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ACTA nº 3 

 
Reunião Ordinária (de continuação) da Assembleia Municipal  

Realizada em 22 de Dezembro de 2009 

 
Aos vinte e dois 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:  
 

3. Período da Ordem do Dia 
 

3.1 Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal sobre a actividade financeira bem como da situação 
Financeira do Município. 
 
3.2 Eleição de representantes da Assembleia Municipal 
 
i. Eleição de “5 cidadãos de reconhecido idoneidade para 
integrarem o Conselho Municipal de Segurança de acordo 
Com o artigo 5º da lei 33/98 de 18 de Junho e artigo 5º do 
Regulamento da Câmara Municipal do Barreiro. 
ii. Eleição de quatro membros da Assembleia Municipal para 
integrarem a Comissão Municipal de Toponímia. 
iii. Eleição de quatro cidadãos de reconhecido mérito para 
Integrarem o Observatório Municipal de Saúde. 
iv. Eleição de dois representantes da Assembleia Municipal 
no Conselho Municipal do Associativismo. 
V. Eleição de representantes da Assembleia Municipal no 
Concelho para a Reabilitação e Desenvolvimento do 
Barreiro Antigo, até ao máximo de quatro. 
vi. Eleição dos representantes da Assembleia Municipal no 
Conselho Municipal de Mobilidade (quatro). 
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3.3 Apreciação e votação da proposta da Câmara de “ Regulamento de 
Funcionamento do Mercado 1º de Maio”. 
 
Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente da Câmara e 
senhores vereadores Sofia Martins, Rui Lopo, Regina Janeiro, Nuno Banza, Carlos 
Moreira, Santa Clara Gomes, Amilcar Romano 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:  
 
José Antunes - Presidente da Junta de Freguesia do Alto Seixalinho é substituído 
por Maria João Porfírio. 
Adolfo Lopo  - Presidente da Junta de Freguesia do Lavradio é substituído João 
Alberto Jesus Alves.  
Filipe Marques é substituído por Paulo Faleiro. 
 
 
3.1 Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal sobre a actividade financeira bem como da situação Financeira 
do Município. 
 
Senhor Presidente da Câmara numa intervenção inicial aborda as seguintes 
questões:  
Pavilhão da escola 2 e 3 da Qt ª da Lomba, Centros de Saúde de St º António da 
Charneca e do Alto do Seixalinho, e distribuição de Pelouros pelos vereadores no 
actual mandato. Informa ainda que a autarquia já começou a trabalhar no 
orçamento que continua acompanhar o PI da Quimiparque. A 3ª Travessia do 
Tejo. E que se aguarda a marcação da 1ª Assembleia Geral do Arco Ribeirinho 
Sul. Tem solicitado várias audiências com responsáveis do Ministério do 
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Ambiente e com o Gabinete do Sr. Primeiro Ministro visando, entre outras 
coisas, a implementação do Metro Sul do Tejo e, com as Estradas de Portugal 
para articulação com a 3ª Travessia do Tejo. O MTT trabalha num plano de 
mobilidade para o Concelho. Em também na de trabalha na descentralização 
para as Juntas de Freguesia. Informada decisão favorável em relação à 
Candidatura da Frente Ribeirinha Sul (Rua Miguel Pais, Alburrica e Avenida da 
Praia. Nomeação de um grupo de gestão do projecto para a Qtª da Mina. 
Reafirmando que a autarquia tenta aproveitar todas as hipóteses que o QREN 
possibilita. 
Deputado Luís Bravo intervêm no âmbito da componente financeira presente 
na comunicação escrita do Sr. Presidente, considerando faltar quantitativos que 
permitam comparações. 
Joaquim Matias – Analisa a composição da actual autarquia valorizando os 
vereadores que aceitaram pelouros. Fez uma intervenção política de defesa do 
modelo de participação que a autarquia CDU escolheu no anterior mandato e 
que pretende continuar no presente. Valoriza ainda a descentralização de 
competências para as freguesias. Defende a Regionalização, considerando-a 
fundamental para a Reforma Administrativa do Estado. Concorda com a 
intervenção do Sr. Presidente da Câmara manifestando a necessidade urgente de 
constituição da Sociedade do Arco Ribeirinho Sul. 
João Pintassilgo – Valoriza a Sociedade Arco Ribeirinho Sul. Pede 
esclarecimentos sobre a candidatura das Frentes Ribeirinhas, referida pelo Sr. 
Presidente da Câmara. Solicita que a Assembleia Municipal seja informada da 
resposta da Autarquia ao PROT AML assim como dos trabalhos que se 
desenvolvem no PDM. 
Presidente da Câmara – Presta esclarecimentos. 
Luís Canhoto – Questiona o Presidente da Câmara e Presidente da Junta de 
Freguesia de Santo António da Charneca sobre a situação da AUGI Qt. do 
Amassador. 
Hugo Cruz – Questiona o Sr. Presidente relativamente a questões de segurança, 
nomeadamente Polícia Municipal e ainda a situação “ hospital privado”, a 
instalar no Barreiro 
Joaquim Matias – Manifesta a sua opinião relativamente à Policia Municipal, 
Candidatura ao Barreiro Velho. 
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Humberto Candeias usa da palavra, para direito de resposta, e discorda da 
intervenção do deputado J. Matias relativamente à candidatura do Barreiro 
Velho. Solicita informação pormenorizada por parte do Sr. Presidente sobre o 
assunto. 
José Paleta – Valoriza o voto dos Barreirenses na CDU. Solicita informação 
sobre a Candidatura das Frentes Ribeirinhas. 
Isidro Heitor – Salienta a importância das candidaturas até 2013, que considera 
obrigar, e ainda um grande esforço financeiro por parte das autarquias. Mercado 
1º de Maio:- refere a situação das cargas e descargas que ocorrem no exterior 
com manifesto prejuízo para os moradores .Cobrança de taxas (subsolo) quais os 
valores em causa para os processos já decididos e para os que vão ser 
terminados? Situação Financeira do Município – comparando-a com o período 
de 2008, relembra situação no final de mandato 2001-2005, valorizando as 
propostas que o Partido Socialista fez recentemente. 
Maria do Rosário Vaz – Questiona o Sr. Presidente da Câmara pelo facto de não 
ter apresentado candidatura no âmbito “ Ano Europeu de combate à pobreza e à 
exclusão social 2010”. 
Rui Ferrugem – Esclarece que a situação financeira do Município (explicitada na 
informação) resulta da adjudicação da Retail Park localizada em Coina.  
Bruno Vitorino – Defende a posição do PSD que desde sempre aceitou pelouros 
na Câmara. Barreiro Velho – os proprietários beneficiaram da redução da taxas ( 
IMI). Solicita informação em relação aos Centros de Saúde da Santo António e 
Alto do Seixalinho. A propósito da criação da linha azul dos TCB s levanta 
problemas, que desde há muito são concretizados em propostas, do PSD, 
relativas às dificuldades dos cidadãos com mobilidade reduzida. 
Presidente da Câmara responde a questões colocadas: 

