “ GRANDES OPÇÕES DO PLANO, 

ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO PARA O ANO 2010”. 
 

3.6 APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA DE “ PLANO DE ACTIVIDADES, 
ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E QUADRO D PESSOAL DOS SRTVIÇOS 
MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO BARREIRO PARA O ANO 2010”. 
 

Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente da Câmara e Senhores 
Vereadores:  
 
A Mesa é composta pelo Sr. Presidente Frederico Pereira, Primeira Secretária Fernanda Moreno e 
Segunda Secretária Maria João Quaresma 
 
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:  
 
Eduardo Cabrita – É substituído por Luís Pedro Cerqueira.  
Jorge Espírito Santo – É substituído por Alfredo Falcão 
André Pinotes – É substituído por Carlos Pires 
Carlos Pires – É substituído por Naciolinda Silvestre 
Raul Malacão É substituído por Júlio Dias 
José Antº Antunes - É substituído por Maria João Porfírio 
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3. Período da ordem do dia 

 
3.5  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA DE “ GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO 

PARA O ANO 2010. 
Presidente da Câmara introduz o tema em discussão. Intervenção apensa à acta como anexo 
“1”. 
Seguiram-se as intervenções dos deputados municipais: 
 Luís Bravo Intervenção apensa à acta como anexo “2”. 
Isidro Heitor Intervenção apensa à acta como anexo “3”. 
Rui Ferrugem - Inicia a intervenção chamando a atenção que do ponto de vista legal os 
prazos estão a ser cumpridos, logo não se registaram atrasos por parte da Câmara. Analisa 
as receitas e despesas que considera ser tradicionais no Barreiro e as questões que se 
colocam têm a ver com o apoio que a Câmara disponibiliza, desde há longos anos, aos 
barreirenses. Destaca que o Presidente da Câmara sempre tornou claro o empolamento de 
algumas receitas, virtualidade necessária para obedecer à lei e para não reduzir o 
envolvimento da Câmara na sociedade Barreirenses. Referencia o investimento privado 
captado pela Câmara nunca perdendo de vista a criação de postos de trabalho. Adianta que 
a Câmara tem um rumo, uma estratégia para o Barreiro. 
Maria do Rosário Vaz Intervenção apensa à acta como anexo “4”. 
Vereador Carlos Moreira usa da palavra para responder às questões colocadas. 
João Pintassilgo Destaca uma questão que considera nacional e resume “ Vivemos acima das 
nossas possibilidades”, isto para referenciar que quem gere tem de fazer escolhas mas, 
também tem de avaliar os desperdícios. Alerta para uma questão fulcral no Barreiro 
captação de investimento de forma que gerem postos de trabalho qualificados. Aborda 
questões de receita e apela a uma gestão rigorosa de forma a mobilizar os barreirenses. 
Considera ser muito importante inventariar o património.  
Rui Ferrugem Inicia a sua intervenção manifestando o seu desagrado face à intervenção ao 
deputado João Pintassilgo intervenção apensa à acta como anexo “5”. 
João Pintassilgo Usa da palavra para fazer um protesto relativamente à intervenção do 
deputado Rui Ferrugem. 
Humberto Candeias Discorda do tom da intervenção de João Pintassilgo que considera de 
social – democrata. Manifesta-se contra a forma, ritmo e datas de agendamento de 
documentos importantes para o município como os que estão em análise. Analisa alguns 
itens do orçamento destacando sinais contraditórios para os quais solicita esclarecimento. 
Apela à participação num projecto para habitação social que justifique um individamente do 
município e corrija valores simbólicos que tradicionalmente são incluídos nos orçamentos. 
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Manifesta preocupação com a redução nos serviços sociais. Pede esclarecimentos. 
Joaquim Matias Manifesta a sua opinião quanto à responsabilidade das forças responsáveis 
pela crise, bem como identifica a descentralização de competências como responsável pelo 
défict orçamental das autarquias. Defende a tradição do associativismo do Barreiro, 
destacando o serviço que prestam à população. Por último responsabiliza a Assembleia da 
República pela política fiscal. 
Fernanda Moreno Pede esclarecimento ao deputado anterior se “ deficit da Câmara resulta 
da descentralização de competências como afirmou, ou de um crónico deficit de receitas da 
autarquia, como defendeu o Presidente da Câmara? 
Hugo Cruz Questiona o deputado J. Matias se é ou não contra o hospital privado no 
Barreiro? 
Joaquim Matias Reafirma o seu raciocínio em relação às finanças locais e declara-se 
concordante com a iniciativa privada e portanto, com a instalação do Hospital privado no 
Concelho. 
Luís Pedro Cerqueira Intervenção apensa à acta como anexo “5”. 
Luís Bravo Recorda a sua intervenção e adianta que a mesma não referia cortes em 
nenhumas áreas. 
Isidro Heitor Critica o apelo justificativo, trazidos pelos deputados J. Matias e R. Ferrugem “ 
a acção deste executivo e o do PS já foram avaliados pelo voto popular e o da CDU foi 
validado” Discordando deste tipo de argumentos e adiantando que ninguém pode cercear as 
criticas. 
Bruno Vitorino questiona “PER morreu”? Como é que a Câmara pensa retomar o problema 
da habitação social? Agencia de Investimentos – Lamenta a não-aceitação da ideia e 
concretiza programas de apoio ao empreendorismo, apelando à proactividadde na busca de 
soluções. 
Presidente da Câmara Refere o compromisso da Câmara com o Barreiro é “ Crescer e 
desenvolver”. Ganha eleições quem resolve os problemas da população, manifesta-se 
disponível para aceitar contributos, mas não pode aceitar aquelas com que não concorda. 
Destaca aposta deste orçamento no investimento e no desenvolvimento económico 
(público, privado e social). Considera um erro que os vários governos centrais não tenham  
apoiado os TCBs e transferiram encargos para as Câmaras. Aposta na descentralização para 
as Juntas de Freguesia. O empolamento de receitas está concentrado em duas rubricas, 
assumido e transparente, contrariamente ao que aconteceu no mandato do PS. Esclarece 
que à educação estão atribuídas mais verbas. Alerta para o grande investimento em 
mobilidade, desenvolvimento económico (exemplificando com a Quimiparque) Não desiste 
de apoiar o movimento associativo dado o seu carácter de apoio social. Manifesta-se em 
desacordo com a opinião dos deputados do PSD relativamente ao apoio desportivo, daí 
continuar a apoiar o basquetebol dado que é ai que é feito o apoio ao desporto. Considera 
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que o boletim municipal é um meio de informar as populações 
Passou-se à votação do documento, tendo o mesmo sido aprovado por maioria com 10 
votos contra do PS, 5 abstenções do BE e PSD e 20 votos a favor da CDU. 
João Pintassilgo fez a leitura de uma declaração de voto. Intervenção apensa à acta como 
anexo “7”. 

