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ACTA nº 2 

 
Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 17 de Dezembro de 2009 

 
Aos dezassete dias do mês de Dezembro do ano dois mil e nove, 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 da Antes da Ordem do Dia 

 
Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente da Câmara e 
Senhores Vereadores: Carlos Moreira, Rui Lopo, Regina Janeiro, Amilcar Romano, Nuno 
Banza, Santa Clara Gomes e Zélia Silva 
 
A Mesa é composta pelo Sr. Presidente Frederico Pereira, Primeira Secretária Rita 
Filomena e Segunda Secretária 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:  
 
Sara Seruca é substituída por Luís Bravo 
Filipe Marques é substituído por Paulo Faleiro 
Paulo Faleiro é substituído por Marco Ferreira 
Marco Ferreira é substituído por Daniel João Ventura 
Daniel João Ventura é substituído por Rosa Lopes 
Rosa Lopes é substituída por Débora Coimbra 
José Antunes Presidente da Junta de Freguesia do Alto Seixalinho é substituído por Maria 
João Porfírio 
 
 

1. Período de intervenção do público ao abrigo do artigo 41º do Regimento. 

Não se registaram intervenções 
 
Surgiu uma proposta do deputado João Pintassilgo no sentido de alteração à ordem de 
trabalhos: “ passar para dia 22 de Dezembro a discussão dos pontos 3.1 e 3.3 dado o 
atraso ocorrido na distribuição da intervenção escrita do Sr. Presidente da Câmara”. 
(proposta ”) 
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O Plenário da Assembleia Municipal concordou unanimemente com o proposto. 
 

2. Período da Antes da Ordem do Dia 
 
 
O Presidente da Assembleia Municipal destacou pontos que considerou mais importantes 
do Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, chamando a atenção 
para a disponibilidade das conclusões do referido congresso no sítio da ANMP. 
Foram apresentados onze documentos, referenciados de “A” a “N”, que foram lidos por 
um dos seus subscritores. 
 
Moção “A” - “ Conferência de Copenhaga” – Luís Bravo - PSD 
Moção “B” - “ Alterações climáticas “ João Pintassilgo -PS 
Moção “C” – “ Segurança” - Júlio Rebelo Presidente da Junta de Freguesia de Palhais 
Moção “D” – “ Activista do Sahara Ocidental - Mª do Rosário Vaz -BE 
Moção “E” – “ Envolvimento dos cidadãos na vida do Concelho” – Luís Bravo -PSD 
Moção “F” – “Barreiro Nova Centralidade Ferroviária” – Isidro Heitor -PS 
Recomendação “G” – “ Piscina Municipal” – Mª do Rosário Vaz - BE 
Moção “H” – Repartição das receitas dos passes sociais”- Susana Silva - CDU 
Moção “I” – Vinte anos da queda do Muro de Berlim “ – Hugo Cruz - PSD 
Recomendação “J” – Os direitos humanos e a violência doméstica” – Sara Ferreira - PS 
Voto de Pesar “L” – “ Américo Pinta e Carlos Cristóvão” – Hugo Cruz - PSD 
Voto de Pesar “M” – “ António José Contreiras”  - João Fernando -CDU 
Voto de Pesar “N” – “ Júlio José de Macedo” – Bruno Vitorino – PSD 
 
Seguiram-se intervenções dos senhores deputados: João Pintassilgo, que tece, 
considerandos sobre o documento “C” e sugere que alteração ao 6º parágrafo. 
Humberto Candeias sugere que se retire o parágrafo do documento anexo “A”. O grupo 
Municipal do PSD aceito a sugestão em relação ao documento “A”. Joaquim Matias – 
compromissos do Governo para a renovação das oficinas da EMEF. Critica o encerramento 
do Comboio regional “ Barreiro Algarve”, manifestando-se desta forma quanto ao 
documento “F”. José Paleta – discorda do documento “B” e ainda da intervenção do 
deputado João Pintassilgo sobre o documento “C”; tece considerando sobre o documento 
“D”. Paulo de Deus - Faz uma intervenção sobre o documento “G” e relembra o 
compromisso eleitoral da CDU. André Batista solicita informação ao deputado anterior, 
sobre as várias referências que fez relativamente à baixa taxa de ocupação da piscina 
municipal. Humberto Candeias – presta esclarecimentos em relação do documento “G”. 
Vereadora Regina Janeiro reconhece o grande valor destes equipamentos para a 
população e relembra os seus respectivos custos da manutenção. Questiona ainda o 
deputado Humberto Candeias sobre o que considera “ a época ideal para a manutenção 
da piscina” 
Presidente da Câmara, esclarece o seu entendimento sobre as “ recomendações” 
aprovada na Assembleia Municipal. E analisa os documentos “j”, “B”. Sublinha o acordo 
entre todos os cidadãos e forças políticas em relação à 3ª travessia nas suas vertentes 
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rodo ferroviária e os equipamentos que estão programados para o Concelho. Joaquim 
Matias questiona o BE da possibilidade de corrigir os horários sugeridos no 
documento”G”. Humberto Candeias manifesta-se disponível para aceitar a sugestão, 
alertando o 5º parágrafo. Sara Ferreira intervém prestando esclarecimentos 
relativamente ao “apoio à vítima”. Isidro Heitor intervém sobre a moção “F”. Joaquim 
Matias sugere alterações à moção “F”. Sofia Cabral, usa da palavra para defender o 
documento “J” . Bruno Vitorino propõe alterações ao documento “B”. Isidro Heitor 
aceita as alterações ao documento “F”, propostas pelo deputado J. Matais.  
Passou-se à votação dos documentos 
Documento anexo “A” – Aprovado por unanimidade 
Documento anexo “B” – Aprovado por maioria com 3 abstenções do PSD, e 32 votos a 
favor (CDU,PS E BE) 
Documento anexo “C” – Aprovado por Aprovado por maioria com 15 abstenções, e 20 
votos a favor da CDU) 
Documento anexo “D” – Aprovado por unanimidade 
Documento anexo “E” – Aprovado por unanimidade 
Documento anexo “F” – Aprovado por unanimidade 
Documento anexo “G” – Rejeitada com 20 votos contra, (CDU) 3 abstenções (PSD) e 12 
votos a favor ( PS e BE). 
Documento anexo “H” – Aprovado por unanimidade 
Documento anexo “I” – Rejeitada com 20 votos contra, (CDU) 15 votos a favor (PS, PSD e 
BE) 
Documento anexo “J” – Rejeitada com 20 votos contra, (CDU) 15 votos a favor (CDU) 15 
votos a favor (PS, PSD e BE) 
Documento anexo “L” – Aprovado por unanimidade 
Documento anexo “M” – Aprovado por unanimidade 
Documento anexo “N” – Aprovado por unanimidade 
Fizeram declaração de voto os deputados municipais João Pintassilgo e José Paleta 
 

ENCERRAMENTO 
 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 1h e 30  m  do dia 18  
de Dezembro  de dois mil e nove, constando a gravação áudio desta sessão arquivados 
nos serviços da Assembleia Municipal. 

 
APROVAÇÃO DA ACTA 
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Para constar e produzir os seus efeitos legais, se lavrou a presente acta que após 
analisada foi aprovada por maioria na reunião Ordinária em realizada em 26.02.2010. 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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