• Resultados da evolução financeira serão de aprofundar no âmbito da 
Comissão de Finanças. 

• Composição dos órgãos autárquicos - defende a lei em vigor. 
• Defende o avanço da regionalização. 
• PROTAML – enviará parecer e há disponibilidade para discutir com a 

Comissão da Assembleia Municipal a exemplo do que se fez com a 
comissão do PDM. 

• Prevê, para o PDM, plano de participação com as freguesias. 
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• Salienta o elevado valor da candidatura para as frentes Ribeirinhas. 
• Candidatura do Barreiro Velho – Na reclamação que a Câmara fez não deve 

existir subserviência e não podem ser penalizados pela utilização de 
linguagem mais excessiva. Considera que a Intervenção do BE, neste 
assunto, menoriza o Poder Local.  

• Quinta do Amassador – A Câmara nos primeiros dias de Janeiro assume a 
construção da conduta que está a prejudicar os habitantes 

• Polícia Municipal – Não há avanços no estudo. 
• Hospital Particular – Já decorreram conversações com a entidade o 

Hospital será construído na freguesia de St. António. 
• Dá informações mais pormenorizadas sobre as candidaturas das frentes 

ribeirinhas concretizando as classificações das várias candidaturas aceites. 
• Mercado 1º de Maio – a Câmara está a estudar a concretização do plano de 

mobilidade da freguesia do Barreiro. Valoriza o equipamento. 
Relativamente aos processos que envolvem o subsolo, não está em 
condições de responder.  

• Presta esclarecimentos relativamente aos Centros de saúde, Linha Azul e 
também em relação às últimas carreiras (nocturnas) deixarem os 
passageiros em qualquer sítio - aceita estudar o assunto. 

Humberto Candeias – Usa da palavra para direito de resposta – Candidatura do 
Barreiro Velho, acha ter ocorrido uma confusão entre o nível institucional da 
autarquia e o nível partidário. 
Presidente da Câmara usa da palavra e acrescenta que nunca se pode 
confundir o nível institucional e o nível partidário e que tem sido isso muito 
claro na sua actuação. 
 
3.2 Eleição de representantes da Assembleia Municipal 
 
i. Eleição de “5 cidadãos de reconhecido idoneidade para integrarem o 
Conselho Municipal de Segurança de acordo com o artigo 5º da lei 33/98 
de 18 de Junho e artigo 5º do Regulamento da Câmara Municipal do 
Barreiro. 
 
Foi presente uma proposta “ anexo “A”, com a seguinte composição: -  
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CDU- Carlos Pinho e Dourada Mendes 
PS – José Manuel Cardoso Ferreira 
PSD – José Oliveira Soares 
BE- Ana Paula de Jesus M da Costa Williams 
 

Aprovada por voto secreto com 34 votos a favor. 
 

ii. Eleição de quatro membros da Assembleia Municipal para integrarem a 
Comissão Municipal de Toponímia. 
 

