
                   MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

 
Travessa do Município, 2 – 2830-393 Barreiro // Telefone: (+351) 212 068 284 // E-mail: ass.municipal@cm-barreiro.pt 

 
 

1 

 
ACTA nº 20 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 15 Dezembro de 2010 

 
Aos quinze dias do mês de Dezembro do ano dois mil e dez, pelas vinte horas e 
quarenta oito 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 
3. Período da ordem do dia 

3.1 Apreciação da Intervenção Escrita do Senhor Presidente da Câmara 
sobre a actividade Municipal bem como da situação financeira do 
Município. 

Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente da Câmara 
e Senhores Vereadores: Sofia Martins, Rui Lopo, Carlos Moreira, Regina 
Janeiro, Nuno Banza, Zélia Silva, Amílcar Romano. 
 
A Mesa é composta pelo Sr. Presidente Frederico Pereira, Primeira Secretária 
Fernanda Moreno e Segundo Secretário Victor Santos. 
 
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:  
Rita Filomena foi substituída pelo deputado Marco Ferreira  
Sara Seruca foi substituída pelo deputado Luís Bravo. 
 

3.1 Apreciação da Intervenção Escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre 
a actividade Municipal bem como da situação financeira do Município. 

PRESIDENTE DA CÂMARA – Apresenta a intervenção escrita 

HUGO CRUZ – Coloca as seguintes questões:  

Cultura, alguns concertos (David Fonseca), no AMAC, quem dinamizou, quem 

pagou e o nível da receita. Congratula-se com a iniciativa 10 anos de Barreiro 

Rocks. Estudo de viabilidade da Policia Municipal. Hospital Privado qual o ponto 



                   MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

 
Travessa do Município, 2 – 2830-393 Barreiro // Telefone: (+351) 212 068 284 // E-mail: ass.municipal@cm-barreiro.pt 

 
 

2 

situação. Qual a  situação financeira – em 31/10/2010 . 8 Milhões Euros na divida a 

fornecedores e 31/10/2010 – 13,5 Milhões Euros, num ano verificou-se um 

aumento 70%. 

 

JOÃO PINTASSILGO – Considera que a actual versão da intervenção escrita 

encurtou excessivamente, nomeadamente no que respeita às águas, Higiene 

Urbana, que ficou com sem desinformação da parte dos serviços. 

Congratula-se com o lote significativo de inaugurações que ocorreram no Barreiro. 

Alerta ainda para questões de :- Programa Pares, Descontaminação dos solos da 

Quimiparque, Alerta para as questões: Pág 5 . Penalva – Bacias de retenção na zona 

com de elevadíssimo custo no seu investimento, a Câmara pensa em contribuir? 

Projecto REPARA pode ser mais específico no que diz respeito à execução dos 

projectos. Parceria com Universidade Lusíada relativamente ao estudo sobre o 

estuário dom Tejo. Oportunidade Escola Conde Ferreira, ocupação transitória dos 

Franceses qual é a situação? Inauguração do Retail Planet e do Continente em 

relação aos postos de trabalho só algumas dezenas foram para Barreirenses. 

Questiona o Presidente da Câmara se, se considera satisfeito com o resultado 

obtido? Os projectos para a área do Continente eram substancialmente diferente, e 

o que ainda falta fazer. O impacto ambiental nocturno pela excessiva intensidade 

luminosa. Actividade Social no que concerne à Acção Social escolar, 1285 crianças 

inscritas (cresceu), há noção da evolução? Sugere que  a Câmara possa ponderar a 

ideia de abrir uma escola ao fim de semana para as crianças carenciadas puderem 

tomar uma refeição. 

Fidalguinhos estação sobrepressora – devia de ser com depósito elevado para 

abastecimento da zona. Ainda nos Fidalguinhos muitos erros de construção na 

ligação do saneamento, o pluvial misturado com o doméstico, causam 

inconvenientes. 

ANA PORFIRIO – A construção da zona envolvente ao Continente era uma zona 

baldia em terra batida.  Neste momento é uma zona diferente com valorização 

urbana. 
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Há Alguns pormenores que podem ser corrigidos, mas não há queixas do luminoso. 

