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Ata nº11  

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada 16 de novembro de 2015 

 
Aos dezasseis dias do mês de novembro do ano dois mil e quinze, pelas vinte horas e 

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

Barreiro, com a seguinte agenda: 
 

Ordem de Trabalhos 
1. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO AO ABRIGO DO ARTIGO 41º DO REGIMENTO 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
2. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
3.1 APRECIAÇÃO DA INTERVENÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 

SOBRE A ATIVIDADE MUNICIPAL BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 
MUNICÍPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 25º Nº 2 AL. C) DA LEI Nº 75/2013 DE 12/09; 
 

3.2 3.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2015; 

3.3 RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE 22 ASSISTENTES 

OPERACIONAIS  

3.4 AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE QUATRO TRABALHADORES ASSITENTES 

OPERACIONAIS, SEM PRÉVIA RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO 

3.5 DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL EM 2015 A COBRAR NO ANO DE 2016; 

3.6 FIXAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS DE 2016, RECEITA A ARRECADAR 
EM 2017; 

3.7 TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (I.M.I.) A COBRAR NO ANO 2016; 

3.8 AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DA QUINTA DO BRAANCAMP; 

3.9 AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO 
PRAZO- PARA CONCRETIZAÇÃO DE DIVERSOS INVESTIMENTOS DE INTERESSE 
MUNICIPAL; 

3.10 GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO, NORMAS DE EXECUÇÃO 
ORÇAMENTAL E MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DO BARREIRO PARA 2016; 

3.11 PLANO DE ACTIVIDADES, ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E 
MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES 
COLECTIVOS DO BARREIRO PARA 2016. 

 

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

registando-se a presença de 29 deputados municipais, conforme lista de presenças 

anexa à ata. 
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O Senhor Presidente da mesa fez a leitura dos 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.  

Apolónia Teixeira - Substituída por Silvia Baião 

Alexandra Silvestre - Substituída por Carlos Bucho 
Rui Ferrugem – Substituído por Lara Roberto 
Carlos Guerreiro - Substituído por Couceiro Machado 

 

O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente, Carlos 

Humberto Palácios Pinheiro de Carvalho e pelos Senhores Vereadores, Sofia Amaro 

Martins, Rui Pedro Gaspar Lopo, Sónia Isabel Oliveira Lobo, Luís Filipe Pimenta 

Ferreira, Marcelo Correia de Sousa Moniz, Rui Fernandes Faria e Teresa Alexandra 

Veiga da Costa. 
 

A Mesa foi 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. 
 

Presidente da Assembleia Municipal - Começou por anunciar para que conste da ata 

que, conforme edital, o deputado Joaquim Carlos Salgueiro Martins, eleito na lista do 

PCTP/MRPP renunciou ao seu mandato por razões pessoais, segundo comunicou por 

ofício enviado. Em seu lugar, referiu, toma hoje posse Olga Maria da Silva Pereira, 

deputada aqui presente. Quanto às substituições de hoje anunciou que são: Pela 

CDU, Apolónia Teixeira é substituída por Silva Baião, que está presente; Alexandra 

Silvestre é substituída por Carlos Bucho, que está presente; Rui Ferrugem é 

substituído por Lara Roberto, também presente; Pelo PS, Carlos Guerreiro é 

substituído por Couceiro Machado, que também está presente. Dito isto, devido à 

extensão da ordem de trabalhos, onze pontos, informou que os representantes 

tomaram a decisão de abreviar, com eficácia e celeridade os trabalhos para o dia de 

hoje, de modo a que seja tratado o período antes da ordem do dia e a informação 

escrita do Senhor Presidente da Câmara. Realçou que mais adiante se fará o ponto da 

situação quanto ao decorrer dos trabalhos e deu início à assembleia. 
 

1. Período de intervenção do público ao abrigo do artigo 41º do Regimento.  
Neste ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente perguntou aos presentes se 

alguém queria intervir, agradecendo alguma brevidade para que se conseguisse 
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cumprir a agenda. Havendo duas inscrições o Senhor Presidente deu a palavra ao 

primeiro interveniente.  

 

- Sr Rui Manuel Marques – Após saudar os presentes, passou a informar que há 

várias semanas foi feita uma conferência na Casa da Baía, em Setúbal, para 

apresentar um estudo, salvo erro, da Universidade Nova de Lisboa a pedido da 

Câmara, sobre a problemática do que poderia acontecer a Setúbal no caso de 

marmoto e, com relação ao tempo, que partes podiam ser atingidas, ou não, pela 

onda. Continuou a sua intervenção dizendo que pensa ser interessante o Barreiro 

fazer uma coisa semelhante, porquanto, no meio do rio Tejo há uma falha geológica 

relativamente recente, com apenas alguns milhões de anos, que já deu várias vezes 

sinal e que, aquando do tremor de terra de 1755, também ajudou, a aumentar o poder 

do Marmoto. Lembrou que posteriormente houve um grande tremor de terra em Vila 

Franca e concluiu que era bom que o Barreiro também pensasse em mandar efetuar 

um estudo semelhante, por várias razões como: muitas instalações industriais pouco 

acima do nível do rio, os bombeiros Sul e Sueste situados muito próximo do mesmo e 

a uma cota muito baixa, o mesmo se aplica à base militar existente e ao terminal de 

contentores projetado que, a efetivar-se será também ele praticamente ao nível do rio. 

Portanto, acha que seria interessante pensar-se numa coisa destas. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradeceu e passou a palavra ao Dr. Feijão.  

 

- Dr. Feijão Cumprimentou o Presidente, os autarcas e demais senhoras e senhores. 

Depois referiu que hoje não iria falar nada de novo, mas apenas lembrar e sensibilizar 

a todos de três casos que, há alguns anos razoáveis aqui tem levantado, passando a 

elencar: O primeiro relativo à toponímia do Dr. Agostinho Martins Nunes, sobre quem 

teceu enormes elogios quer no aspeto profissional quer humano. Salientou que, de 

todas as pessoas com quem fala, as que conheceram este médico são unanimes em o 

reconhecer como uma pessoa com ética, solidariedade e um verdadeiro exemplo de 

referência para todo o Barreiro. Apenas por isso e não porque constitua elogio ou 

honra para o Dr. Agostinho ou a sua memória, relembra que é da mais elementar 

justiça ter, como referência para todos os barreirenses, este nome na toponímia do 

Barreiro e acrescenta que o largo, em frente à casa onde ele morava, ainda não tem 



                          MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

4 
 

nome atribuído. Sobre o assunto do segundo ponto disse que a grande parte dos 

presentes desconheceria, pois ocorreu antes de muitos terem nascido, mas às 

pessoas que nessa altura eram maiores de idade, e há aqui bastantes, perguntou se 

havia alguém que duvidasse sobre a origem da queda da ponte que ligava o Barreiro 

ao Seixal. Prosseguiu com a certeza, até prova em contrário, que a destruição daquela 

ponte foi intencional. Afirma que toda a gente sabe que era por causa da siderurgia e 

se o principal responsável já faleceu, deixou uma fundação que, em seu entender 

estará financeiramente muito bem já que atribui regularmente prémios de significativo 

valor sem, contudo, pretender por em causa a bondade e a justiça dos mesmos. 

Reforça a sua ideia sobre as capacidades financeiras da instituição, em causa, 

atentando na imponência do edifício sede que tem. Considera nunca ter percebido 

porque é que o Seixal e o Barreiro nunca pediram a reconstrução da ponte e que não 

devem ser as câmaras ou o estado a pagar essa ponte sim quem a mandou deitar 

abaixo, os seus sucessores, ou a consequência disso. E disse ser incrivelmente mais 

fácil ir a Setúbal ou Lisboa do que ao Seixal estando nós a ver o Seixal aqui ao fundo 

da avenida. Pretende uma ponte, que não poderia ser igual à outra, teria a vantagem 

tremenda de ligar os dois concelhos e, em matéria de saúde, uma boa parte do 

concelho do Seixal distava cerca de cinco quilómetros de um hospital como o nosso, 

que não está totalmente aproveitado, não criticando, tão só constatando um facto. 

Ainda em relação à ponte, pensa ser justo que quem a estragou a repusesse, mas o 

que considera ser, de longe, mais importante para o Barreiro é a ponte 

Barreiro/Lisboa. A isto disse não querer acrescentar nada, pois considera que a 

história ainda não se escreveu e um dia os historiadores vão contar o porquê da opção 

Montijo e não Barreiro.  O terceiro ponto é relativamente à Associação Clínica Frater 

que disse há cerca de dez anos ter tornado público o seguinte papel: “Propostas para 

o Barreiro, a associação clínica da Frater apresenta as seguintes dez propostas para 

projetos a instalar no Barreiro, que seriam realizadas em colaboração com outras 

entidades, preferencialmente públicas, em particular com o Hospital do Barreiro. Um, 

Unidade de Medicina Nuclear; dois, Unidade para doentes de Alzheimer; três, Unidade 

de Cirurgia de ambulatório; quatro, unidade de medicina hiperbárica; cinco, Diálise 

peritoneal e para agudos; seis, Centros de rastreios; sétimo, Cirurgia de obesidade; 

oitavo, Gabinete de Genética e medicina regenerativa; nove, Procriação medicamente 

assistida; dez, residencial” que para o acolhimento a doentes e seus familiares que 

vêm de longe e repetidamente ao fazer tratamento ao Hospital do Barreiro”. 

