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Ata nº10  

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada 16 de Dezembro de 2013 

 
Aos dezasseis dias do mês de Dezembro do ano dois mil e treze, pelas vinte horas e 

trinta minutos, no Auditório da Biblioteca Municipal reuniu a Assembleia Municipal do 

Barreiro, com a seguinte Ordem de Trabalho:  

1. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO AO ABRIGO DO ARTIGO 41 º DO REGIMENTO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

2. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

3.2. - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO RELATIVAMENTE À PROPOSTA DA CÂMARA DE “ CONSTITUIÇÃO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO”. 

3.3. – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO RELATIVAMENTE À PROPOSTA DA CÂMARA DE “RECTIFICAÇÃO À 
DELIBERAÇÃO 3562/2013 – PROJECTO DE ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DOS CAMPOS DE 
FÉRIAS DO MUNICIÍPIO DO BARREIRO – RELATÓRIO DA DISCUSSÃO PÚBLICA”. 

 

 

Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21, 30 

horas, registando-se a presença de 30 deputados municipais em documento anexo. 

O Senhor Presidente da Mesa fez a leitura dos pedidos de substituição que foram 

feitas ao abrigo do artigo 78º da lei 169/99 de 18 de Setembro, revista pela                  

lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.  

Antonieta Oliveira – Substituída por Arlindo Costa 

Rui Ferrugem – Substituído por Hélder Loução 

Hugo Cruz- Substituído por Patrícia Ferreira 

O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente Carlos 

Humberto Palácios Pinheiro de Carvalho e pelos Senhores Vereadores, Regina 

Célia Gonçalves Agostinho Janeiro, Rui Pedro Gaspar Lopo, Sónia Isabel 

Oliveira Lobo, Luís Filipe Pimenta Ferreira, Marcelo Moniz, Frederico Alexandre 

Aljustrel da Costa Rosa e Teresa Alexandra Veiga Costa. 
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A Mesa é composta pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Frederico Fernandes Pereira, pelo primeiro Secretário Vitor Manuel Batista 

Ribeiro dos Santos e pela segunda Secretaria Ana Maria Rodrigues Gomes da 

Silva.  

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

 
Neste ponto da ordem de trabalhos intervieram os senhores munícipes:  

Senhor Fernando Antunes residente na freguesia do Alto do Seixalinho.  

Menciona que os níveis de segurança se tem vindo a agravar pelo menos de há 

um ano até esta data. A onda de assaltos é diária. 

Acentuasse mais, porque estão a ser colocadas no Bairro Alves Redol pessoas 

que levam para lá outras. O que leva à intervenção diária da PSP. 

Existem naquela zona muitas escolas e pretende com a sua intervenção fazer 

uma chamada de atenção às pessoas responsáveis no sentido de olharem mais 

pelo Alto do Seixalinho.  

O Dr. Feijão, interveio no sentido de relembrar que na última reunião do 

Observatório da Saúde do Barreiro há cerca de três meses, sugeriu que se 

fizesse uma reunião/congresso sobre a saúde na zona do Barreiro. 

Desde essa data para cá que tem vindo a ser publicado em títulos de imprensa. 

Que o senhor ministro pensa criar centros de oncologia regionais. Saiu uma 

outra notícia onde se prevê que o número de pessoas com cancro irá aumentar 

entre 12 a 15 por cento ao ano. Também foi publicada uma outra onde dizia que 

na zona da grande Lisboa praticamente não se faziam rastreios. 

Aborda ainda uma outra área em que diz que o número de amputações em 

doentes com diabetes tem vindo a aumentar. 

Explica que no Barreiro existe um serviço de oncologia e um serviço de 

radioterapia. 

E que há mais de sete anos que têm autorização para instalar uma unidade de 

medicina nuclear. 
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Têm um projeto apresentado à cerca de dois anos no ministério e na ARS, com 

a proposta de um serviço de rastreios feitos de raiz, fundamentalmente dedicado 

ao cancro e com uma unidade tipo residência do mesmo género da que existe 

no IPO de Lisboa. 

Em relação aos diabéticos e as suas consequentes amputações também já se 

defende no Barreiro há muitos anos uma unidade de medicina hiperbárica. 