Este equipamento foi sem dúvida uma mais-valia. Temos uma nova frente 

ribeirinha. Obras ao nível do subsolo e em que já sentimos a diferença, temos as 

ilhas ecológicas. Acompanhamos a par e passo a obra. Perfilam da Av. da 

Liberdade. Medida de Segurança na Av. da Liberdade. Questiona para quando o 

início da nova Urbanização. 

ANDRÉ PINOTES – Questiona o Negócio do Continente. Na intervenção inscrita diz 

que acompanharam de próximo durante + 1 ano a obra então não se compreende o 

estado do pavimento que já está naquela vergonha (buracos por todo o lado, um 

com + de 30 cm), o que pretendem fazer no futuro? Quanto ao desenho inicial 

quais as vantagens em relação ao actual que penaliza em muito os Barreirense. 

 

 

RUI FERRUGEM – Os terrenos do Barreirense são preocupação dos sócios do 

Barreirense. 

Nº de empregados do Continente /Retail Planet o importante é que devemos 

valorizar os que se criam em relação aos que vão sendo destruídos pelo país fora. 

Alguns aspectos relacionados com a cultura e não referido na intervenção prende-

se com os  apoios da Câmara nos 400 anos (Misericórdia). Gostaria de chamar a 

atenção para a opinião/compilação no sector das águas como estação 

sobrepressora, reservatório das águas, regulamento águas. Lamenta a falta de 

participação dos deputados na apresentação Observatório da água. Falou ainda 

sobre a receita sustentada do IMI. 

RUI CARVALHO – Falou sobre o Futebol Clube Barreirense, saúde e a segurança 

dos Barreirenses. Casas devolutas. Ex-Quartel dos Bombeiros que está em perigo 

de ruir, o que é que a Câmara  está a pensar fazer nestes edifícios. 

No Café Barreirense depois de aprovadas as obras onde existe o Praiense. Espaço 

do Rossio junto ao Fórum Barreiro nomeadamente a Bomba de Gasolina é pouco 

usada porque é perigoso ir à Bomba, principalmente durante a noite. O Projecto 
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para a piscina Municipal dos Fidalguinhos caiu? O planeamento para as obras feitas 

na zona envolvente ao Continente foi inexistente. 

MARIA JOÃO QUARESMA – Entreviu sobre o Concelho participativo do qual faz 

parte e entregou (Doc.1) Sobre a Educação quero realçar algumas das actividades 

que aconteceram no Barreiro aquando da abertura do ano lectivo 2010/2011. 

ROSÁRIO VAZ – Pedidos de esclarecimento sobre: - Acordo com a Escola de 

Tecnologia do Barreiro para a construção de uma casa de residência estudantes na 

Casa da Cerca; 

Escola Conde Ferreira que futuro – a degradação do espaço é o mais normal se não 

for usada O Praiense foi objecto de obras e passado um ano a pintura degrada-se e 

já há janelas partidas, o que se passa com o ocupante do r/c.  na entrevista 

transcrita no Boletim municipal sobre o Plano de Urbanização da Quimiparque, 

pergunto se os moradores do Bairro das Palmeiras já foram ouvidos. Gare do sul – 

Estes investimentos TTT que não sabemos muito bem como vão acabar se não se 

concretizarem há outros planos alternativos para a Quimiparque. 

SUSANA SILVA – Ponto 4 da Intervenção Escrita. Nunca é demais relembrar as 

inúmeras tentativas de privatização dos serviços públicos, realçar: ETAR 

Barreiro/Moita e mais três documentos estratégicos, PG águas e saneamento; 

Entidade Regulador. Proposta na estrutura para criar uma Divisão (DAR). 

 

HUMBERTO CANDEIAS – Forma/modelo da Intervenção escrita não acho que este 

modelo seja eficaz, porque temos a lista dos trabalhos feitos mas não temos as dos 

planificados e não concretizados. Parabéns ao Senhor Presidente da Câmara em 

relação à redução das lâmpadas de Natal porque no ano passado gastou-se cerca 

de 58 mil euros. Em relação ao Boletim Municipal também acha que devemos 

poupar mais com esta publicação principalmente porque dedica as suas 1ª e as 4 

páginas com uma intervenção e uma entrevista do Presidente da Câmara (Culto da 

personalidade). 