Prosseguiu informando que destas dez coisas só a Unidade de Cirurgia de 
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Ambulatório (UCA) foi feita e mesmo essa, com o tremendíssimo erro de localização 

no Montijo, já que a grande maioria da população reside no Barreiro e área envolvente 

e os médicos são quase todos do Barreiro. Se houver alguma situação de emergência, 

a urgência está no Barreiro e a UCA foi criada no Montijo. Terminou a lembrar e 

sensibilizar todos no Barreiro, quer sejam ou não barreirenses, atuem em 

conformidade. Agradece e finaliza.  

Presidente da Assembleia Municipal – Verificou não existirem mais intervenções e 

encerrou o ponto dizendo que as sugestões e chamadas de atenção seriam, 

naturalmente, comunicadas.  

2. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. 

Presidente da Assembleia Municipal – Começou por numerar os documentos e 

atribuir uma letra aos documentos que entretanto chegaram.  

Doc. A CDU - SAUDAÇÃO DE SOLIDARIEDADE COM O POVO FRANCÊS CONTRA O 

TERRORISMO; 
Doc. B PS - MOÇÃO DE CONDENAÇÃO DOS ATENTADOS OCORRIDOS EM PARIS; 

DOC. C PSD - VOTO DE PESAR PELOS ATENTADOS DE PARIS, DE TREZE DE NOV. DE 2015;  

Doc. D CDU - SAUDAÇÃO SOBRE AS TRINTA E CINCO HORAS SEMANAIS À 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL.  

Doc. E CDU – MOÇÃO, QUE PASSA A RECOMENDAÇÃO - SEM TÍTULO COMEÇA POR… 

“TEM SIDO PRÁTICA DA GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO, ETC…. 

ATÉ SENSIBILIZAR PARA QUE SEIS ALINEAS QUE ELENCA DE a) …a.... f)” 

Doc. F PS - MOÇÃO SOBRE A CIMEIRA DO CLIMA DE PARIS. 

Doc. G PS – MOÇÃO SOBRE O DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

CONTRA AS MULHERES; 

Doc. H PSD - SAUDAÇÃO COMEMORATIVA DO QUADRAGÉSIMO ANIVERSÁRIO DO DIA 

VINTE CINCO DE NOVEMBRO DE SETENTA E CINCO. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Conclui este assunto e pergunta quem se quer 

inscrever, havendo uma inscrição. Dá a palavra Sr. Deputado André Pinotes.  

 

Deputado André Pinotes, do PS - Cumprimentou todos os presentes: eleitos, 

população e quem assiste em casa. Interpelou a mesa para referir que como membro 

da Comissão de Toponímia para a qual há mais de um ano foi eleito, que e referida 

Comissão não reúne crendo que nunca reuniu, chamando a atenção para as 
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implicações que isso tem. Referiu existirem um conjunto de propostas que foram 

apresentadas ao longo das últimas décadas e reforçou décadas, na Câmara Municipal 

do Barreiro sobre a forma de propostas, recomendações e na própria Assembleia 

Municipal. O caso exposto pelo público que tem a ver justamente com esta situação. 

Recordou, por exemplo, que o deputado da nação, Aires de Carvalho, teve uma 

recomendação após a sua morte. De qualquer maneira, agradecia esse 

esclarecimento e porque não reúne e comissão há mais de um ano.  

Presidente da Assembleia Municipal – Agradeceu a intervenção do Deputado André 

Pinotes e deu a palavra para um esclarecimento sobre este assunto à Deputada Ana 

Porfírio. 

Deputada Ana Porfírio, da CDU – Esclareceu que no mandato anterior, a rua, ou 

praceta, Aires de Carvalho ficou já atribuída para uma localização na urbanização dos 

Loios onde ainda não está construído nenhum prédio. Daí não ter havido nenhuma 

formalidade pública.  

Presidente da Assembleia Municipal - Agradeceu a intervenção da Deputada e 

perguntou se não estaria mais ninguém inscrito. Tendo-se inscrito o Deputado Carlos 

Bucho o Presidente deu-lhe a palavra. 

Deputado Carlos Bucho, da CDU – Cumprimentou os presentes e passou a ler o 

Doc. com a letra “A” - Saudação de solidariedade com o povo francês contra o 

terrorismo. Agradece e termina a intervenção.  

Presidente da Assembleia Municipal – Agradeceu ao deputado interveniente e deu 

a palavra à Senhora Deputada Zélia Silva. 

Deputada Zélia Silva, do PS – Cumprimentou o Presidente da mesa, o Sr. Presidente 

da Câmara e todos os presente bem como quem, em casa, estava a acompanhar esta 

reunião. De seguida passa a ler a Moção sobre a cimeira do clima de Paris-Cop21 

identificada com a letra “F” igualmente anexo a esta ata. Agradeceu e terminou. 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradece e dá a palavra à Senhora deputada 

do PS, Ana Gomes da Silva. 

Deputada Ana Silva, do PS – Cumprimenta o Senhor Presidente e restante mesa, o 

Senhor Presidente da Câmara e Vereação, bem como os restantes colegas 

deputados. Prosseguiu a sua intervenção com a leitura do documento sobre o dia 
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internacional para a eliminação da violência contra as mulheres, identificado com a 

letra “G” também anexo a esta ata. Agradeceu e terminou.  

O Presidente da Assembleia Municipal - Agradeceu e passou a palavra ao Sr. 

Deputado Vitor Nunes. 

 

Deputado Vitor Nunes, do PSD – Saudou o Senhor Presidente da Câmara, os 

Senhores Vereadores, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Ilustres 

Membros da Mesa, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, todos os Membros 

do público e demais assistência on-line. Antes de mais disse querer assinalar o facto 

de no passado dia 4 de outubro termos ocorrido Eleições Legislativas, dizendo que as 

eleições correram bem, que em geral não houve problemas absolutamente nenhuns e 

uma vez mais se exerceu a democracia em liberdade. Este facto deve ser motivo de 

louvor e congratulação. Passou a ler o documento com o título “Voto de Pesar pelos 

atentados de Paris, de treze de novembro de dois mil e quinze” identificado com a letra 

“C” e anexo à ata. Terminou a sua intervenção. 

 

Presidente da Assembleia Municipal - Agradeceu e deu a palavra ao Deputado 

Hugo Abade. 
 

Deputado Hugo Abade, da CDU – Cumprimentou os presentes e passou a ler o 

documento “D” Saudação sobre as trinta e cinco horas semanais para a administração 

local, anexo à ata – Terminou a sua intervenção. 

 

Presidente da Assembleia Municipal - Agradeceu e passou a palavra ao Deputado 

Vitor Castro Nunes, que solicitou um esclarecimento ao anterior orador. 
 

Deputado Vitor Castro Nunes, do PSD – Interpelou o Deputado Hugo Abade sobre a 

questão da palavra “ajustamentos” na Moção que este leu, na alínea a) dizia “Arco 

Ribeirinho Sul com os ajustamentos ribeirinhos reivindicados pelos concelhos 

envolvidos” e pretendeu a confirmação se é mesmo esta palavra, ou outra. Terminou. 
 

Presidente da Assembleia Municipal – Devolveu a palavra ao Deputado Hugo 

Abade para esclarecer com pormenor a palavra “ajustamentos”. 

Deputado Hugo Abade da CDU – Esclareceu que deveria ler-se propostas. 
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Presidente da Assembleia Municipal – Sintetizou: “Com as propostas reivindicadas 

pelos concelhos” e observou que faltavam ler duas Moções, reforçando não ser 

obrigatório serem todas lidas. Agradeceu e passou a palavra ao Deputado Isidro 

Heitor. 

Deputado Isidro Heitor, do PS – Saudou os Senhores Presidentes, Senhores 

Vereadores, Senhores Membros da Mesa, Senhoras e Senhores Deputados e 

restantes Senhoras Senhores. Passou a ler o documento com a letra “B”, referente à 

Condenação dos Atentados Ocorridos em Paris e que também se encontra anexo à 

ata. Propôs que, quando a moção fosse votada, se fizesse um minuto de silêncio. 

Agradeceu e terminou.  

Presidente da Assembleia Municipal – Agradeceu a intervenção e deu a palavra ao 

Deputado Vitor Nunes. 

Deputado Vitor Nunes, do PSD – Interveio para ler a moção intitulada Saudação 

Comemorativa do quadragésimo aniversário do dia vinte cinco de novembro de mil 

novecentos e setenta e cinco, identificada com a letra “H” anexa à ata. 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradeceu e deu a palavra à Deputada Olga 

Pereira.  