Toda esta problemática de saúde na zona do Barreiro, nomeadamente no 

hospital na sua opinião não pode dizer só respeito e ter interesse para o 

município do Barreiro, até porque administrativamente envolve quatro 

municípios. 

No seu entendimento todos sem exceção tem a obrigação e o dever de 

apresentar, explicar e defender a sua posição em relação a este assunto. 

Acrescenta ainda que era com muita satisfação que gostaríamos de ter na 

toponímia do Barreiro, uma praça ou uma rua condigna com o nome de Nelson 

Mandela. 

Aproveita a oportunidade para reparar uma falta que ainda existe no Barreiro em 

termos de toponímia que é em relação ao Dr. Agostinho Nunes. 

Dá uma última informação que diz respeito ao “Banco do Medicamento”. Já 

chegou ao Barreiro através de uma IPSS local. 

O senhor Presidente da AM, no que diz respeito às questões da saúde e às 

quais esta assembleia tem sido sensível, nomeadamente através da Comissão 

respetiva no mandato anterior, informa que apesar de estarem em inicio de 

mandato pensam seguir a mesma metodologia em relação às questões da 

saúde. 

Quanto às sugestões de toponímia, estas serão entregues à respetiva Comissão 

para que as tenham em consideração. 
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2. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
O senhor Presidente da AM recorda que o que está em vigor é o regimento do 

mandato anterior, porque o novo regimento se encontra em fase de discussão dentro 

do grupo de trabalho criado para esse efeito. 

Este período de antes da Ordem do dia é de sessenta minutos e vão cumpri-lo com as 

características do que está estipulado no regimento. 

O Deputado André Batista do PS pede autorização à mesa para usar da palavra. 

Solicita que a mesa reflita e leve em conta na discussão do novo regimento a leitura 

dos documentos apresentados pelos grupos de menor representatividade como é o 

caso do PSD, BE e MRPP. 

Porque as reuniões são transmitidas em direto através da internet e quem assiste em 

casa se o documento não for lido não tem acesso ao seu conteúdo.  

Teme que se caia no uso abusivo das figuras regimentais no sentido de puderem 

expressar as suas opiniões. 

O senhor Presidente da AM diz que fica a sugestão e que gostaria que fosse tida em 

conta pelo grupo de trabalho do Regimento. 

 

Foram entregues 11 documentos na mesa, que vão estar anexados à ata e que 

passaram a ter a seguinte referência: 

Doc. A – CDU – MOÇÃO - CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA EMPRESA GERAL DO 
FOMENTO (EGF), CONTRA O NEGÓCIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS; 

Aprovado por maioria. Com 27 votos a favor da CDU, do PS e do BE, 2 votos contra do 
PSD e 1 abstenção do MCI. 

 

Doc. B – CDU – MOÇÃO - PELA MANUTENÇÃO DAS 35 HORAS SEMANAIS E 7 HORAS 
DIÁRIAS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS; 

Aprovado por maioria. Com 27 votos a favor da CDU, do PS e do BE, 2 votos contra do 
PSD e 1 abstenção do MCI. 

 

Doc. C – CDU – MOÇÃO - SAÚDE PRECISA-SE; 
Aprovado por maioria. Com 28 votos a favor da CDU, do PS, do BE e do MCI, 2 votos 

contra do PSD. 

Foi aceite a proposta de alteração apresentada pelo PS. 
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Doc. D – BE – SAUDAÇÃO – CONGRESSO “TRABALHO E MOVIMENTO OPERÁRIO”; 

Aprovado por unanimidade. 

Doc. E – BE – MOÇÃO “EM DEFESA DO ENSINO PÚBLICO”; 

Aprovado por maioria. 

Foi aceite a proposta de se votar este documento por partes. 

Os considerandos foram votados a favor pela CDU, PS, BE e MCI e contra pelo PSD. 

O ponto 1 foi votado a favor pela CDU, PS, BE e MCI e os votos contra do PSD. 

O ponto 2 foi votado por unanimidade. 

Doc. F – PS – SAUDAÇÃO – A VIDA E O LEGADO DE NELSON MANDELA; 
Aprovado por unanimidade. 