PAULO DEUS – Programa Eleitoral da CDU apresentado em 2009 (Barreiro para 

viver…) Pergunto ao Sr. Presidente que para além destes postos de trabalho (1200, 
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Fórum; Continente, etc), que outros passos se tem dado para possibilitar a criação 

de outro tipo de postos de trabalho. 

BRUNO VITORINO – Pedido de esclarecimento ao deputado Paulo de Deus. Como 

chegou ao nº 1200 postos de trabalho.  

PAULO DEUS – Presta o esclarecimento e clarifica de que não é sindicalista. 

JOÃO PINTASSILGO – Pedido de esclarecimento ao Deputado Paulo de Deus. Quais 

foram as condições que a Autarquia criou para a instalação do Continente. 

ANDRÉ PINOTES – O deputado Paulo de Deus não conseguiu explicar é o único 

sítio do país onde o PCP vem a o pubito bater no peito a elogiar o ”capitalismo”. 

PAULO DEUS – O Protesto que eu quero apresentar é porque o deputado André 

Pinotes não fez referência as minhas intervenções. 

JOAQUIM MATIAS – Há uma distância clara entre a Esquerda e a Direita. 

Este governo faz uma política de direita. Eu tive o privilégio de ser Vereador do 

Urbanismo na C.M.B. Adianta com umas breves explicações sobre a urbanização 

que existia onde está o Continente. 

 ANDRÉ PINOTES – Pedido de esclarecimento, qual foi o sentido de voto do 

Presidente da Câmara. 

JOAQUIM MATIAS – No, sentido de voto da Câmara apenas referiu que era 

necessário que a área comercial não fosse ultrapassada. 

TIAGO ALVES – Investimento privado faz falta ao Barreiro. Ausência da Agência 

Local de Investimento no Barreiro, causa estas situações. 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA – Responde a algumas questões colocadas. Seguirei a 

ordem mas passo à frente para a zona da Verderena e para aquele investimento. 

Manifesta a posição de princípio. 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: 

HUGO CRUZ – Considera que na cultura não se podem dar ao luxo de ficar com 

prejuízo na Bilheteira. Prazo médio de pagamentos aos fornecedores. 

JOÃO PINTASSILGO – Reconhece ou não que o projecto da Verderena 

(Continente), retirou metade do espaço (terreno) do que estava destinado ao 
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Barreirense. Está disposto a dispensar o Gabinete de Apoio ao empresário uma vez 

que faz todos os contactos com os Empresários e que na Intervenção escrita não 

está referenciada nenhuma intervenção do GAE. 

RUI CARVALHO – Barreirense…decisões de licenciamento que cabem à Câmara. 

Luso Imagem Urbana. Projecto da Piscina Municipal podia ter sido concluído com 

recurso aos fundos comunitários. 

BRUNO VITORINO – 3 vertentes - ciclovias na Verderena 

HUMBERTO CANDEIAS – Relação à iluminação de Natal, qual foi a poupança deste 

ano? 

Quando é que pensa reduzir nestes custos. O Boletim municipal deve ser aberto a 

outros Órgãos. 

PRESIDENTE DA CÂMARA – Presta os devidos esclarecimentos relativamente e 

eventos Culturais 

INTERVENÇÕES: 

BRUNO VITORINO – ciclovias Verderena, Simarsul onde a Câmara tem a 

participação  

ENCERRAMENTO 
 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos à 1h e 55 m do 
dia 16 de Dezembro 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  unanimidade na reunião em realizada em 
11.06.17  e vai ser assinada por mim Paula Monteiro __________________________ 
Assistente Técnica que a lavrei e pelo Senhor Presidente da Assembleia. 
Frederico Pereira __________________ 

 
Conforme original 
 
O Presidente da Assembleia Municipal 
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