Deputada Olga Pereira, do PCTP/MRPP – Cumprimentou todos e pediu desculpa por 

ir já discordar da opinião da maioritária ou mesmo geral dos restantes intervenientes, 

no que respeita ao que aconteceu em Paris na sexta-feira, para vos explicar porque é 

que iria votar contra às três moções que são apresentadas do CDS, do PSD 

desculpem, da CDU, do PS e do PSD. Disse não concordar com os termos que são 

utilizados de terrorismo, e observou que não vê ou nunca viu, nestas moções nenhum 

voto de pesar, ou voto de solidariedade para com outros povos que têm sido 

sistematicamente bombardeados. Referiu que, a ser justa, a CDU aflora de certa 

maneira essa questão, por isso iria abster-se na votação na moção da CDU. Quanto 

ao resto, disse achar tão cobarde aquilo que aconteceu em Paris como o que 

acontece há vários anos em países como, a Nigéria, a Líbia, o Iraque, o Afeganistão, a 

Síria …onde, cobardemente, homens, mulheres e crianças são bombardeados em 

casa, nas escolas ou em hospitais e não disse não conhecer ninguém que se levante 

quando tais coisas acontecem. Sublinhou o conhecimento geral através da televisão e 

disse não ter conhecimento de moções de solidariedade para com esta gente. Disse 

ainda que não vai em lágrimas de crocodilo dos Hollandes que são igualmente 
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terroristas. Depois, entendeu que há pouca reflexão sobre este tema que não 

considera atos de terrorismo mas o imperialismo a funcionar, que os povos em geral e 

nós, particularmente, podemos lamentar e mandar mensagens de solidariedade, aqui 

do Barreiro, mas aquilo que devemos exigir para connosco próprios e com o povo 

francês, que é o que está em apreço, é que se peçam responsabilidades aos seus 

chefes e líderes, do que andam a fazer noutros países e aos povos árabes e 

muçulmanos. E para que não fiquem dúvidas pela razão de votar contra disse 

discordar da terminologia utilizada, destas mensagens de solidariedade e muito de 

votos de silêncio pois parece-lhe mais hora de gritar que os terroristas Hollandes 

desapareçam. Agradeceu e terminou. 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradeceu esta intervenção e diz que estão 

lidas todas as moções e documentos. Passou em seguida a palavra ao Senhor 

Deputado André Pinotes 

Deputado André Pinotes, do PS – “De forma mesmo muito célere, só por causa da 

última intervenção, referiu que não há aqui ninguém que diga morte aos traidores e 

isso já é um bom princípio democrático”. Terminou a intervenção. 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradeceu e perguntou ao Deputado Vitor 

Nunes se estava a chamar a atenção para algo e, como não é o caso, passa a palavra 

ao Deputado Paulo de Deus.  

Deputado Paulo de Deus, da CDU – Começou por cumprimentar todos os presentes 

bem como os munícipes que nos eventualmente acompanhassem on-line. Depois leu 

uma saudação relativa às trinta e cinco horas semanais na Administração Pública, que 

foi classificada com a letra “D”, anexo à ata. Terminou. 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradeceu e passou a palavra ao Deputado 

André Antunes.  

Deputado André Antunes, do BE – Cumprimentou os presentes e referiu que, uma 

vez que se falava de declarações de democracia, de liberdade, de rejeição de projetos 

de natureza autoritária e totalitária, queria deixar a nota do quase silêncio do Governo 

Português em relação ao caso do Luaty Beirão e restantes dezasseis pessoas do 

mesmo julgamento. Disse lamentar a postura do Governo Português pois tratava-se 

de um cidadão Nacional apesar de ter abdicado desse direito Depois veio falar da 

coisa tão democrática que foi a recente oficialização da venda da TAP quando se trata 
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de um governo de gestão e uma empresa estratégica, âncora do País. Entende que 

este governo não tinha legitimidade para fechar estas pastas, pois considera que as 

eleições do dia quatro manifestaram o repúdio contra esta venda e crê que quando 

falamos de democracia e tudo mais, estes dois exemplos são a completa negação 

disto.  

Presidente da Assembleia Municipal - Agradeceu e deu a palavra ao Deputado Vitor 

Castro Nunes. 

Deputado Vitor Castro Nunes, do PSD – Para responder a algumas coisas que 

foram aqui ditas, embora entenda que não lhe cabe estar a defender o Governo, disse 

que situações de dramas humanitários o impressionam e, naturalmente o PSD, e os 

seus representantes nesta Assembleia. Situações de perseguição de pessoas ou dos 

direitos humanos em qualquer que seja o país, impressionam e implicam a sua 

rejeição. Disse ser preciso entender que muitas vezes a melhor maneira de ajudar as 

pessoas é pela via diplomática e não propriamente por alaridos nos jornais ou nas 

televisões. Entendeu também que para ajudar as pessoas tem de ser de uma forma 

prudente e que Portugal não é responsável por esses bombardeamentos. Quanto à 

questão de concordar ou não com a privatização de uma empresa, entende que se 

pode divergir de opinião, caso contrário, pergunta se não é isso que define, realmente, 

um regime de autoritário ou totalitário”. Terminou e agradeceu. 

Presidente da Assembleia Municipal - Agradeceu e informou acerca dos tempos, a 

saber: CDU tinha treze minutos e meio, o PS dois minutos e meio, o PSD esgotou o 

seu tempo, o Bloco de Esquerda tem dois minutos e meio, o MRPP esgotou o seu 

tempo, o MCI continua a ter os seus dois minutos e a Câmara Municipal do Barreiro 

tem os dez minutos. Disse que iria fazer intervalo a pedido da CDU e pediu que esse 

intervalo fosse o mais curto possível. Após intervalo de cinco minutos, dirigiu-se aos 

deputados afirmando que estão em condições de retomar os trabalhos. Passou a 

palavra ao Deputado Vitor Castro Nunes. 

 

Deputado Vitor Castro Nunes – Relativamente à Moção identificada com a letra “E”, 

apresentada pela CDU propôs, à Assembleia, que aprove uma recomendação dirigida 

à Câmara para que encete uma série de iniciativas, junto do Governo, no sentido de 

defender os interesses do Município. Disse ter uma dúvida apenas quanto à alínea a). 

e tomava a liberdade de sugerir, ou pedir à CDU, é que retirasse só essa passagem. 

Mantinha Projeto do Arco Ribeirinho Sul e retirava a parte “com as propostas 
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reivindicadas pelos concelhos envolvidos”, porque nós não sabemos quais são, não 

sabemos se todas servem os interesses do Barreiro, especificamente ou não. Nós 

queremos votar a favor desta proposta que parece muito bem”. Agradeceu e terminou. 

Presidente da Assembleia Municipal - Recordou que o PSD já não tem tempo e deu 

a palavra à Deputada Zélia Silva. 

Deputada Zélia Silva, do PS – Agradeceu e propôs que o documento “E”, fosse 

transformado em recomendação. Propôs ainda a retirada, logo no primeiro parágrafo, 

de “nos últimos dez anos”. Disse que a prática da gestão da Câmara Municipal deve-

se estender por todo, do tempo das legislaturas, e não exclusivamente nos últimos dez 

anos, visto que a Câmara sempre se envolveu na procura de soluções para os 

constrangimentos existentes. Propôs também a inclusão de mais uma alínea nas 

questões práticas, digamos assim, que seria a ligação Barreiro/Montijo. 

Presidente da Assembleia Municipal - Deu a palavra à Deputada Madalena Alves 

Pereira. 

Deputada Madalena Alves Pereira do PS – Em nome do grupo municipal do PS 

propôs, relativamente a três dos documentos que foram apresentados, referindo-se 

todos eles ao mesmo tema, os atentados de sexta feira, treze de novembro, em Paris, 

que essas três moções conseguissem obter o consenso na redação e confluíssem 

apenas num único documento. Esse consenso em benefício de, de fato, conseguirmos 

valorizar o órgão Assembleia Municipal. Disse perceber que a perspetiva e o ponto de 

partida da análise do que aconteceu, de cada um dos proponentes, traduz também a 

sua leitura ideológica do mundo, mas talvez a Assembleia Municipal do Barreiro se 

valorizasse mais se conseguisse criar, de fato esse consenso e a proposta do PS era, 

que rapidamente se constituísse, aqui uma comissão de redação no sentido de 

congregar num documento só, aquilo que são as preocupações manifestadas e os 

sentimentos de solidariedade manifestados em todos os três documentos”. Disse. 

Presidente da Assembleia Municipal - Agradeceu e deu a palavra ao Deputado 

Mário Durval. 

Deputado Mário Durval, do BE – Disse que gostava de apoiar a proposta aqui 

apresentada pela Deputada Madalena Alves Pereira porque penso que todos temos 

posições de partida com diferenças, mas tem de haver aqui alguma capacidade de 

convergência relativamente a atos tão hediondos como aqueles que foram praticados 
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em Paris. O Bloco de Esquerda expressou claramente o repúdio e não pode haver 

dúvidas, contrariamente àquilo que foi aqui expresso pelo MRPP, não pode haver 

dúvidas na condenação daqueles atos. É evidente que o Bloco de Esquerda também 

não esqueceu quem criou os talibãs e a Al-Qaeda, não esqueceu que foi o Governo 

Francês que mandou ao fundo o Green Peace, com uma bomba, não esqueceu que 

foram uma boa parte das secretas dos países ocidentais e da extinta URSS que 

fomentaram guerras e golpes e carnificinas em todo o globo e golpes terroristas, e que 

agora muita gente aparece com ar santinho como se não tivesse nada a ver com uma 

coisa nem com outra. Disse querer também lamentar aqui publicamente a posição do 

nosso Presidente da República que demonstrou uma incoerência total de argumentos, 

aliás, sendo naturalmente igual a si próprio com a sua falta de espírito democrático, 

que não tem. E, naturalmente, um sectarismo mostrando a sua verdadeira face de 

direita contra a democracia, que pôs uma maioria de esquerda na Assembleia da 

República. E, portanto, com um sectarismo e uma agressividade, faz declarações de 

uma agressividade como não se vê há muito tempo estalando aquela capa, que ele 

pretende dizer que tem, de ser de todos os portugueses. Dos portugueses será da 

minoria, já não é da minoria que está ao serviço, é do capital. E em particular do 

capital estrangeiro, internacional que neste momento claramente vai contra os 

interesses expressos pelos cidadãos portugueses. Disse ainda, pouco interessar a 

estas forças que mandam na Europa, que os povos se expressem por a; b ou c, 

porque o que conta é só o que eles decidem. Portanto a democracia acaba nas suas 

decisões e acaba nas decisões tomadas nos gabinetes bem fechadinhos, sobretudo 

em Bruxelas.” 