 
 

3.7 APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA DE “ PLANO DE ACTIVIDADES, 
ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E QUADRO D PESSOAL DOS SRTVIÇOS 
MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO BARREIRO PARA O ANO 2010”. 

 
 

Vereador Rui Lopo apresenta o documento destacando aspectos inovadores na gestão financeira 
dos TCBs. 
Hugo Cruz Congratula-se com a atenção dada aos cidadãos mas considera que é importante dar 
atenção à frota, aliás é só consultar o número de sugestões que o PSD tem feito ao longo de todos 
estes anos. Alerta para a na necessidade de se criar condições para diminuir o absentismo Sugere a 
criação de novos postos de trabalho em alternativa à existência elevado número de horas 
extraordinárias. 
Joaquim Matias Valoriza as alterações na gestão dos TCBs. Justifica a razão do elevado número de 
horas extraordinárias, esclarecendo que se deve aos pedidos de reforma antecipada e às 
necessidades inesperados dos trabalhadores.  
Chama à atenção para a necessidade de se fazer o esforço na área da informação aos utentes e 
reforça a importância dos TCBs na auto-estima dos barreirenses, cujo serviço tem uma procura 
incomparável a nível nacional. Termina fazendo um apelo que é necessário articular os horários com 
a Soflusa. 
João Pintassilgo Intervenção apensa à acta como anexo “8”. 
Humberto Candeias Reforça a necessidade de informação aos utentes e aceita um plano de 
marketing, embora acreditando que o que valoriza os serviços é a qualidade com que é feito. 
Manifesta-se preocupado relativamente aos acidentes, tendo em conta que se tem que tomar 
medidas dado o número de obras que se aproximam para o Concelho. 
Rui Ferrugem Concorda com a generalidade das questões e preocupações colocadas e destaca a 
diminuição da idade média da frota. 
Vereador Rui Lopo Responde às questões colocadas, destacando a importância do Estudo de 
Posicionamento, suportado em inquéritos de satisfação e de mobilidade. Passou-se à votação do 
documento, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. 
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ENCERRAMENTO 

 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 1,30 h do dia 21 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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