Doc. G – PS – MOÇÃO – TRANSPARÊNCIA E DEMOCRACIA; 
Reprovado por maioria. Com os votos contra da CDU, a favor do PS, do BE, do PSD e 

do MCI. 
Doc. H – PS – MOÇÃO – DEGRADAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E O SERVIÇO 

NACIONAL DE SAÚDE; 
Aprovado por maioria. Com 28 votos a favor da CDU, do PS, do BE e do MCI, e 2 

abstenções do PSD 

Foi aceite a proposta de alteração apresentada pela CDU. 
 

DOC I – PSD – RECOMENDAÇÃO – O REFORÇO DO PAPEL DOS JOVENS NO 
CONCELHO;  

Reprovado por maioria. Com os votos contra da CDU, a favor do PS, do BE, do PSD e 
do MCI. 

DOC J – PSD – RECOMENDAÇÃO – REVISÃO GLOBAL DO QUADRO DAS RECEITAS 
FISCAIS E COMPETITIVIDADE DO MUNICÍPIO; 

Reprovado por maioria. Com os votos contra da CDU, a favor do PSD e as abstenções 
do PS, do BE, e do MCI. 

DOC K – PSD – VOTO PESAR – NELSON MANDELA; 
Aprovado por unanimidade. 

 

A Leitura e as intervenções sobre os documentos: 

Deputada do PSD – Patrícia Ferreira, lê o doc. I. 

Deputada do PSD – Vitor Nunes, lê o doc. J. 

Deputada do PS – ricardo Rosado, lê o doc. H. 
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Deputada do CDU – José Batata, lê o doc. B. 

Deputada do PS – Amílcar Romano, lê o doc. G. 

Deputada do CDU – Susana Silva, lê o doc. A. 

Deputada CDU – Alexandra Silvestre, lê o doc. C. 

Deputada do BE – André Antunes, lê o doc. E. 

 

O Deputado André Batista do PS, solicita ao BE que deixe o PS, subscrever o doc. E. 

Faz um reparo em relação à essa Moção por se terem restringido só à escola de 

Santo António da Charneca. 

Pede ainda um esclarecimento à deputada susana Silva sobre o doc. A, perguntando-

lhe se pode dizer qual é a divida que a Câmara municipal do Barreiro tem neste 

momento às entidades que falou nomeadamente à AMARSUL. 

 

Deputada do PSD – Patrícia Ferreira, lê o doc. K. 

 

A Deputada Ana Porfírio da CDU e Presidente da União de Freguesias do Barreiro e 

Lavradio. 

Tomada de posição quanto ao doc. I apresentado pelo PSD sobre “o reforço do papel 

dos jovens no concelho”. 

Existe naquela recomendação algum desconhecimento sobre o Conselho Municipal da 

Juventude do Barreiro, que já existe há oito anos no nosso município e que ao 

contrário do que está circunscrito na Lei é mais alargado e participam nele todas as 

Associações Juvenis, os grupos de jovens existentes no movimento Associativo, 

elementos das Juntas de Freguesia, juventudes partidárias, mesmo quando não têm 

representatividade na Assembleia Municipal e todas as Associações de Estudantes. 
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O Deputado André Batista do PS, solicita a propósito deste assunto resposta 

a três perguntas: 

- Onde podem encontrar a documentação sobre o trabalho do Conselho 

municipal de Juventude. 

- Qual é a média de idades no C.M.J. 

- Qual é a periodicidade em relação ao que estava previsto na Lei. 

 

O Deputado Paulo de Deus da CDU, intervém em relação ao doc. J do PSD 

sobre a “revisão global do quadro das receitas fiscais e competitividade do 

município”. 

O governo que mais cobrança fiscal faz é o atual governo. 

A questão das contribuições do IRS para além dos valores ridículos que 

representa na esmagadora maioria dos casos é uma discussão que é feita na 

altura própria na A.M. 

Sugere quanto às grandes preocupações sobre os impostos, apresentada pelo 

PSD, que baixem o IVA na restauração para os 13%. Mas acrescenta que não 

estão a fazer a discussão no lugar certo, porque esta discussão tem que ser 

feita na Assembleia da República. 

 

O Deputado André Batista do PS, faz um protesto por ter colocado quatro 

questões às quais os cidadãos do Barreiro não mereceram resposta. 