Presidente da Assembleia Municipal - Agradeceu e deu a palavra ao Deputado José 

Paleta. 

Deputado José Paleta da CDU –  Disse aceitar a proposta de retirada de “dos últimos 

dez anos”, na primeira linha como é proposto. Aceitamos, que da alínea a) se retire 

“com os ajustamentos reivindicados pelos concelhos vizinhos”, mas não estamos em 

condições de aceitar e daí que mantenhamos como está, e incluirmos aqui a ligação 

Barreiro/Montijo porque não temos isto devidamente maturado. Em relação à questão 

dos atentados em Paris, disse não lhe parecer que por haver pluralidade de opiniões, 

isto é, cada um dos grupos apresentar a sua opinião desvirtue ou tire peso à 

Assembleia Municipal. Podia ser uma posição conjunta, agora estar a remendar e a 

colar com uma cola que não tem cola nenhuma, uma posição conjunta pode ser muito 
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complicado. Disse não querer fazer comparações, nem ofender os seus amigos do 

grupo do PSD, mas acredita existirem aqui motivos para, por exemplo, das pessoas 

que hoje são fundamentalistas a querer agredir outros que têm muito que ver com o 

não quererem que o homem se transforme, que as mentes se transformem, não 

querem que a mulher vá à escola, não querem que a mulher seja Ministra, têm que 

usar os lenços, a sociedade tem que ser como no tempo ancestral das suas vidas e 

dos deuses que eles criaram. Disse ser isto o fundamentalismo. Disse acreditar que a 

Assembleia Municipal não sai em nada desprestigiada, mas antes prestigiada, se nós 

aprovarmos e desaprovarmos as moções tal como as forças políticas maturaram, 

estudaram e aqui as apresentaram”. Disse. 

Presidente da Assembleia Municipal - Agradeceu e passou a palavra ao Deputado 

Vitor Castro Nunes. 

Deputado Vitor Castro Nunes, do PSD – Disse ser inquestionável existirem 

perspetivas diferentes, evidente, mas disse ser da opinião que seria interessante, 

atendendo ao drama da situação, a Assembleia Municipal ter um documento conjunto, 

embora respeite profundamente que as perceções, que temos do mundo são muito 

diferentes e apelou de novo nesse sentido. Disse. 

Presidente da Assembleia Municipal - Agradeceu e passou a palavra ao Deputado 

André Pinotes.  

Deputado André Pinotes do PS – Pronunciou-se sobre a Moção “D” do Partido 

Comunista e deu uma primeira nota referindo ter o PS feito um esforço de correção de 

nos referirmos a essa bancada como a CDU e não o Partido Comunista Português 

porque de fato existem também membros do PEV. Ao olhar para a saudação, a 

primeira coisa que nos salta à vista é o logotipo da CDU, mas depois na linguagem e 

deve ter a ver com certeza com o decalque que foi feito de algum panfleto que tenha 

sido usado na vossa luta de rua, aquilo a que vocês se referem sempre é o PCP, o 

PCP, o PCP, não é muito coerente, convinha talvez englobar aí o PEV, para que a 

coligação seja também na vossa ação política e até aqui na Assembleia Municipal, 

relativamente a isto. Disse ter a mesma opinião relativa à linguagem, estamos a falar 

sobre as trinta e cinco horas semanais, estamos particularmente à vontade para dizer 

que o Partido Socialista tem também travado esta batalha se desejarem até temos 

acompanhado o executivo, na vereação, na Assembleia Municipal, nas Juntas de 

Freguesia, e parece-nos que este tipo de linguagem não é de quem procura o 
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consenso. Chamou ainda, a atenção para o parágrafo sete onde se diz “a política 

prosseguida nos últimos anos pelos sucessivos governos esteve sempre ao serviço da 

exploração e da acumulação de lucros”, citando o Deputado Paleta, talvez me 

responda da mesmíssima maneira que respondeu ao Deputado Vitor Castro Nunes, 

teremos concessões diferentes, mas eu antecipo-lhe já para lhe dizer o seguinte, o 

que está aqui em causa, das trinta e cinco horas existe convergência, porque é pô-la 

em causa? Qual é a necessidade de pô-la em causa sem prejuízo desta ser a vossa 

visão? Mas não nos permitem votar uma coisa sobre a qual temos todos lutado em 

conjunto, portanto seria um desperdício democrático não fazer esta alteração. Pior fim, 

e tem a ver mais uma vez com o decalque que fizeram do panfleto, é que depois das 

considerações, eu não conheço esta estrutura formal numa saudação, depois de se 

fazer os considerandos, diz-se que a Assembleia Municipal delibera e depois diz-se 

implementação imediata das trinta e cinco horas, traça uma frase de guerra que deve 

fazer sentido no tal panfleto que foi distribuído mas que não cabe talvez aqui e, 

portanto pedíamos que, ou que fosse estruturada de outra maneira ou que retirassem 

porque depois das deliberações não é muito habitual vir um slogan. Portanto era uma 

coisa que deixávamos à vossa consideração. Portanto pedíamos que retirassem isto 

porque nós queríamos mesmo muito votar favoravelmente a proposta da CDU, como 

temos aliás feito. E já agora outra coisa, que também tem outra vez a ver com isto, 

esta já é a terceira referência que eu faço, quando pegarem num panfleto para 

fazerem uma moção na Assembleia Municipal é fundamental que não se esqueçam 

que depois os outros eleitos também têm que as votar, no quinto parágrafo da 

segunda parte diz “assim, como o PCP sempre afirmou”, já uma vez fomos chamados 

aqui à atenção porque tínhamos uma proposta subscrita como os eleitos do Partido 

Socialista e que para todos votarem tinha que ser retirado. Uns não querem que a 

Assembleia Municipal delibere como é que o PCP sempre pensou, 

independentemente de ser verdade ou não, portanto voltamos à questão do PEV não 

estar cá representado, da linguagem que não procura o consenso e de, de fato, haver 

aqui uma linguagem errada. Acrescentou ainda duas notas muito rápidas. 

Pessoalmente, a questão dos atentados, já aqui foi focado, não temos hoje tempo nem 

é se calhar o fórum adequado para termos uma discussão como ela merecia ser tida, 

mas não vamos fazer disto uma batalha de partidos por favor. Estamos todos a falar, 

obviamente que as razões não são só aquelas que aqui foram afloradas, 

evidentemente que há um consenso que é possível fazer, a questão não é 

estritamente francesa nem europeia, sabemos todos disso, não vamos transformar isto 
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numa arma de arremesso político, isso era a pior coisa que podíamos fazer. Última 

nota, que tem a ver com a não integração da ligação Barreiro/Montijo, admitimos que 

só possa ter a ver com alguma questão estratégica do executivo, pedimos ao 

Presidente da Câmara que depois possa, em devida altura, comentar, porque ao 

mesmo tempo que estamos a defender a localização do aeroporto, nós estamos a 

reivindicar, estamos a dizer que não queremos uma ligação, não nos parece muito 

coerente e, portanto era bom se vamos reivindicar a localização do aeroporto no 

Montijo, seria talvez bom ter uma travessia para o Montijo e, se existe informação que 

não possa ser disponibilizada, nós respeitaremos isso desde que o Presidente 

justifique a razão. A haver depois certamente cá virá como costuma fazer no fim, dar 

essa explicação. Muito obrigado”.  

Presidente da Assembleia Municipal - Agradeceu e deu a palavra à Deputada Zélia 

Silva. 

Deputada Zélia Silva, do PS – Lamentou não ter sido aceite um documento comum 

sobre os atentados de Paris, a ser assim, não sendo aceite, nós gostaríamos então de 

propor que no voto de pesar do PSD, para podermos também acompanhar na 

votação, fosse retirada a palavra ocidental no que se refere à democracia, porque 

entendemos que as democracias não se esgotam no ocidente. Sim, a frase é: a 

civilização democrática ocidental, e nós pretendemos retirar a palavra ocidental”. 

Disse. 

Deputada Madalena Alves Pereira, do PS – Confessou ter ouvido apenas parte da 

intervenção do Deputado José Paleta e, portanto, não ter a certeza de tudo aquilo que 

disse mas percebeu o sentido da sua intervenção que respeito. Apelou de novo para 

que conseguíssemos convergir, para exatamente cumprirmos aquilo que o PCP 

propõe neste documento e com o qual acho que todos concordamos e que diz a 

Assembleia Municipal do Barreiro reunida em sessão ordinária de dezasseis de 

novembro, insta a Comunidade Barreirense, o Estado Português e a Comunidade 

Internacional à realização de uma reflexão aprofundada sobre as verdadeiras e mais 

profundas causas deste e de outros atos hediondos de terrorismo, é exatamente o 

exemplo, se nós conseguirmos, refletir num só documento aquilo que estamos a 

desafiar outros para fazerem connosco, portanto, à luz também daquilo que no final é 

a vossa proposta de deliberação, insistia, com o respeito pelas posições expressas de 

parte a parte e de todos os elementos, insistia na possibilidade de um esforço de 

conseguirmos encontrar o denominador comum e reservando todos nós para as 
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leituras e para as análises que todos os nossos partidos e todos os cidadãos fazem 

sobre os atentados terroristas”. Termina.  

Presidente da Assembleia Municipal - Agradeceu e deu a palavra ao Deputado 

Mário Durval. 

