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ACTA nº 11 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 24 de Junho de 2010 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de Junho 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:  
 

1. Período de intervenção do Público ao abrigo do artigo 41º do Regimento da Assembleia 
Municipal 

2. Período e Antes da Ordem do Dia 
 

 
Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente da Câmara e Senhores 
Vereadores:  
José Nuno Santa Clara, Sofia Martins, Regina Janeiro, Amilcar Romano, Rui Pedro Lopo, Zélia 
Silva, Carlos Moreira e 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:  
 
Rui Ferrugem – É substituído por Paulo Faleiro. 
João Fernando - É substituído por Marco Ferreira 
Jorge E. Santo - É substituído por Daniel João 
Filipe Marques - É substituído por Mendes Ferreira 
Paulo Faleiro - É substituído por Débora  
Daniel João - É substituído por Maria Esmeralda Rodrigues 
 
1. Período de intervenção do público ao abrigo do artigo 41º do Regimento da 

Assembleia Municipal. 
Inscreveu-se o Dr. João Feijão, par uma intervenção em que informa da disponibilidade 
manifestada pela Associação FRATER, junto do Ministério da Saúde, para contribuir para 
uma situação de carência de médicos no nosso Concelho. Explicita pontos dominantes 
desse documento acarinhando as parcerias públicas/sociais e numa organização concelhia 
de saúde. 
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2. Período da Antes da Ordem do Dia 

 
Foram apresentados na Mesa dos Trabalhos 19 documentos, identificados pelas letras de “ 
A a T” que foram apresentadas por um dos subscritores. 
Documento “A” – Moção – Sobre o Desenvolvimento do Concelho “ apresentada pelo 
Deputado Joaquim Matias (CDU). 
Documento “B” – Moção “ Reorganização da rede escolar” apresentada pelo Deputada Mª 
do Rosário Vaz (BE). 
Documento “C” – Moção “ Identificação da Estátua Alfredo da Silva “apresentada pelo 
Deputada Tiago Alves (PSD). 
 
Documento “D” – Recomendação “ O Futuro da Escola Conde Ferreira” apresentada pelo 
Deputado André Pinotes (PS). 
 
Documento “E” – Moção “ Evitar em relação ao sector Ferroviário, o desastre que 
constitui a intenção da sua privatização” apresentada pelo Deputado Paulo de Deus (CDU). 
 
Documento “F” – Recomendação “ Recolha do edifício degradado” apresentada pelo 
Deputada Mª do Rosário Vaz (BE). 
 
Documento “G” – Voto de Congratulação “ Obra da Santa Casa da Misericórdia do Barreiro 
“apresentada pelo Deputada Sara Seruca (PSD). 
 
Documento “H” – Saudação “ Gare do Sul” – Principio da 3ª travessia sobre o Tejo” 
apresentada pelo Deputado João Pintassilgo (PS). 
 
 
Documento “I” – Moção “ Condenação do desumano ataque de Israel contra a frota da 
liberdade” apresentada pelo Deputado António Marques (CDU). 
 
 Documento “J” voto de Condenação “ Ataque Israelita a navios da frota humanitária 
apresentada pela Deputada Sofia Cabral (PS). 
 
Documento “L” – Moção “voto de Condenação “ Ataque Israelita a navios da frota 
humanitária para a faixa de Gaza, bem como todos os actos terroristas contra Israel” 
apresentada pela Deputada Sara Seruca (PSD). 
 
Documento “M” – Saudação “ Encerramento das urgências pediátricas “apresentada 
pela Deputada Dulce Reis (CDU). 
 
Documento “N” – Moção “ Esclarecimento sobre o funcionamento das urgências 
pediátricas no HNSR no Barreiro” apresentada pelo Deputada Tiago Alves (PSD). 
 
 
 Documento “O” – Moção “ lutar contra as injustiças – exigir uma vida melhor “ 
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apresentada pelo Deputado Paulo de Deus (CDU). 
 
Documento “P” – Voto de Pesar – Falecimento de José Saramago apresentada pela 
Deputada Fernanda Moreno (PS). 
 
Documento “Q” - Voto de Pesar – Falecimento de José Saramago “ Uma vida sem paralelo, 
uma obra do povo apresentada pelo Deputado José Paleta (CDU). 
 
 Documento “R” – Voto de Pesar – “ A morte de José Saramago apresentada pela Deputada 
Sara Seruca (PSD) 
  
Documento “S” – Saudação “ Grupo desportivo da Escola de St André e do F C 
Barreirense” apresentada pelo Deputado Rui de Carvalho (PS). 
 
Documento “T” – Saudação “ Comunidade Educativa” apresentada pela Deputada Mª João 
Quaresma (CDU). 
 