Em relação à EGF tem que recordar também a situação da AMARSUL e da 

SIMARSUL. Acompanham as preocupações expressas pelo Partido Comunista 

e pelos verdes, mas tem que ser coerentes. 

E o que acontece aqui é quando a autarquia não cumpre com os seus deveres 

estas empresas vão se financiar à banca, pagam juros e essa despesa é paga 

nas nossas faturas. 
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O Deputado Vitor Nunes do PSD, Local próprio, estão na Assembleia 

Municipal do Barreiro, não estão na Assembleia da República e gostava que 

aqui se discutissem questões relativas ao Barreiro, a CDU não quer. 

 

O Deputado Paulo de Deus da CDU, faz um protesto em relação ao que foi 

dito, acrescenta que a CDU está disponível para fazer toda a discussão sobre a 

matéria mas estão a falar de uma matéria que é da responsabilidade da 

Assembleia da República. 

 

O Deputado André Batista do PS, faz uma interpelação à mesa, solicitando a 

observância das figuras regimentais porque o deputado Paulo Deus não 

formulou qualquer protesto. 

 

O Deputado Ricardo Rosado do PS, acompanham no global, aquilo que são 

os conteúdos do doc. C, Moção da CDU sobre a saúde. Faz pequenas 

sugestões de alteração no sentido de não ter carater de exigência. 

 

O Deputado Vitor Nunes do PSD, saúde pública, educação pública, 

abastecimento de água, tratamento de resíduos, são matérias muito 

importantes e o PSD não lhes é insensível. 

Cabe-lhe dizer que o PSD foi colocado nesta triste situação por governos do 

PS. 

Lê uma declaração para ficar em ata como anexo, doc. L, sobre “ participação 

democrática e distribuição de tempos de intervenção nas reuniões da 

Assembleia Municipal do Barreiro”. 
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O Deputado André Batista do PS, solicita um esclarecimento. Pergunta se 

desconhece que a meta que estava prevista no memorando da troika para 

privatizações, já foi excedida aquando da privatização dos CTT. 

Pergunta também se o deputado acha coerente por um lado dizer que há 

questões de âmbito nacional que não são para serem discutidas na AM do 

Barreiro e depois tece comentários sobre governos do PS. 

 

O Deputado Vitor Nunes do PSD, de facto não estão ali para discutir questões 

nacionais. 

Foi uma pequena observação para que quem os ouve compreenda o que é a 

política. 
 

O Deputado Espirito Santo da CDU, Não partilha algumas das considerações 

feitas pelo deputado Ricardo Rosado do PS, sobre a Moção da Saúde da CDU. 

Pensa que esta Assembleia tem o direito de exigir, porque são representantes 

dos cidadãos. 

Reveem-se naquilo que os une e que é a deefsa do Serviço Nacional de 

Saúde. 

As autarquias são governos locais e nesse sentido propõe alteração à Moção 

sobre a Saúde apresentada pelo PS, no que diz respeito ao papel das 

autarquias, porque estas tem o direito de acompanhar, de serem informadas e 

de serem parceiros intervenientes na gestão dos serviços der saúde. 

A Saúde é um bem essencial dos cidadãos. 
 

O Deputado Ricardo Rosado do PS, solicita um esclarecimento porque o que 

vem transposto na Moção emana da Lei de bases da Saúde. 

As autarquias têm um papel fundamental e o Barreiro até pertence a uma rede 

“Rede Cidades Saudáveis”. 

Quais são as alterações que propõe relativamente a este ponto. 
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O Deputado Espirito Santo da CDU, a questão é acrescentar. 

No Barreiro há um órgão que é o Observatório Municipal da Saúde. 

As camaras têm direito a nomear um representante para o Conselho Consultivo 

do ACES. 

 

O Deputado Mário Durval do BE, o Bloco de Esquerda não vai usar figuras 

regimentais para fazer intervenções. 

A saúde pública, o ensino público, os resíduos, etc e toda a questão que se 

coloca na passagem destes serviços públicos para o setor privado, está 

inserido numa política global, montada. Faz parte do roubo organizado a que 

estão a ser submetidos os povos. 

A troika é de facto no nosso país o braço armado deste assalto, naturalmente com o 

apoio do governo PSD. 

