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             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
ACTA nº 15 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 7 de Setembro de 2010 
 

Aos sete dias do mês de Setembro 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; 

Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente da Câmara e 
Senhores Vereadores: José Nuno Clara S. C. Gomes, Regina Janeiro, Amilcar 
Romano, Pedro Nunes em substituição  Zélia Silva e Nuno Banza. 
 
A Mesa é composta pelo Sr. Presidente Frederico Pereira, Primeira Secretária Rita 
Filomena e Segunda Mª 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:  
José Antunes – Presidente da Freguesia do Alto do Seixalinho - É substituído 
Victor Manuel Luís Pires 
 
 
O Senhor Presidente da Assembleia Municipal põe à votação as actas das sessões das 
reuniões de 8 de Abril, 16 de Abril, 17 de Abril, 20 de Abril, 24 de Junho, 29 de Junho e 8 de 
Julho de2 010. As actas foram aprovadas por maioria com as abstenções dos deputados 
ausentes nas referidas reuniões.  

 
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; 

 

O Senhor Presidente da Câmara refere: 
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 Fez-se a entrega forma do Plano de Urbanização da Quimigal às entidades com as quais  a 
autarquia tem vindo a trabalhar. Paralelamente a Câmara vai desenvolver contactos, ainda que 
informais, com entidades e cidadãos do Barreiro. 

Desenvolvimento económico: - Inauguração, em Novembro, próximo do Hipermercado “ O 
Continente” sito na Freguesia da Verderena e o Retail Park, na Freguesia de Coina”. 

Programa no âmbito da mobilidade e acessibilidade (Sul da Europa) – Referiu a participação da 
Câmara na área da mobilidade. Concretizou soluções encontradas, pelos TCB na melhoria da 
mobilidade / acessibilidade dos Barreirenses. 

Questões Sociais – A abertura, num futuro próximo de creches e Jardins de Infância no 
Concelho, inauguração  do Centro de Dia do Padre Abílio Mendes em Outubro e 
disponibilização na Santa Casa de Misericórdia do Barreiro da estrutura de apoio ao mais 
carenciados e da sua unidade de cuidados continuados situação de que a autarquia foi parceira 
. 

Destacou ainda a importância da promoção “pela de uma Cidade para todos”, equipamentos 
com apoios em várias vertentes para cidadãos portadores de deficiência. 

Escolas do 1º Ciclo – Aquisição de equipamento novo e conclusão da rede de Bibliotecas 
escolares. 

A abertura da Escola Prof. Rita Seixas permitiu o encerramento das escolas nºs 1 e 2. Na escola 
nº 2 vai ser instalada uma biblioteca. A Escola da Penalva vai ser inaugurada a 5 de Outubro. 
Indicou ainda outras escolas que se encontra em obras. 

Seguiram-se as intervenções dos senhores deputados municipais: 

Hugo Cruz - Questiona o executivo relativamente ao alargamento dos horários das Grandes 
Superfícies. 

Juvenal Silvestre:- Alerta para a necessidade de colocação de bandas sonoras em zonas 
habitacionais junto à Rotunda Nacional 10, e para a repetição da pintura do caminho municipal 
1028 .Coloca questões ligadas aos serviços prestados pelos Transportes Colectivos na 
Freguesia de Coina. 

Rui de Carvalho: -Alerta para questões ligadas ao Café da Ilha do Parque, Mercado 1º de Maio 
Parques infantis. Chama a atenção para a limpezas da Rua Miguel Pais, pavimentação dos 
respectivos passeios e refere o número de prédios devolutos e potencialmente perigoso para a 
saúde pública. 

Rosário Vaz :- Coloca questões sobre : - manutenção dos prédios (pintura), e sugere a criação 
de regulamentação. Limpeza do espaço público, acessibilidade a cidadãos portadores de 
deficiência e Mercado 1º de Maio são outros dos temas para que solicitou informação. 

 João Pintassilgo :- Congratula-se com as questões escolhidas pelo Presidente da Câmara no 
inicio da intervenção, Em relação aos TCB. Considera serem a “ Jóia da Coroa”, alerta para 
situações preocupantes e solicita informação sobre os resultados obtidos que concluam a 
eficácia da linha Azul. Por último pede esclarecimentos relativamente às candidaturas ao 
QREN, e o destino da Escola Conde Ferreira (anexo 1). 
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Presidente da Junta de Freguesia de Santo André: - Intervenção apensa à acta como (anexo2). 

André Baptista Questiona o Executivo sobre para quando a implantação do Conselho 
Municipal da Juventude, o resultado do inquérito ao atraso da resposta da candidatura ao 
QREN e resultado do inquérito aos desacatos ocorridos nas instalações da Câmara Municipal 
entre dois chefes de divisão. Pede informação sobre contractos de pessoal nos TCB a recibos 
verdes. 

Presidente da Junta de Freguesia do Barreiro: - Quanto ao estado de limpeza na Freguesia 
refere que o estacionamento intensivo dificulta a limpeza mecânica, a que se junta falta de 
cidadania e por a destruição de contentores e papeleiras. 

Rui de Carvalho: - Usa da palavra para pedido de esclarecimento. 

José Paleta: -  Saúda e valoriza a intervenção do Sr. Presidente da Câmara, e chama a atenção 
para a responsabilidade do governo relativamente às aspirações das populações  que se  
mobiliza e  por elas têm vindo a lutar.  

André Baptista: -  Pede esclarecimentos. 

Humberto Candeias: - Refere que o poder local não deve ser limitado, deve ser 
responsabilizado, concretizando com a situação do alargamento de horários das grandes 
superfícies. Considera que o Barreiro tem necessidade de assistir a acontecimentos culturais 
que coloquem o Barreiro agenda local, nacional e internacional. 

Bruno Vitorino: - Solicita informação relativamente à dívida da autarquia e prazos de 
pagamento (curto e médio prazo)? 

Rui Madeira: - Tece considerações relativamente a diversas intervenções sobre “Escola e a 
Juventude”. 

André Batista – usa da palavra para dar reposta ao deputado anterior relativamente ao 
Conselho Municipal da Juventude. 

Isidro Heitor: - Intervém sobre o licenciamento de grandes superfícies. Valoriza a intervenção 
do Presidente de Junta de Freguesia do Barreiro que considera ser uma luta constante na 
qualidade de vida dos barreirenses. Questiona o executivo sobre o  actual prazo médio de 
pagamento a fornecedores. 

Hugo Cruz :- Reforça a questão colocada na última reunião sobre a construção do hospital 
privado. AUGIS – Quinta “Francisco Rodrigues” 

Bruno Vitorino: Manifesta a sua preocupação com uma praga que assolou o Barreiro de 
“mosquito e baratas”. Coloca questões sobre :- Parque da Cidade – funcionamento do Lago. 
Política para cidades de mobilidade Reduzida e certificação energética do Mercado 1º de Maio. 

Presidente da Câmara: Usa da palavra dando resposta às questões colocadas 

Bruno Vitorino:  Faz um protesto por considerar que o Sr. Presidente não deu respostas a 
todas as questões, sugerindo que a Câmara responda por escrito às perguntas que ficaram por 
esclarecer. 
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ENCERRAMENTO 
 

O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas  00h15 do dia 8 de 
Setembro de dois mil e dez, tendo a gravação áudio desta sessão sido arquivada 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 uma abstenção na reunião realizada em 
14 de Fevereiro de 2011 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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