Passou-se à discussão dos documentos apresentados, tendo usado da palavra os 
deputados municipais: 
 
 Tiago Alves: Destaca ter sido unicamente o PSD a relembrar o abandono a que tem sido 
votada a Estátua Alfredo da Silva, entrega na Mesa da assembleia Municipal e ao executivo 
camarário um documento elaborado pelo PSD e que recolhe opiniões de inúmeros 
barreirenses. 
Sofia Cabral : Em relação ao documento “B” destaca as linhas orientadoras do Ministério 
da Educação que estiveram na base na construção de 600 centros escolares. Defende que a 
dimensão e os equipamentos escolares são essenciais para garantir igualdade de 
oportunidades no 1º ciclo. 
Humberto Candeias :- Concorda com o reordenamento da rede escolar. O que foi 
colocado pelo BE, são critérios definidos pelo Governo que estão na base do 
reordenamento. 
Bruno Vitorino :- Sugere que os votos José Saramago sejam conduzidos num só , que 
propõe que seja o documento “P” ( apresentado pelo PS) sugerindo que a Assembleia 
Municipal faça um minuto de silêncio. 
José Paleta :- Manifesta desacordo com o Documento “C” porque não reconhece a Alfredo 
da Silva os méritos que aí são recordados. A CDU não votará favoravelmente documento 
D,F e L. Para que a votação da CDU seja favorável ao documento “G” sugere a saída da 
referencia ao no nome. 
Rosário Vaz :- Defende o documento “B” e d9iscorda da deputada Sofia Cabral. 
Raul Malacão :- Evidência o desacordo da CDU em relação ao documento “B” e “D”. 
Espírito Santo :- Analisa o projectado encerramento das urgências pediátricas no período 
nocturno enquadrando-o no conceito de empresa dos hospitais públicos e no que 
considera a impreparação dos órgãos administrativos. Crítica a forma como a decisão foi 
tomada e revertida apelando para a constante atenção da autarquia para processos que se 
poderão colocar no futuro. 
Humberto Candeias – Presta esclarecimentos em relação ao deputado Raul Malacão. Não 
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subscreve o elogio a Alfredo da Silva, no documento “C”. 
Isidro Heitor Em relação ao documento “C” propõe substituir “ deliberar” por “Delibera 
recomendar”. A proposta foi aceite. 
 Tiago Alves: defende o documento “C” e volta a apelar para que o voto de pesar a José 
Saramago seja um só. Lê resposta ao inquérito que ao “JSD” fez no Barreiro. 
Joaquim Matias:- Coloca  a questão de se o deputado Tiago Alves conhece o processo que 
levou à decisão de deixar a Estátua no largo da praça. 
 Tiago Alves Volta a defender a sua posição. 
André Pinotes:- Louva a clareza do deputado José  Paleta em relação ao Alfredo da Silva., 
posição que tem sido o obstáculo à resolução do problema colocado pelo documento “C”. 
Discorda da argumentação utilizada pelos deputados José Paleta e Raul Malacão em 
relação aos documentos” D; F e G” considerando falaciosa e que limita a intervenção da 
Assembleia Municipal. Concorda com a necessidade de colocação de identificação e de 
iluminação da Estátua da Silva. O Executivo discorda de qualquer outra obra nesse 
monumento. 
 Fernanda Moreno:- Solicita ao Sr. Previdente da Câmara a razão que o levou a considerar 
que a inclusão no concurso de ideias – documento “D”- de uma associação com figura 
jurídica que possibilita a candidatura é uma limitação que contraria o espírito de abertura 
que o documento pretende ter. 
Presidente da Câmara: Considera uma limitação porque haverá muitas outras soluções 
sem ser a indicação no documento “D”. Quanto ao concurso de ideias adianta que a Câmara 
estuda todas as oportunidades que surgem. 
André Pinotes: - Solicito esclarecimentos sobre essas soluções 
Presidente da Câmara: Reafirma a sua opinião e esclarece que haverá outras soluções 
que na fase de negociação que o executivo desenvolve com várias entidades, entende não 
dever partilhar com a AM, neste momento. O Barreiro tem vindo a ter um papel muito 
importante, com um grande conjunto de ideias para o Barreiro e para a Área 
Metropolitana Lisboa. O Barreiro está assumir um papel determinante no ponto de vista 
de desenvolvimento. 
Eduardo Cabrita: Inicia a sua intervenção abordando duas questões que considera ser 
um preocupação muito grande: O funcionamento em turno das Urgências Pediátricas e 