Vão votar favoravelmente todas as moções que defendam os serviços públicos. 

 

O Deputado José Paleta da CDU, a CDU não se identifica com o texto da 

moção apresentada pelo PS sobre “transparência e democracia”. 

É um assunto extremamente importante, mas a começar logo pela primeira 

linha do texto, pensam que a crise politica económica ou financeira têm 

responsáveis. 

Não se identificam com as causas que levam à abstenção das pessoas e que 

levam ao voto em branco e ao seu afastamento da politica. 

Faz um aparte e dá as voas vindas ao PSD ao clube dos democratas, por já 

não considerarem o “Mandela” como um terrorista. O nosso país com o Cavaco  

Silva como 1º ministro votou contra nas Nações Unidas pela libertação do 

“Mandela”. 

A EGF e as questões do setor público e do privado, crê que o Partido Socialista 

os acompanhará contra a privatização da água. 
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No caso da privatização dos CTT o PS não esteve com eles, não os ajudou. 

Há serviços públicos que não existem para ter lucro, existem para servirem as 

populações. 

 

O Deputado Vitor Nunes do PSD, apresenta a defesa da honra, porque de 

uma forma demagógica e absolutamente irresponsável, acabou de ser 

insultado o Presidente da República e de todos os portugueses. Que enquanto 

chefe do governo votou contra a utilização da violência do movimento liderado 

pelo presidente “Nelson Mandela”. 

 

O Deputado André Batista do PS, protesta por ter sido citado erradamente. 

Não disse que no caso de não se portarem bem que se privatizasse. Disse que 

acompanhavam a substância da Moção da CDU e reforçou que em todas as 

circunstâncias em que o bem público e o bem estar das populações estejam 

em causa, estarão com qualquer um dos outros partidos na defesa destes 

valores. 

 

O Deputado Amilcar Romano do PS, solicita esclarecimentos ao senhor 

deputado José Paleta, se estão ou não de acordo, que se possa conceber e 

trabalhar num programa em que a transparência e a democracia, sejam mais 

observáveis pelos barreirenses. 

Pensa que da parte do executivo e dos representantes do PCP nesta 

Assembleia também deveriam de estar sensíveis e interessados por este 

programa de transparência. 

 

O Deputado José Paleta da CDU, afirma que a transparência deve de ser 

praticada, e que não é a moção que os vai por a ser transparentes. 

Esta de acordo com o programa de transparência. 
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O lema da CDU é trabalho, honestidade e competência, não se trata apenas de 

uma afirmação mas é uma prática. 

Tem opiniões que não se encontram compaginadas na opinião expressa 

naquela moção. Disse na sua intervenção anterior que a moção estava muito 

bem-feita. 

Não há nenhuma tentativa de ataque ao senhor Presidente da República, mas 

afirma que ele é uma pessoa como as outras e que naturalmente tem que ser 

responsável pelas suas atitudes. O PSD nunca esteve pela libertação dos 

povos. A história manda dizer que o ataque ao Iraque em nome da existência 

de armas químicas teve um português no topo, e que se chama Durão Barroso. 

O PSD é responsável por estar a querer rebentar com o sistema democrático 

em Portugal. 

 

O Deputado Leal da Silva do PS, sobre o congresso realizado “trabalho e 

movimento operário” e a moção apresentada pelo BE. 

Considera que foi um momento notável de divulgação de aspetos relativos ao 

trabalho e dos movimentos sociais. Só lamenta que não tenha tido a 

repercussão e a assistência que poderia ter tido.~ 

Saúda a sua realização e os que o organizaram. 

 

O Deputado Isidro Heitor do PS, em relação à recomendação do PSD sobre 

receitas fiscais, concorda com o PSD em que este é o local para se discutirem 

receitas fiscais do município, discorda do PSD em que esta seja a altura 

própria para o fazer. 

Discordam do PCP de que não se deva discutir aqui e concordam que neste 

momento seja extemporânea esta matéria. 

Quanto à moção pela manutenção das 35 horas semanais, vem na sequência 

das posições do PCP em relação a determinado tipo de matérias. São  
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claramente contra a lei da redução das 35 horas porque pensam que ninguém 

ganha com isso. 