Deputado Mário Durval, do BE – Disse que “relativamente ao voto de Pesar proposto 

pelo PSD relativamente aos de Paris, o Bloco de Esquerda para poder votá-lo 

positivamente, sugere que atentados saia a frase imobilista, na qual não se quer 

transformar o Homem nem a sociedade, pensamos que isto é uma coisa que é contra 

natura. Todas as sociedades se querem transformar para melhor, porque se não, para 

estar isto, não se quer transformar o Homem e a sociedade e podia dizer, uma 

civilização onde se pretende simplesmente viver em paz, segurança, liberdade e 

exploração, e liberdade de explorar, não faz sentido, era melhor retirar aquela coisa e, 

em segundo lugar, eu não punha só civilização democrática porque não é civilização, 

isto não é uma civilização. Aquilo que eu propunha era, se norteiam os princípios 

democráticos, eventualmente. A democracia não é uma civilização, agora os princípios 

democráticos, qualquer coisa desse estilo”. Termina. 

Presidente da Assembleia Municipal - Passou a palavra ao Deputado Paulo Deus e 

lembrou que o Senhor Presidente da Câmara Municipal já tinha pedido a palavra.  

Deputado Paulo Deus, da CDU – Disse folgar em saber que há uma grande 

convergência relativamente à matéria e, havendo apenas uma referência, quem 

estivesse fora do contexto da leitura do documento pode pensar que estão aqui 

cinquenta referências ao PCP, apenas há uma referência, apenas uma onde se diz, 

assim como o PCP sempre afirmou, e é verdade, o PCP sempre afirmou. Referiu já 

que existiria tanta convergência, se o problema também era a palavra imediata, 

também se retiraria a palavra imediata, referiu contudo haver uma questão que não 

levantaria dúvidas, “já que há tanta convergência, devemos lutar e pugnar exatamente 

por aquilo que diz a Moção, é exigir a aplicação dos ACEEP´s. Nada justifica que os 

ACEEP´s não sejam publicados, a não ser que o Governo agora diga que é de gestão, 

é por ser de gestão?” Saudou ainda a luta dos trabalhadores, questionando se 

existiriam problemas em saudar a luta dos trabalhadores, “a luta que os trabalhadores 

tiveram ao longo destes anos todos? Eu acho que não há problema nenhum, pugnar, 

é assim tão difícil a gente achar que deve a Assembleia da República rapidamente 

resolver este problema? É que há trabalhadores que não são da Administração Local, 



                          MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

17 
 

que são da Função Pública, para a gente se perceber melhor, que estão a trabalhar 

quarenta horas de forma ilegal, tem estado a dar dinheiro ao Estado, portanto têm que 

ser ressarcidos disso, ou não é justo que, pelo menos, o problema das trinta e cinco 

horas esteja resolvido? É mais que justo. E isto não tem nada de panfletário, isto é 

uma questão puramente ideológica e de estar a favor dos trabalhadores, nada mais 

que isso”. Disse. 

Presidente da Assembleia Municipal – Deu a palavra ao Senhor Presidente da 

Câmara. 

Presidente da Câmara – Cumprimentou todos os presentes e os munícipes que 

acompanham a sessão em casa. Fez uma referência inicial à Comissão de Toponímia, 

apenas para dizer que o agendamento da reunião estaria já previsto, pelo menos na 

sua agenda, referindo que todos os assuntos aqui debatidos seriam esclarecidos 

nessa reunião. Disse sentir necessidade de se pronunciar, sobre quatro dos 

documentos. Sobre a questão do terrorismo e de tudo o que aconteceu em França e 

da solidariedade com o povo francês, também queria manifestar a nossa solidariedade 

com o povo francês, neste momento em que o mesmo foi afrontado com aquilo que 

considera indescritível, inadmissível, inaceitável, independentemente de todas as 

razões, pensa que é preciso neste caso manifestar solidariedade com o povo francês 

porque é disso que estamos a discutir.” Não quer dizer que outros povos não mereçam 

solidariedade. Merecem com certeza. Mas é sobre o povo francês que nós estamos a 

discutir neste preciso momento. E quero dizer que do ponto de vista conceptual, na 

minha opinião, o terrorismo é quase sempre um instrumento das forças mais 

conservadoras e reacionárias. Uma coisa é a luta pela libertação, uma coisa é a luta 

pela liberdade, pela emancipação dos povos, pela democracia. Outra coisa é 

terrorismo. São coisas distintas, como nós sabemos. Quanto ao terrorismo, eu estou 

contra. Contra a luta de libertação independentemente das formas que se utilizem eu 

estou a favor”. Relativamente à questão das trinta e cinco horas disseque, 

persistentemente, não abdicámos de intervir, de propor, de lutar, de reivindicar que as 

trinta e cinco horas fossem aplicadas aos trabalhadores da autarquia do Barreiro e dos 

trabalhadores em geral, e que no caso concreto, felizmente, não deixámos de aplicar 

as trinta e cinco horas e que a vida, a legislação, o tribunal veio a dar razão à 

autarquia. “O que é preciso no curto prazo, é que sejam publicados os ACEEP´s do 

concelho do Barreiro, para que aquilo que nós estamos a fazer tenha a forma de lei. E 

consideramos inaceitável e injustificado, não terem publicado os ACEEP´s assinado 
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entre a Câmara do Barreiro e os sindicatos, entre os Transportes e os sindicatos, entre 

as uniões de freguesia e os sindicatos”. Relativamente à Moção parece que na 

generalidade, independentemente de pequenas questões, tem um acordo, uma Moção 

que agora passou a ser Recomendação, “é preciso que nós sobre estas matérias, 

mantenhamos a nossa visão, a nossa estratégia, relativamente a infraestruturas com 

esta dimensão, que interessam. E eu sublinho, que interessam ao concelho do 

Barreiro, mas que interessam à região e que interessam ao País. E eu não dissocio 

estas questões. Porque dissociar estas questões, é cometer um erro. Eu acho que 

estas são infraestruturas que nós desejamos que sejam construídas porque servem o 

concelho e a região e não apenas porque servem o concelho. Quero dizer que estou 

de acordo, bater-nos-emos como até aqui por cada uma das propostas, procuraremos 

acompanhá-las todas enfatizando em cada momento, o que consideramos, 

fundamental, mas na generalidade”. Quanto à ligação Barreiro-Montijo, e ao aeroporto, 

sublinhou, que a proposta com que se identifica, neste caso, é que o novo aeroporto 

de Lisboa, seja no Campo de Tiro de Alcochete e não na Base Aérea do Montijo. “São 

duas coisas distintas, com funções distintas e independentemente da vida, o que 

estamos aqui a defender é uma posição de princípio. O que é que nós achamos que é 

adequado fazer. E depois o que vai acontecer é a correlação de forças, a quem 

decide, isso é outra coisa. Mas independentemente disso, a ligação Barreiro-Montijo, é 

uma hipótese que é preciso ser estudada e aprofundada. Não estamos em condições, 

nem penso que ninguém está em condições, de por preto no branco, nós defendemos 

a ligação rodoviária, Barreiro-Montijo. Que é diferente de se admitir estudar, ponderar, 

avaliar, ver os vários aspetos que podem levar a uma solução destas. São questões 

distintas. Portanto, por tal e qual como aqui foi proposto eu parece-me precipitado. Na 

minha opinião parece-me precipitado”. Referiu-se ainda à Cimeira do Clima, de Paris, 

afirmando:”Independentemente de dizer que não deixaremos de refletir sobre o que 

nos é dito, queria partilhar convosco duas ou três notas. Uma primeira, mera 

curiosidade, o Prof. Filipe Duarte Santos, aqui referido, coopera com a Câmara 

Municipal do Barreiro sobre as questões de alterações climáticas. Uma segunda nota 

que queria fazer, que é pouco importante mas, não deixa de ser necessário, penso eu, 

é referir como na vossa proposta de documento propõem “Portugal tem boas notícias 

há mais de dez anos” a frase que é aí referida. É preciso ter presente, que Portugal 

tem cumprido com os seus objetivos porque tem comprado cotas a outros países. E só 

por essa razão tem cumprido. Portanto, dizer tal e qual como assim está, parece-me 

excessivo. Cumprimos porque compramos a outros. Mas não era por causa disso que 
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se fosse eu a votar votaria contra, mas não deixo de fazer referência a tal fato. Já 

agora, sobre esta questão, também penso que têm presente que a oito de setembro, a 

nossa Assembleia Municipal decidiu, aprovou a adesão da Câmara Municipal a esta 

iniciativa. Penso que também conhecem, se não conhecem, peço desculpa, deviam 

conhecer, que nós somos o representante da Associação Nacional de Municípios na 

discussão destas matérias. E penso que não têm presente, mas se não têm deviam 

ter, que ainda recentemente realizámos um workshop, sobre estas matérias com a 

participação de mais de setenta pessoas, promovido pela Câmara Municipal do 

Barreiro mas que admitimos que no curto prazo possa avançar a constituição de 

constituir um Conselho Local para acompanhar estas matérias”. Terminou a sua 

intervenção. 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradeceu e perante o pedido da deputada 

Olga Pereira declinou a intervenção por falta de tempo da senhora deputada. Deu a 

palavra ao Deputado André Pinotes.  