Foi presente uma proposta “ anexo “A”, com a seguinte 
composição: -  
CDU- João Fernando.  
PS Luís Canhoto 
PSD Sara Seruca 
BE Mª do Rosário Vaz 
 
Aprovada por voto secreto com 34 votos a favor. 
 

iii. Eleição de quatro cidadãos de reconhecido mérito para Integrarem o 
Observatório Municipal de Saúde. 

 
Foi presente uma proposta “ anexo “A”, com a seguinte 
composição: -  
CDU- Jorge Espírito Santo  
PS – António Manuel S. Viegas 
PSD – Ana Teresa Xavier 
BE – Paula Cristina barroso Soares 
 
Aprovada por voto secreto com 33 votos a favor, e 1 Branco 
 

iv. Eleição de dois representantes da Assembleia Municipal no Conselho 
Municipal do Associativismo. 
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Foi presente uma proposta “ anexo “A”, com a seguinte 
composição: -  
CDU- Victor Santos  
PS Rui de Carvalho 
Aprovada por voto secreto com 30 votos a favor e 4 votos em 
branco 
 

v. Eleição de representantes da Assembleia Municipal no Concelho para a 
Reabilitação e Desenvolvimento do Barreiro Antigo, até ao máximo de 
quatro. 
 

Foi presente uma proposta “ anexo “A”, com a seguinte 
composição: -  
CDU- Paulo de Deus  
PS – Luís Cerqueira 
PSD- Bruno Vitorino 
BE – Mª do Rosário Vaz 
Aprovada por voto secreto com 33 votos a favor e 1 voto contra 

 
vi. Eleição dos representantes da Assembleia Municipal no Conselho 
Municipal de Mobilidade (quatro). 
 

Foi presente uma proposta “ anexo “A”, com a seguinte 
composição: -  
CDU- Filipe Marques  
PS – Sara Ferreira 
PSD- Hugo Cruz 
BE – Humberto Candeias 
Aprovada por voto secreto com 34 votos a favor . 

 
3.3 Apreciação e votação da proposta da Câmara de “ Regulamento de 
Funcionamento do Mercado 1º de Maio”. 
 
O Senhor Presidente da Câmara apresentou o documento esclarecendo ter 
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havido prévia discussão com os utilizadores do mercado. Sobre a matéria 
registaram-se as intervenções dos senhores deputados municipais:- Luís 
Canhoto no uso da palavra apresenta uma proposta  relativos aos artigos: 10º- 
ponto 4; 21º e 28º. Dulce Reis - presta esclarecimentos, manifesta ainda 
desacordo com a proposta anteriormente colocada, por considerar que a mesma 
não é enriquecedora para o documento em apreço. João Pintassilgo refere 
algumas identificações que considera pouco objectivas, discordando que a lei 
geral resolve todas as dúvidas. Contrariamente à opinião da anterior deputada 
julga que as propostas apresentadas melhorariam em muito o regulamento. 
Bruno Vitorino – questiona o Presidente da Câmara relativamente a:- data para  
a certificação energética; que considera exigível. Identidade do director do 
projecto municipal do Mercado? Quais para as Coimas a aplicar de acordo com o 
novo regulamento? Vão haver horários de verão e de inverno? Os vendedores 
queixam-se da impossibilidade de cumprir os actuais horários. Que fazer? Por 
último sugere que o estacionamento seja gratuito no mercado e zona envolvente 
para os distribuidores mercado. Vereador Santa Clara Gomes:- Considera 
desnecessário a proposta de alteração ao artigo 10º  e às outras questões 
propostas. Presidente da Câmara: - responde às questões colocadas 
adiantando que considera as propostas como questões de precisão, mas 
nenhuma delas fere o regulamento de modo a que não possa ser aprovado. 
Informa que ainda não há director de projecto, nem há intenção de o nomear a 
curto prazo. Quanto aos do mercado horários vão ser sujeitos a avaliação 
conjuntamente com os concessionários. Isenção do pagamento de 
parqueamento é uma questão ainda em debate. Certificação energética o 
processo está em desenvolvimento quer para o mercado quer para as lojas 
anexas. 
Passou-se de seguida a votação do documento tendo o mesmo sido aprovado por 
maioria com 10 abstenções do PS e 24 votos a favor da CDU, PSD e BE. 

 
 
 

ENCERRAMENTO 
 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas uma hora e 
40 m do dia 23 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, realizada em 
26.02.2010 e vai ser assinada por mim Paula Monteiro, __________________________ 
Assistente administrativa que a lavrei e pelo Senhor Presidente da Assembleia. 
Frederico Pereira __________________ 

 
 
 
Conforme o original 
 
O Presidente da Assembleia Municipal 
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