A própria câmara do Barreiro também não andou bem nesta matéria e há 

sindicatos e trabalhadores que tomaram posição sobre este assunto. 

O Tribunal constitucional, tem abertura para resolver, porque abre a 

possibilidade á negociação coletiva. 

Discordam do modo como a moção está construída mas vão dar o seu voto 

favorável e propõe que seja divulgada por todas as organizações sindicais 

representativas de todos os trabalhadores da câmara do Barreiro. 

 

A Deputada Patrícia Ferreira do PSD, ficou sem perceber se querem ou não 

reforçar o papel dos jovens no nosso concelho. Se querem reforçar o conselho 

municipal da juventude. 

Refere que o grupo municipal do PSD conhece a legislação referente ao CMJ. 

Na recomendação também tentam promover a realização das reuniões 

legalmente previstas e tentam assegurar a publicidade das atas. A ultima ata 

publicada no site da CMB tem a data de 23 de Fevereiro de 2012. 

O PSD vai votar favoravelmente a Moção sobre “TRANSPARÊNCIA E 

DEMOCRACIA” apresentada pelo PS e também a saudação ao “CONGRESSO-

TRABALHO E MOVIMENTO OPERÁRIO” do B.E.. 

 

O Deputado Isidro Heitor do PS, refere ser contraditório o título da moção da 

CDU “PELA MANUTENÇÃO DAS 35 HORAS SEMANAIS E 7 HORAS DIÁRIAS DOS 

TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS” face à sua conclusão. 

Na conclusão refere administração central e local, então no título também 

deveria de ser Autarquias e Administração Central. 
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Vereadora Regina Janeiro, Intervém para ajudar a esclarecer.  

O CMJ do Barreiro foi pioneiro no País. Se consultarem outros municípios 

verificam que foi do nosso regulamento que partiram. 

O que foi definido por lei proíbe a participação efetiva de qualquer associação 

que não esteja inscrita no RNAJ. 

O nosso Conselho Municipal de Juventude tem todas as associações de jovens 

que existem no nosso conselho. Quer formais quer informais. 

Se há algum grupo de jovens que queira participar é só inscrever-se e pode 

fazê-lo. 

Regista a falta de atualização por parte da câmara no seu site das atas do 

CMJ, mas esta é uma questão completamente diferente. 

Claro que querem ter os jovens a participar. Têm um projeto que se chama 

“cria o teu projeto” e que apela precisamente aos jovens à sua capacidade de 

criar, à sua capacidade de organizar, à sua capacidade de fazer. 

Todas as reuniões foram respeitadas e as que não se realizaram foi por falta 

de quórum dos seus representantes. 

 

Presidente da CMB, Relativamente às 35 horas de trabalho, informa que foi 

colocada uma providência cautelar. 

Suspenderam a decisão que tinham da aplicação das 40 horas mas também 

nunca a chegaram a aplicar. 

Neste momento o que está a decorrer é um processo de negociação de um 

ACEP, de um acordo coletivo de Empresa Pública. 

Tudo farão para não aplicar até porque consideram uma má solução, mas a 

câmara pode vir a ser obrigada, ao cumprimento desta lei. 

Relativamente aos sistemas multimunicipais e ao problema das dívidas dos 

municípios a estes sistemas. 
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O conjunto dos municípios de presidência de todas as forças politicas, PSD, PS 

e CDU, tem dívidas de centenas de milhares de euros aos sistemas 

multimunicipais. 

Na sua opinião os sistemas multimunicipais foram constituídos e construídos 

sem terem em conta a realidade concreta dos municípios e do País. 

No momento em que se está a discutir uma moção onde se diz não e se 

protesta contra o processo de privatização da EGF, entidade maioritária dos 

sistemas multimunicipais, porque obrigaram a que os municípios fossem 

minoritários. 

Questiona se será este o momento de se perguntar qual é a divida que o 

município tem à AMARSUL em concreto. Não entende o que se pretende. 

Têm uma divida à AMARSUL, em que fizeram um acordo de pagamento e que 

estão a cumprir na integra. 

 

O Deputado André Batista do PS, pergunta ao senhor Presidente se poderia 

dizer em concreto qual é o valor desses acordos de pagamento da AMARSUL 

e da SIMARSUL. 