Terceira Travessia do Tejo. Tece criticas a algumas moções, nomeadamente as da CDU. Fez 
uma introdução relativamente à questão do encerramento das urgências pediátricas, 
adiantando que sobre esta matéria, a Assembleia Municipal acompanhar esta situação. 
Tece criticas por este órgão ainda não ter regimento e ainda não haverem comissões 
permanente e específicas para se poder discutir e acompanhar este ou outro tipo de 
problemas. Terceira Travessia: - Adianta que facto existe uma direita que quer impedir a 
construção da 3ª travessia e que a CDU ao propor moções, como a que apresentou, que em 
sua opinião são desonestas em nada contribui para o esforço que o governo tem vindo a 
fazer para a sua concretização. O Arco Ribeirinho Sul, não está silenciado, alias a prová-lo é 
no 1 de Julho decorrerá a 1ª reunião do Conselho Consultivo. 
A Intervenção anterior motivou pedidos de esclarecimento na área das urgências 
pediátricas (Bruno Vitorino e Jorge E. Santo) e na área da 3ª travessia e da sociedade do 
Arco Ribeirinho Sul (Joaquim Matias). 
Eduardo Cabrita : - Clarifica a posição do PS em relação ao encerramento das urgências 
pediátricas, afirmando que o PS vai votar favoravelmente o documento apresentado pelo 
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PSD nessa área. Analisa a situação no sector médico resultante do nº de cláusulas impostas 
às faculdades de medicina durante os governos presididos por Cavaco Silva. Volta a 
afirmar a necessidade desta Assembleia ter comissões de modo a poder acompanhar os 
trabalhos do Centro Hospitalar Barreiro – Montijo, na perspectiva da prestação de 
melhores cuidados às populações. Reafirma o que disse na o primeira intervenção sobre a 
TTT e o arco Ribeirinho Sul e coloca a questão de se poder votar em separado a parte 
deliberativa do documento “A” dos considerandos. A CDU não aceitou e a moço será 
votada em conjunto. 
Ainda sobre os documentos, nomadamente sobre a intervenção do deputado Eduardo 
Cabrita intervieram os deputados Jorge Espírito Santo, Bruno Vitorino e de novo Eduardo 
Cabrita. 
 Bruno Vitorino defende o documento “G” e apela ao sentido de voto da CDU, Por último 
faz um apelo à transmissão da Assembleia Municipais pela Internet 
Passou-se à votação dos Documentos: 
 Documento “A” – Aprovado por maioria com 18 votos a favor da CDU, 3 votos contra do 
PSD e 12 abstenções do PS. 
Documento “B” - Aprovado por maioria com 23 votos a favor da CDU,, BE e PSD)  10 votos 
contra PS. 
Documento “C”- Rejeitada por maioria com 13 votos a favor da (PS e  PSD)  18 votos 
contra ( CDU) 2 abstenções do (BE) 
Documento “D” Rejeitada por maioria com 12 votos a favor da (PS e BE),   18 votos contra 
( CDU) 3 abstenções do (PSD ) 
Documento “E” Aprovado por maioria com 20 votos a favor da CDU,BE)  13 votos contra 
(PS e PSD) 
Documento “F” Rejeitada por maioria com 12 votos a favor da (PS e BE),   18 votos contra 
( CDU) 3 abstenções do (PSD ) 
Documento “G” Aprovado por maioria com 15 votos a favor 16 abstenções 
Não votaram Paulo de Deus escuso devido às deficientes relações pessoais com o actual 
Provedor. Joaquim Matias:- Pediu escusa devido às relações pessoais e institucionais 
Documento “H” Aprovado por maioria com 30 votos a favor 3 abstenções do ( BE e 1 do 
PSD). 
Documento “I” Aprovado por maioria com 30 votos a favor 3 votos contra do (PSD).  
Documento “J” Aprovada por Unanimidade 
Documento “L” Rejeitada por maioria com 15 votos a favor dos (PS, BE e PSD) 18 votos 
contra (CDU). 
 Documento “M” Aprovado por maioria com 20 votos a favor (CDU e BE), 10 votos contra 
do (PS) e 3 abstenções do (PSD) 3 votos contra do (PSD).  
Documento “N” Aprovada por Unanimidade 
 Documento “O” Aprovado por maioria com 20 votos a favor da (CDU, PS e BE)  13 votos 
contra (PS e PSD) 
 Documento “P” Aprovada por Unanimidade 
Documento “Q” Aprovado por maioria com 30 votos a favor 3 votos contra do (PSD). 
Documento “R” Aprovada por Unanimidade 
 Documento “S” Aprovada por Unanimidade 
 Documento “T” Aprovada por Unanimidade 
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ENCERRAMENTO 

 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 1.55 h do dia 25 de Junho 
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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