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ACTA nº 12 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 29 de Junho de 2010 

 
Aos vinte e nove 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:  
 
3. 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 Eleição do representante da Assembleia Municipal no Conselho Participativo “ Quinta da 
Mina / Cidade para Todos. 

3.3 Apreciação e votação da proposta de Regimento da Assembleia Municipal para vigorar no 
presente mandato. 

3.4 Apreciação e votação da proposta da Câmara de “Constituição do Conselho Municipal de 
Educação”. 

3.5 Apreciação e votação da proposta da Câmara de “Alteração ao Regulamento Municipal de 
Operações Urbanísticas (RMOUP) “.  

3.6 Apreciação e votação da proposta da Câmara de ”Regulamento Municipal de Campo de 
Férias da Mata da Machada”. 

 
Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente da Câmara e Senhores 
Vereadores: José Nuno SC Gomes, 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:  
 
Jorge E. Santo - É substituído por Débora Santos 
João Pintassilgo - Carlos Pires 
Rui de Carvalho – Luís Pedro Cerqueira  
José Antunes – Mª João Porfírio 
Luís Pedro Cerqueira - Naciolinda Silvestre 
Adolfo Lopo – João Alves  
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3º Período 

 
 

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

O Senhor Presidente da Câmara apresentou o documento alertando para o novo tratamento 
que lhe foi dado e que valoriza o tratamento qualificativo, diminuindo a densidade de dados 
quantitativos. Destacou reuniões e trabalhos que foram participados / desenvolvidos pela 
autarquia no último trimestre. Chamou à atenção para o apoio dado às grandes obras públicas, 
preconizadas para a Península de Setúbal, quer pelos Municípios, quer por várias entidades do 
Distrito e ainda da Junta Metropolitana. 
 Seguiram-se as intervenções dos deputados: 
Juvenal Silvestre _ Colocou a questão da operacionalidade dos meios para retirar carros/ 
camiões abandonados na via pública. Solicitou a ajuda da autarquia para a sinalização 
horizontal no Caminho 1028, da Freguesia de Coina que foi recuperada pela Junta e  Freguesia. 
Bruno Vitorino – Solicita informação sobre a data previsível para início da transmissão destas 
reuniões na Internet. Pede ainda informações sobre notícias que circulam na comunicação 
social sobre o desentendimentos ocorridos no edifício dos Paços do Concelho entre dois Chefes 
de Divisão. 
João Raio – Pede esclarecimentos sobre a Ponte Barreiro Seixal 
Presidente da Câmara:- Esclarece as razões do atraso na r4ecolha de viaturas abandonadas 
na via pública como um mero processo administrativo que se tem que fazer. Marcação 
horizontal na estrada 1028 vai realizar-se em breve. Relativamente ao desentendimento entre 
dois funcionários a Câmara mandou instaurar um inquérito. Ponte Barreiro - Seixal _ Foram 
feitos estudos e também foi concluído o estudo de impacte ambiental. Transmissão na Net, 
adianta que se está a trabalhar nesse sentido, embora a informação que chegue seja que não 
verifica grande adesão. 
André Pinotes: - Sugere que se estude uma estratégia adequada para captar público   quer 
para a transmissão das sessões de Câmara quer da assembleia Municipal. Solicita informação 
sobre os critérios que levaram à fixação de preços de fotocópias no “ Espaço J”, e ai da qual o 
resultado do inquérito que foi mandado instaurar em relação a um atraso do envio de uma 
candidatura ao QREN e quais os resultados do roteiro às empresas sediadas no espaço da 
Quimiparque, enquadra a questão no desenvolvimento estratégico do concelho. 
Tiago Alves: - Questiona sobre a organização das carreiras nocturnas dos TCBs e Cartão Jovem 
municipal. Sugere ainda que no Conselho Municipal da Juventude seja recolhidas sugestões em 
relação ao referido cartão. Alerta para questões de segurança junto ao espaço “J”. 
Rosário Vaz:- Pede informações sobre o Barreiro Velho,  e ainda as visitas ao Barreiro Antigo a 
quem foram dirigidos. 
Isidro Heitor:- Lamenta a falta de dados quantitativos em relação à distribuição de água , e à 
situação Financeira. Elogia o trabalho desenvolvido na CPB visando a segurança dos 
Barreirenses. Coloca questões em relação à higiene/ limpeza e espaços verdes, questiona a 
manutenção da tenda insuflável junto à Escola Alfredo da Silva e levanta ainda problemas de 
funcionamento do Mercado 1º de Maio no período nocturno. Pergunta se a Câmara têm ou não 
um plano de contenção de custos? Se existe poderá ser do conhecimento. Não havendo plano de 
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actividades e para dar cumprimento ao aprovado na Assembleia Municipal como ocorrerá? 
Analisa a situação financeira da Câmara e lamenta que não haja recuperação em relação à 
dívida a curto prazo no ano 2009. 
Humberto Candeias: - Alerta o executivo para as seguintes questões:- Atrasos de pagamentos 
de dívidas da Câmara a fornecedores, IC21 existe um problema que se prende com a segurança 
de transeuntes. Pede esclarecimentos sobre o desentendimento entre dois funcionário da 
Câmara, considerando que a ser verdadeira uma notícia vinculada na imprensa, o Sr. 
Presidente da Câmara foi imprudente ao afirmar que o desentendimento teria por base razões 
pessoais. 
André Pinotes Pede esclarecimentos acerca da contratação a recibos verdes para os TCBs? 
Bruno Vitorino :- Alerta para o mau estado dos pavimentos, sugerindo que a actuação dos 
serviços seja mais rápida. Informa que o PSD tem uma página no Face-book para recolher 
informação/ comentários dos munícipes. Relativamente ao IMI o PSD bate-se por uma taxa 
justa para a autarquia e para os contribuintes, apela à solidariedade social da Câmara, 
relembrando que em 31 de Maio o grau de concretização do OMI é de cerca de 62%, tenciona o 
Sr. Presidente da Câmara implementar algumas medidas que o PSD propôs, no mandato 
anterior? Para minorar as consequências da crise nos Barreirenses. 
Presidente da Câmara :-  Usa da palavra para responder :-  Espaço “J” O Custo das fotocópias 
não pode ser inferior ao encargo da Câmara , para além de considerar que é um serviço que a 
Câmara não tem que prestar. Roteiro das empresas da Quimiparque:- Releva o interesse e o  
conhecimento adquirido, considera  que foi muito importante e que até podem fundamentar 
projectos futuros. Ficou surpreendido com as empresas que aumentaram número de 
trabalhadores durante a presente crise. Em relação aos recibos verdes nos TCBs._ Adianta que 
há situações que não está em condições de responder. O Processo do Cartão Jovem vai 
prosseguindo o seu caminho e afirma desconhecer questões de insegurança à volta do espaço 
“J”. Barreiro Velho – o plano de pormenor está a ser debatido, porque o anterior é muito antigo. 
As visitas ao Barreiro Velho são as promovidas pelos serviços ligados ao Património e 
divulgadas pelos meios tradicionais usados pelo Município. Será oportunamente distribuído o 
relatório sobre a delegação de competências para as Juntas de Freguesia. Só falta formalizar o 
acordo do insuflável, onde funcionava o mercado, o mesmo irá ser adquirido pela Câmara. 
Manifesta – se concordante quanto ao estacionamento do Mercado e do Fórum, de facto não 
teve adesão. Plano de Contenção a Câmara está a trabalhar. CPB a remoção de materiais tóxicos 
de grande perigosidade foi um processo muito difícil, destacando o papel do Governo Civil e de 
trabalhadores da Empresas que já haviam cessado os seus contratos de trabalho. A questão no 
IC 21- vai ser avaliada. Relativamente ao Inquérito levantado aos dois funcionários será 
nomeado para o efeito uma pessoa externa à Câmara. 
Tiago Alves: Manifesta-se em pleno desacordo com o texto colocado na placa junto à estátua 
Alfredo da Silva. 
 