 

Presidente da CMB, os acordos de pagamento com a AMARSUL são de cerca 

de um milhão e setecentos mil euros e com a SIMARSUL de um milhão e 

oitocentos mil euros. 

Acrescenta que as perguntas que fez o deputado André Batista à deputada 

Ana Porfírio sobre este assunto, deveriam de ter sido dirigidas ao Presidente 

da Câmara. 
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DECLARAÇÕES DE VOTO 

O Deputado Vitor Nunes do PSD, 

Doc. B, votaram contra por entenderem que é um tema importante de gestão 

do governo. Entendem que o papel dos funcionários locais municipais é 

fundamental e não deve de ser desvalorizado. 

Doc. A, Gostariam de ter votado a favor do 1º paragrafo e passa a citar. A 

questão é que não cabe à Assembleia Municipal, intrometer-se num modelo de 

gestão do serviço público. 

Doc. C, Votaram contra atendendo ao tipo de considerações de natureza 

ideológica e excessivamente criticas da politica do governo. 

O PSD é favorável ao Serviço Nacional de Saúde, mas sustentável. 

Acredita que a única forma de o defender é gerindo-o o melhor possível e às 

vezes é necessário fazer cortes. é indispensável para o serviço se manter. 

Doc. H, Votam contra pela mesma razão e por haver considerações criticas 

desnecessárias em dois ou três pontos da moção. 

Doc. E, Foi aluno do ensino público, a Patrícia foia aluna do ensino público. 

O PSD não tem nada contra ao ensino público mas tal como os outros serviços 

públicos, tem que ser gerido racionalmente de uma forma sustentável. Esta é 

uma regra da economia. 

Quando os recursos são escassos é preciso aplica-los o melhor possível. 

Votaram contra em função das considerações criticas ao governo. 

O Deputado Isidro Heitor do PS,  

Doc. J, O PS absteve-se no pressuposto de que entende que a política fiscal 

municipal é da competência da Assembleia municipal, mas neste momento é 

extemporâneo estarem a aprovar esta recomendação, tendo em conta que tem  

o orçamento e outras matérias que ainda irão discutir e aprovar, 

posteriormente. 
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3 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

3.2 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO RELATIVAMENTE À PROPOSTA DA CÂMARA DE “ 
CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO”. 

 

Proposta apresentada pela vereadora Regina Janeiro. 

PROPOSTA RETIRADA. 

A Deputada Madalena Alves Pereira do PS, desconhece se esta proposta é 

igual à apresentada à quatro anos mas não lhe parece ser argumento para a 

manter só por si. 

Convinha fazer uma reflexão sobre a que foi apresentada e aquilo que 

deveriam melhorar ou eventualmente aprimorar. 

Pergunta à Câmara porque é que agora ficou aquém daquilo que é a lei. Qual 

foi o critério que a câmara seguiu à quatro anos atrás uma vez que decidiu 

manter o mesmo e pergunta isto porque o que a lei prevê é que a C.M. entre 

outras entidades que ali estão representadas na proposta, também prevê que o 

Conselho seja integrado por dois representantes das Associações de pais e 

encarregados de educação. 

Quando se fala de comunidade educativa parece-lhe que não ter a 

representação das Associações de encarregados de educação é uma falha 

grave. 

Também não está no Conselho de Educação um representante dos serviços 

públicos da área da juventude e do desporto. 

Entende o PS que à semelhança de outros observatórios e de outros conselhos 

municipais deve de haver uma representação das outras forças politicas. 

Sugere que a proposta seja retirada e reanalisada em câmara de modo a 

serem incluídas estas notas. 

Ao manter-se esta proposta o PS votará contra. 
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O Deputado Vítor Nunes do PSD, na linha do que defendem em relação a 

outros conselhos e outras comissões sobre a participação de outras forças 

politicas, subscrevem o apelo feito pelo PS. 

 

Vereadora Regina Janeiro, ao olhar para a proposta observa um erro em que 

a alínea e) e a f) são exatamente iguais. 

A proposta será retirada para voltar novamente à reunião de câmara. 

Falta-lhe a alínea correspondente aos representantes da Associação de país 

que constava da proposta apresentada à quatro anos atrás. 