Deputado André Pinotes, do PS – Desejou, em nome da bancada do PS as boas 

vindas à deputada Olga Pereira e disse ter já percebido que as duas forças políticas 

vão discordar imenso, desejando-lhe contudo um bom trabalho. Sobre a proposta do 

Deputado Paulo de Deus, referiu a disponibilidade do Partido Socialista para 

acompanhar as deliberações. “Vamos ser claros naquilo que estamos a dizer. Nós, 

desta Saudação concordamos com todas as deliberações, mas vamos também ser 

claros numa coisa e agora vou ter que me socorrer de múltiplas intervenções do 

Deputado Paleta. Os considerandos têm uma razão de ser, senão chegaríamos aqui 

com recomendações, propostas e afins e tínhamos só as deliberações para tomar. 

Não é o caso. O PCP tomou aqui uma opção política. E nós questionámos 

relativamente à opção política, porque é que excluíram o PEV, ponto um. Ponto dois, 

porque é que insistem em estar numa matéria onde existe convergência, eu não vou 

falar da intervenção do Presidente da Câmara propositadamente, insistem numa 

matéria que existe convergência em não valorizar aquilo que nos une, e portanto, o 

único pedido que podemos fazer é: se continuam, se não recuam na questão da 

linguagem, se não incluem o Partido “Os Verdes” e se preferem ter uma coisa 

panfletária, do que valorizar o consenso, só nos resta pedir à mesa que votemos, de 

forma separada, os considerandos das deliberações, que é para que não haja 

nenhuma dúvida de que o Partido Socialista é favorável à reposição das 35 horas, foi 

favorável nos diferentes órgãos, os nossos vereadores, a nossa Assembleia Municipal, 
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as posições públicas da própria direção política. Pedimos à Mesa se podemos votar os 

considerandos, uma vez que o PCP insiste nesta teimosia formal, nós pedimos para 

votar os considerandos de uma forma e as deliberações doutra. Temos a certeza que 

não será recusada, porque é do interesse desta Assembleia, se expressar por um 

direito justo dos trabalhadores e até ratificado pelo Tribunal Constitucional português 

que tão maltratado foi.”  

Presidente da Assembleia Municipal – Agradeceu a intervenção e deu a palavra ao 

Deputado José Paleta.  

Deputado José Paleta, da CDU – Começou por saudar o Deputado André Pinotes, e 

disse não saber se o mesmo queria aderir ao PEV, mas que estaria bem 

encaminhado. “Quer o Partido Ecologista “Os Verdes”, quer os independentes que 

connosco trabalham na CDU. Sem essa ironia, não, não há nenhuma coligação nem 

uma aliança, cada um mantém a sua independência, a sua autonomia, como aliás está 

visto serenamente, seriamente por todas as forças políticas, que constam deste 

processo. Há da parte dos partidos uma grande vontade, que haja na Assembleia da 

República a possibilidade de ser empossado um governo do partido socialista com 

estabilidade para governar este país e interromper a linha política que tinha sido 

traçada pelo vosso governo juntamente com o CDS que aqui não está. E ainda bem 

que não. Era mais um a dar cabo da gente. Ainda bem que não está. Saúdo e respeito 

naturalmente. Mas fico feliz com isso”. Voltou à questão das moções e da insistência 

da Deputada Madalena Alves. Disse achar que aqui também há questões práticas e 

perceber perfeitamente, que na prática era a gente isto tudo, exemplificou que 

“tubarões e robalos no mesmo aquário, era complicado … sardinhas, pode ser. Admito 

que podia ser um trabalho interessante e não estou a dizer pessoalmente que… o 

cherne agora volta a estar na moda, mas dizia eu que pode haver outras formas das 

pessoas saberem que, a Assembleia Municipal, nós não nos importávamos que as 

moções até fossem votadas em conjunto agora, por exemplo, na Moção do PSD nós 

só estamos na disposição de votar, se o corpo da moção do PSD sair. Isto é, nós 

estamos de acordo em votar as deliberações, o um, o dois e o três. Ainda que o três 

com aquela proposta que há da saída da democracia ocidental. Portanto, nós 

admitimos todas as formas. Agora ficar aqui uma comissão de redação fazer uma 

noitada, para depois não chegarmos a acordo, depois a Assembleia ter que voltar a 

reunir a ver se está de acordo, eu acho que é uma questão prática. E depois acho que 

a gente assume aqui as divergências de forma natural, e as diferenças de opinião. De 
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maneira que, eu acho que estamos na disposição de fazer qualquer coisa que seja 

nem que seja a gente votar as três moções em conjunto e retirando o corpo da Moção 

apresentada pelo PSD, e naturalmente que, a partir daqui, prestigiar também a 

Assembleia Municipal. Mas é muito difícil, não estamos nada a ver como exequível a 

hipótese da tal moção conjunta. Aliás, creio também que também haveria abertura se 

o próprio Bloco de Esquerda se quisesse juntar às Moções aqui subscritas e o próprio 

PCTP/MRPP estaríamos de acordo que se juntassem ainda”.  

Presidente da Assembleia Municipal – Passou a palavra ao Deputado Paulo Deus. 

Deputado Paulo de Deus, da CDU – Referiu ser difícil responder. “É mesmo difícil 

responder. Eu estava ali a pensar. É pá, mas se nós estamos de acordo com os 

trabalhadores, trabalhem as trinta e cinco horas, que tenha força de lei, estamos de 

acordo em saudar os trabalhadores, é pá, realmente é difícil. Não há referências ao 

Verdes, também se quer retirar a referência ao PCP, então não fica nem PCP, nem 

Verdes e o problema está resolvido. Esse está resolvido. Já damos de borla. Parece-

me que esse problema está resolvido. Temos aqui uma espécie de provedor, agora, 

dos partidos. Esse problema que, acho eu, é um problema que não diz respeito a 

nenhum partido, a não ser à Coligação em causa, à CDU. Se for um problema para 

tratar a CDU tratará com a maior das clarividências, sem estar, sem ter que dizer nada 

daquilo que se passa. É um problema nosso e tenho a certeza que aquilo que aqui 

está, porque conheço aquilo que os “Verdes” também colocam relativamente a esta 

matéria, não vejo qualquer problema, não põe em causa a questão dos “Verdes”. 

Agora, dizer que isto é uma questão ideológica, pois é, pois é, é claro que é. Difícil de 

assumir aqui. É difícil de assumir. Cada um assume as suas. Eu estava tentado aqui a 

fazer a pergunta: o que é que a gente tira daqui? É tudo? O que vocês propõem? Foi 

aquilo que eu percebi da proposta. É tirar tudo? Para retirar tudo. A parte do PCP já 

retirámos. Então é mais o quê? Mais o resto? Sim, senhor. Não vamos estar a insistir 

sempre na mesma coisa. A parte do PCP já está esclarecida que vai ser retirada. Em 

relação a isso acho que não vale a pena estarmos a continuar a falar sobre o assunto. 

Depois, já se percebeu finalmente, finalmente percebemos o problema que aqui está. 

É os sucessivos governos, é isto que a gente está a tratar, não é? Os sucessivos 

governos. É pá, mas esta é uma leitura que os trabalhadores e nós, não deixamos de 

fazer. Como é que a gente faz? Deixamos, tiramos isto? Quase todas as malfeitorias 

foram feitas nos últimos tempos relativamente aos trabalhadores, agravadas muito por 

este governo anterior, mas também o PS também teve a sua quota-parte de 
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responsabilidade. Portanto, este é um problema insanável que a gente tem. Como é 

que a gente faz? Não sei. Mantemos como está.” 

Presidente da Assembleia Municipal – Disse ter já percebido qual a posição dos 

senhores Deputados e na altura das votações perguntaria quais as modificações em 

cada uma das moções. “Portanto Srs. Deputados, se estivessem de acordo, eu ia 

tentar, iniciar o processo de votação começando por esta questão fundamental desde 

logo uma vez que as primeiras são A, B e C. A questão que se coloca é que foi feita 

uma proposta no sentido de fundir as três moções, uma proposta genérica neste 

sentido, logo se via como é que seria isso feito e, pelo menos pela parte da CDU não 

houve aceitação da fusão, é isto? Não é? E portanto não há possibilidade Srs. 

Deputados, de alteração a cada uma das propostas. Referiu que a proposta A fica 

como está, tendo em conta que os proponentes não aceitaram nenhuma alteração. 

Procedeu-se à votação do documento A, que foi aprovado por maioria, com o voto 

contra do MRPP, com duas abstenções do PS e os votos favoráveis dos restantes 

deputados. Quanto ao documento B não havendo nenhuma proposta de alteração foi 

aprovado por maioria, com o voto contra do MRPP e os votos favoráveis de todos os 

outros grupos. Foi colocado à votação o documento “C”, este com algumas 

especificidades em termos de votação. Para além da proposta de fusão que não foi 

conseguida, existiam duas propostas, “Uma é sobre “Civilização Democrática 

Ocidental” e, a outra proposta é que se vote em separado o corpo do voto de pesar 

das deliberações propriamente ditas”. 

Deputado Vitor Castro Nunes – Disse existir uma proposta relativamente à retirada 

do corpo da proposta, que o PSD não poderá aceitar, tendo em conta que os outros 

partidos e coligações também não retiraram o corpo das respetivas propostas. 