 
 
 
 
 
 
 



                   MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

C.M.B. – R. Miguel Bombarda – 2830-355 Barreiro  21 206 82 84 Fax n.º 21 206 82 81 ass.municipal@cm-barreiro.pt 
 

4 

 
3.2 Eleição do representante da Assembleia Municipal no Conselho Participativo “ Quinta 

da Mina / Cidade para Todos. 
 
Chegaram à Mesa dos Trabalhos duas propostas, uma subscrita pelos eleitos da CDU, 
indicado a deputada Maria João Quaresma e outra subscrita pelos eleitos da PS o Ex  - 
membro da Junta de Freguesia de St António da Charneca José Gaspar. 
Sobre a matéria intervieram os deputados Isidro Heitor (PS) e Paulo de Deus da (CDU) 
justificando cada um a sua proposta.  
Seguindo-se de imediato a votação secreta, tendo se verificado o seguinte resultado: 
José Gaspar – 11 votos 
Mª João Quaresma 19 votos 
Brancos – 3 votos 
Nulo – 1 voto 
Assim, a eleita para o Conselho Participativo da Qt. da Mina / Cidade para todos é a 
deputada Maria João Quaresma 
Bruno Vitorino : - Faz uma intervenção no sentido de deixar à consideração da AM e do 
executivo a fixação de critérios para o número de representantes da AM. 

 
 
 

3.3 Apreciação e votação da proposta da Câmara de “Constituição do Conselho Municipal de 
Educação”. 
 
 
A Sr.ª Vereadora Regina Janeiro esclarece que a única alteração, em relação ao anterior, 
resulta da inclusão da Universidade da 3ª Idade, no Conselho Municipal de Educação. 
 A Composição do Conselho foi votado por unanimidade 
 
 
 
 

3.4 - Apreciação e votação da proposta da Câmara de “Alteração ao Regulamento Municipal de 
Operações Urbanísticas (RMOUP) “.  
 
Presidente da assembleia Municipal: - Esclarece a situação a discutir em conferência de 
líderes alargada a mais um deputado por grupo municipal. Frederico Pereira, enquanto deputado 
municipal apresentou uma proposta ao regulamento apresentado e ao preâmbulo (apenso à acta 
como anexo “A” ) . 
Vereador Rui Lopo: Usa da palavra no sentido de ajudar a esclarecer. O documento foi votado e 
aprovado por maioria com 2 abstenções do Bloco de Esquerda. 
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3.5 Apreciação e votação da proposta da Câmara de ”Regulamento Municipal de Campo de 

Férias da Mata da Machada”. 

 

O Vereador Nuno Banza apresentou o documento em apreciação e valorizou a acção que agora 

é regulada. 

 Bruno Vitorino:-  Declara a votação a favor documento. 

 O Regulamento foi aprovado por unanimidade. 

 
 

 
ENCERRAMENTO 

 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 0. 30 h  do dia 30 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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