Quanto às outras questões falarão sobre o assunto na altura em que a 

proposta volte a ser apresentada à Assembleia Municipal.  

 

 

3.3. – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO RELATIVAMENTE À PROPOSTA DA 
CÂMARA DE “RECTIFICAÇÃO À DELIBERAÇÃO 3562/2013 – 
PROJECTO DE ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DOS CAMPOS 
DE FÉRIAS DO MUNICIÍPIO DO BARREIRO – RELATÓRIO DA 
DISCUSSÃO PÚBLICA”. 

 

Proposta apresentada pela vereadora Teresa Costa. 

A PROPOSTA FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. 

 

A Deputada Madalena Alves Pereira do PS, Tem uma dúvida se esta 

alteração ao regulamento implica ou não uma alteração no regulamento de 

tarifas. 

 

Os campos de férias de qualquer município são entendidos como uma oferta 

de serviços e está no regulamento em termos de organização de atividade de 

carater educativo, desportivo, recreativo e cultural destinado exclusivamente a 

grupos de jovens. 
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A observação é tentar perceber, que havendo na câmara um pelouro de 

juventude, educação e cultura, porque é que este regulamento é apresentado 

pela Divisão de Sustentabilidade Ambiental. 

Este regulamento depois de publicitado aparece como regulamento do campo 

de férias da Mata da Machada, como se o Barreiro tivesse apenas a 

possibilidade de terem um campo de férias que é o da Mata da Machada. Este 

regulamento é para todos os campos de férias. 

Há uns bons anos atrás diziam que na câmara do Barreiro haviam “quintas e 

quintinhas”, relativamente à administração e à gestão de cada pelouro, mas 

acaba por descobrir que para além disso há também a “Mata da Machada”. 

 

Vereadora Teresa Costa, relativamente às quatro refeições. Não está a ser 

praticado nenhum campo de férias residencial. Coloca-se esta possibilidade 

para que de futuro possa estar de acordo com a legislação. 

O titulo do documento é “Regulamento dos Campos de Férias do Município do 

Barreiro”. 

É o nosso regulamento de campo de férias não e o regulamento de campo de 

férias da “Mata da Machada”. 

Os campos de férias neste momento são conduzidos pela D.S.A. pelo que faz 

todo o sentido que se tenham empenhado na realização deste regulamento. 

 

A Deputada Madalena Alves Pereira do PS, há sempre uma diferença entre a 

forma e o conteúdo. Ontem ao consultar o site da câmara do Barreiro verificou 

que o titulo apresentado era “Regulamento do Campo de Férias da Mata da 

Machada”. 
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Vereadora Teresa Costa, à semelhança de outras sugestões feitas de 

correção de alguma nomenclatura que possa vir no site. As sugestões são 

sempre bem aceites e poderão ser canalizadas para se proceder à retificação. 

 

O Deputado Vitor Nunes do PSD, Aproveita para louvar o Barreiro por ter uma 

reserva natural com a contribuição de muitas pessoas do PSD. 

 

O Deputado André Batista do PS, dirige-se à senhora Vereadora que lhes 

sugeriu que olhassem para os documentos oficiais e não para os publicitados. 

Na sua opinião, era se estivessem ali numa lógica meramente legal. Mas estão 

também numa lógica de serviço público. 

Há uma questão, que é o facto de lhe parecer que existem duas câmaras. 

Evidentemente que aquilo que é bem feito merece da parte do PS, ser 

elogiado, mas também criticam se merecer ser criticado. 

Há factos que os levam a refletir sobre a estratégia política de distribuição de 

pelouros por parte do executivo. 

Têm um Vereador a meio tempo e com um orçamento volumoso. 
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ENCERRAMENTO  

O Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos pelas 24 

horas e 15 minutos do dia 17 de dezembro de 2013, constando a gravação 

áudio desta sessão arquivada, nos serviços da Assembleia Municipal.  

 

 

APROVAÇÃO DA ATA  

Para constar e produzir os seus efeitos legais, se lavrou a presente ata que 

após lida e aprovada por MAIORIA na reunião ordinária realizada em 28 de 
novembro de 2016, vai ser assinada por mim Ana Paula Monteiro, 

Assistente Técnica que a lavrei e pelo Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal Frederico Fernandes Pereira. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 
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