Relativamente às outras propostas que o PSD fez, “no quarto parágrafo, que começa 

ora perante mais esta hora de consternação é tempo de lamentar, mas também tempo 

de reafirmar e, portanto, terminaria os princípios que norteiam a nossa civilização, sai 

democrática e ocidental, se bem interpretei as propostas do PS e do BE. No parágrafo 

seguinte onde não se quer impor religiões, costumes ou utopias, a parte na qual se 

quer transformar o homem, a sociedade, aqui, entenda-se forçadamente, contra a 

vontade, a essência humana, retiramos este bocado e retomávamos, com uma 

civilização onde se pretende simplesmente viver em paz, segurança e liberdade. Por 

fim, interpretando a proposta do BE, para retirar no qual não se quer transformar o 

homem nem a sociedade, se eu bem interpretei, é isto, não é Mário Durval? E no 
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ponto três seria delibera reafirmar os valores e princípios que norteiam a nossa 

civilização. Então, no último é o ponto três, em baixo que é a parte deliberativa, ficava 

só delibera reafirmar os valores e princípios que norteiam a nossa civilização”.  

Senhor Presidente da Assembleia Municipal – Disse o senhor Presidente: “No 

quinto parágrafo, se eu disser mal, emende-me Senhor Deputado Vítor Castro Nunes, 

no quinto parágrafo retirava “no qual não se quer transformar o Homem, nem a 

sociedade”, e no parágrafo anterior retirava “democrática ocidental” onde não ser quer 

impor religiões, costumes ou utopias. Portanto, tendo em conta estas alterações 

vamos passar à votação. Colocou em seguida o documento à votação que foi 

aprovado por maioria com o voto contra do MRPP, e os votos favoráveis das 

restantes bancadas. Quanto ao documento “D”, sendo aceite a retirada da expressão 

“assim como o PCP sempre afirmou e começa sendo as autarquias dotadas de um 

quadro de autonomia” e mantido o sétimo parágrafo da primeira página, serão portanto 

votados em separado os considerandos das decisões. E da votação apenas dos 

considerandos da moção são aprovados por maioria, com os votos a favor da CDU e 

do BE, com os votos contra do PSD e as abstenções do PS, do MCI e do MRPP. 

Quanto às decisões, o ponto um, dois e três são aprovados por maioria, com os votos 

a favor da CDU, do BE, do PS e do MCI, com os votos contra do PSD e a abstenção 

do MRPP. Quanto à Moção “E”, depois de várias alterações que foram aceites foi 

aprovada por maioria, com a abstenção do MRPP e com os votos favoráveis de 

todos os outros deputados. Quanto à Moção “F” : “Srs. Deputados. Quem vota a 

favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade”. 

Quanto à Moção “G”, sobre “o Dia Internacional pela eliminação da violência contra as 

mulheres”, apresentada pelo PS não há nenhuma proposta de alteração. Quem vota 

contra? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por 
unanimidade.” Quanto à moção “H”, não havendo qualquer proposta de alteração foi 

colocada à votação e rejeitada por maioria, com os votos contra da CDU, do Bloco 

de Esquerda, de um deputado do PS e do MRPP e com os votos a favor dos restantes 

deputados do PS, do MCI e do PSD. De acordo com a segunda das moções que 

foram votadas, foi votado e aprovado um minuto de silêncio ao que o Senhor 

Presidente da Assembleia deu cumprimento. Solicitou o Senhor Presidente aos 

Senhores Deputados que fizessem as suas declarações de voto.Deu a palavra ao 

deputado André Pinotes. 
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Deputado André Pinotes, do PS: Referiu relativamente à Moção “H” do PSD, “a 

bancada do Partido Socialista votou a favor porque o dia vinte cinco de novembro e o 

papel do General Ramalho Eanes é de facto muito relevante e merecia o nosso voto a 

favor e deixar uma nota de reflexão para os eleitos do PSD. Nós não confundimos, 

não dizemos que vocês o façam, mas nós não confundimos a Assembleia da 

República com a Assembleia Municipal do Barreiro, nem com a Junta de Freguesia de 

nenhum dos nossos territórios. Nós não confundimos aquilo que é a história, com 

aquilo que é brincar com a história atualmente. Na nossa interpretação, mais uma vez 

sem beliscar as opiniões dos outros, para tentar fazer jogo político, portanto, as suas 

coisas têm a sua localização na história e não valerá a pena trazer matérias sobre as 

quais a posição do Partido Socialista é claríssima. Porque nós acompanharemos 

sempre aquilo que foi o bom que a nossa história teve e repudiaremos sempre aquilo 

que foi negativo para os direitos humanos, para a democracia. Seja em que dimensão 

for. Portanto, o PS votou favoravelmente esta moção de saudação da comemoração 

do dia vinte cinco de novembro de mil novecentos e setenta e cinco. Compreendemos 

que outras forças políticas tenham outras leituras, mas não vale a pena trazerem 

matérias que claramente temos convergências que são públicas e notórias, porque 

nós não nos desviamos do essencial, que é a leitura correta da história, em nossa 

opinião. Portanto, não é por aí que conseguirão nenhum resultado político que não 

seja o reafirmar das posições políticas que obviamente já conhecem”. Terminou a 

declaração de voto da bancada do PS. 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradeceu e deu a palavra ao Senhor 

Deputado Vitor Nunes do PSD.  

Deputado Vitor Nunes, do PSD: Disse que relativamente à moção da CDU que o 

PSD votou com gosto e que tem a ver com a iniciativa da câmara para a defesa de 

interesses do Município do Barreiro, naturalmente, junto do poder central. Disse ainda: 

“Nós queríamos apenas deixar aqui uma indicação que é a seguinte: Relativamente à 

infraestrutura, ou estrutura aeroportuária no distrito, nós entendemos que é importante 

a existência desta valência. Não. O nosso voto não deve ser entendido como uma 

prenuncia no sentido de Alcochete contra o Montijo. A base aérea do Montijo, é muito 

mais no sentido de sermos a favor da existência de uma valência aeroportuária no 

distrito de Setúbal. Muito obrigado”.  

Presidente da Assembleia Municipal: Agradece e introduz a Deputada Madalena A. 

Pereira.  
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Deputada Madalena Alves Pereira, do PS: Disse que “Como eleitos de partidos 

políticos, naturalmente que temos um pensamento ideológico, e uma leitura da 

sociedade que reflete também o nosso enquadramento ideológico. Coerente com isso, 

e com a forma como vejo e interpreto o mundo atual, não poderia votar 

favoravelmente, com pena, a moção “A” aqui trazida pela CDU relativamente aos 

atentados de treze de novembro, porque entendo que estão nela espelhadas leituras 

do mundo com as quais eu não concordo. Lamento que não tenhamos conseguido 

alcançar a convergência que o ato merecia da nossa parte e reconheço, tal como aqui 

foi dito pelo Bloco de Esquerda quando fez as referências àquilo que deveria ser 

retirado da moção do PSD, ainda bem que o fez, porque permitiu de facto, em relação 

a esse documento, também alcançar o acordo que deveria ter sido possível alcançar 

num documento só”.    

Presidente da Assembleia Municipal – Agradeceu e deu a palavra ao Sr. Deputado 

José Paleta.  

Deputado José Paleta, da CDU – Disse: “Por se tratar apenas de declaração de voto 

e não de muito tempo para esclarecer, mas também não conseguia ficar indiferente e 

calado perante a questão da moção que nós votámos contra dovinte cinco de 

novembro. E designadamente pelas considerações em que foi o PREC, por exemplo 

eu tenho dois filhos, nenhum deles nasceu antes dovinte cinco de abril ou nasceu no 

período das conquistas do vinte cinco de abril. Para eles o PREC tem de ser 

explicado, tem de se dizer por letras, por extenso o que é que quer dizer PREC. Mas o 

PREC foi, estou a dizer para os meus filhos e para muitos jovens deste país. O PREC 

foi terras abandonadas que começaram a ser cultivadas pelos agricultores, pelos 

trabalhadores agrícolas, batatas começaram a ser semeadas, tomates, vinha começou 

a ser feita, e que estava abandonada pelos latifundiários que viviam nas zonas 

centrais do país, designadamente em Lisboa, que chamou reforma agrária. O PREC 

foi a introdução do salário mínimo, que os trabalhadores portugueses não sabiam o 

que era. O PREC foi legalização dos sindicatos, o direito à manifestação, o direito à 

reunião. O PREC foi o direito à gente no Barreiro, não ser perseguidos pela GNR, 

porque nos podíamos reunir, podíamos falar, podíamos dizer a nossa vontade, 

portanto o PREC foi isto tudo. E naturalmente que o PREC foi mais alguma coisa sim, 

senhores, foi a nacionalização de setores básicos, que a vida está a mostrar quanta 

falta faz à nossa economia. Não entregámos a TAP aos privados. Não entregámos a 

EDP aos privados. Nem entregarmos, enfim, aquilo que é o coração da nossa 
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economia a privados que levam os lucros, muitos deles até nem é para cá, é para fora. 

Portanto o PREC foi isso tudo. Eu acho que qualquer democrata devia sentir-se 

ofendido, e vai sentir-se ofendido, na luta política e ideológica que se vai seguir, 

designadamente a outros níveis, não apenas na assembleia municipal do Barreiro, 

devia sentir-se ofendido por este, digamos, matar a memória, por esta tentativa de ir 

para cima daqueles que lutaram pela democracia, pelos trabalhadores e este povo. De 

maneira que por isso nós votámos contra, e votámos com convicção! Com convicção 

votámos contra. Eu queria também dizer que, naturalmente sendo uma recomendação 

nossa e votando favoravelmente, eu creio que é quase um caderno de encargos quer 

para a assembleia municipal, quer para todos órgãos no Barreiro, quer para os 

cidadãos barreirenses. Esta nossa recomendação sobre este conjunto de 

infraestruturas que fazem falta ao Barreiro, que têm vindo várias vezes aqui à 

assembleia municipal, foi novamente estar a vir aqui a cima da mesa e que faz muita 

falta no futuro. Creio também que as trinta e cinco horas, independentemente dos 

desacordos e tratar-se panfleto ou não, como o como Deputado André Pinotes dizia, o 

Senhor deputado aliás, não se trata de panfletos, trata-se de uma reivindicação dos 

trabalhadores portugueses. Trata-se de uma aplicação que conseguiu ir à prática, 

porque eles foram pela luta, naturalmente que no caso do concelho do Barreiro, e 

ainda bem, acompanhados pelos nossos eleitos na câmara e nas juntas de freguesia. 

Portanto, neste sentido, acho que é uma moção que tem também o seu peso”.  

Presidente da Assembleia Municipal – Agradeceu e deu por encerrado o ponto do 

Período de Antes da Ordem do Dia. Referiu que não havendo condições para a 

Análise da Informação escrita do Presidente, dava a informação de que um dos 

quadros que integra a mesma estar incorreto pelo que se procedeu à distribuição da 

errata, acrescentando que seriam enviadas por correio eletrónico as restantes 

alterações sendo que este ponto daria início à sessão seguinte. Referiu ainda que tal 

como acordado na reunião de representantes dos grupos municipais a sessão iria 

continuar com o ponto três ponto dois, terceira revisão às grandes opções do plano e 

orçamento para dois mil e quinze, que classificou como muito simples e que se 

explicaria quase por si próprio. Referiu ter que ser votado antes do orçamento. Não há 

inconveniente nenhum, está aqui a sugerir o Sr. Presidente da Câmara que os três 

pontos que estão vistos se tratar hoje são todos eles muito simples, julgo eu. 

Apresentados em conjunto, não é? Embora a discussão depois seja independente”. 

Deu a palavra à Câmara Municipal do Barreiro para a apresentação do ponto 3.2 da 

Ordem de Trabalhos. 
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3.2. – 3.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2015   

 
Vereadora Sónia Lobo – Cumprimentou os presentes e disse:" A terceira revisão ao 

plano e orçamento de dois mil e quinze, não terá, não tem nada a ver com o 

orçamento que iremos apresentar na próxima sessão. É uma questão realmente 

técnica, digamos assim, porque o que nós estamos aqui a fazer é criar uma rubrica 

para as refeições escolares, que estava numa outra rubrica da ação social escolar, 

como abrimos o concurso para as refeições das escolas e não tínhamos esta rubrica 

criada, criamos a rubrica e portanto, é isso mesmo, a criar a rubrica. Não tem 

implicações no orçamento, ou seja, não aumenta. Apenas transferimos a verba de 

uma outra rubrica para esta que criámos e criámos, com isto, as GOP tendo em conta 

que é um concurso para dois anos que tem implicações neste ano e nos anos futuros. 

Estamos simplesmente a criar a rubrica de refeições e fazemos a transferência desse 

valor que estava numa outra rubrica para esta rubrica. E temos também na própria 

revisão, aproveitámos e incluímos, na rubrica dos leasings o valor referente aos anos 

seguintes. Portanto a revisão é simplesmente isto.  

 

Presidente Assembleia Municipal: Obrigado. Tem a palavra o Deputado Hugo Cruz. 

Deputado Hugo Cruz, do PSD – Cumprimentou os presentes e questionou:” Muito 

rapidamente, portanto de facto então a rubrica da criação da rubrica das refeições 

escolares decorres da questão do contrato com a Eurest que não estaria previsto 

também num horizonte plurianual, em termos do orçamento. Portanto está a ser 

inscrita a verba para o ano corrente e depois como o contrato é mais do que um ano 

estará também lá inserido. E a questão dos leasings também não estava lá previsto e 

passou a estar? Reforçou o orçamento? Ou só as GOP na perspetiva do plurianual?”. 

Terminou a sua intervenção. 

Vereadora Sónia Lobo- Prestou os esclarecimentos solicitados pelo Deputado Hugo 

Cruz. 

Presidente da Assembleia Municipal – Questionou a assembleia sobre a 

necessidade de mais esclarecimentos e não havendo mais pedidos de intervenção 
verificou estarem reunidas as condições para se proceder à votação. A revisão foi 

aprovada por unanimidade, estando ausente a deputada do MRPP na sala que 

justificou à Mesa a sua saída antes do término da Sessão. O Presidente da 

Assembleia deu início à discussão do ponto 3.3, dando a palavra à Câmara Municipal. 
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3.3. – RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE 22 ASSISTENTES 
OPERACIONAIS   

Vereadora Sónia Lobo – Disse: “Outra proposta é a renovação da autorização da 

contratação de vinte e dois assistentes operacionais e nós trouxemos aqui a 

autorização para a abertura de concurso público para estes vinte e dois assistentes 

operacionais, para auxiliares de ação educativa. O processo está a decorrer de forma 

normal e aproveito para vos informar que fizemos a prova escrita, a avaliação 

psicológica e estamos a realizar os exames médicos. Prevemos que, em princípio, no 

final deste mês ou princípio do próximo, o processo esteja concluído. Mas como não o 

concluímos nos seis meses que estavam obrigatoriamente destinados trouxemos aqui 

para renovar essa autorização de contratação. É uma formalidade, que temos que 

trazer aqui a vós, decorrente do próprio concurso”.  

Presidente da Assembleia Municipal – Questionou a assembleia quanto à existência 

de intervenções, dando a palavra à Deputada Zélia Silva. 

Deputada Zélia Silva, do PS – Disse:“Relativamente a estes pontos e vou já referir-me 

aos dois, tanto à proposta três ponto três, como três ponto quatro. Reiteramos aqui a 

nossa concordância com as contratações, no que diz respeito a assistentes 

operacionais conforme já tínhamos dito em outras oportunidades sobre, em que 

tínhamos discutido este assunto. Portanto o Partido Socialista vai votar a favor estas 

propostas”.  

Presidente da Assembleia Municipal – Agradeceu e deu a palavra ao Deputado 

Vítor Nunes.  

Deputado Vitor Nunes, do PSD – Relativamente ao ponto 3.4 solicitou ponto de 

situação relativo às necessidades de pessoal. 

 Presidente da Assembleia Municipal – Agradeceu e deu a palavra à Vereadora 

Sónia Lobo para apresentação do ponto 3.4 e para esclarecimento ao Deputado Vítor 

Nunes. 

3.4. – AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE QUATRO TRABALHADORES ASSITENTES 

OPERACIONAIS, SEM PRÉVIA RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO. 

Vereadora Sónia Lobo – Disse: “É uma autorização para contratar mais quatro 

assistentes operacionais. Eu recordo-vos que tínhamos feito a abertura do concurso 

público ainda em dois mil e catorze e desse concurso decorreu uma lista de 
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homologação da qual é criada uma reserva de recrutamento. Fomos buscar, nessa 

data, dez trabalhadores. Em setembro passado viemos buscar, a esta reserva de 

recrutamento, mais onze assistentes operacionais. Tendo em conta a quantidade de 

assistentes operacionais que saíram nestes últimos anos, para cima de sessenta, 

temos neste momento quatro lugares vagos para assistentes operacionais, no mapa 

de pessoal. Como referi, tendo em conta as vagas, no mapa de pessoal, vimos propor 

a contratação destes quatro assistentes operacionais considerando que a reserva de 

recrutamento tem dezoito meses. Assim, à semelhança do que fizemos com os outros 

onze trabalhadores, é ir buscar mais quatro assistentes operacionais, para o serviço 

de águas e resíduos, e o serviço de saneamento”.  

Presidente da Assembleia Municipal - Verificando estar a haver discussão 

simultânea dos pontos 3.3 e 3.4, devolveu a palavra à Vereadora Sónia Lobo para 

esclarecimentos. 

Vereadora Sónia Lobo – Disse: ”Em relação aqui à questão que foi colocada pelo 

Deputado Vitor, portanto nós, como eu referi, nestes últimos anos saíram sessenta 

trabalhadores operacionais destas áreas. Portanto de águas, saneamento, resíduos, 

no global. E portanto, para além disso, estava ali a Vereadora Sofia a dizer e muito 

bem que nós tínhamos, para além disto ainda temos um conjunto de quadros, de 

trabalhadores com trabalhos melhorados e portanto o que nós estamos aqui a refazer 

é reforçar no seu global com aqueles que já fomos recrutar e mais os onze, os dez 

mais os onze e agora mais estes quatro, para todas estas áreas. E portanto de certa 

forma reforçar este serviço que tinha aqui, e que continua, com esta lacuna dos 

sessenta trabalhadores ou acima dos sessenta, e portanto ainda, ainda temos que ir 

buscar mais estes quatro e depois iremos analisar à medida que as coisas vão 

evoluindo.  

Presidente da Assembleia Municipal: Agradeceu e verificando estarem reunidas as 

condições colocou à votação o ponto 3.3 que foi aprovado por unanimidade com a 

ausência da deputada do PCTP/MRPP. Quanto ao ponto 3.4: “Autorização para a 

contratação de quatro trabalhadores assistentes operacionais sem prévia de relação 

jurídica de emprego público”, foi também aprovado, por unanimidade, com o mesmo 

número de deputados presente. Deu por encerrada a sessão, recordando que na 

sessão seria discutida a informação escrita do senhor presidente da CMB, seguindo-

se a discussão dos pontos: 3.5 até ao ponto 3.9. 
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ENCERRAMENTO  

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

50 minutos do dia 17 de novembro de 2015, 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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