
             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

1 
 

 

ATA N.º 2/17 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 
Realizada em 22 de fevereiro de 2017 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e 

uma horas, 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 43º 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 ACTIVIDADE MUNICIPAL BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 
MUNICÍPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 25º Nº 2 ALÍNEA C) DA LEI Nº 75/2013, DE 12 
DE SETEMBRO.  

 
3.2 DESEFETAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O 

DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO PELO 
PROPRIETÁRIO DO TERRENO CONFINANTE (SR. JOSÉ GONÇALVES MARTINS); 

 
3.3 ADJUDICAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA 

INTERVENÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA EM COMUNIDADES DESFAVORECIDAS 
ATE AO MONTANTE DE € 900.000,00 (NOVECENTOS MIL EUROS); 

 
3.4 ADJUDICAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA 

INTERVENÇÃO NAS ÁREAS DA MOBILIDADE SUAVE E INTELIGENTE ATÉ AO 
MONTANTE DE € 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE EUROS); 

 
3.5 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GR4NDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2017; 
 
3.6 EXTINÇÃO / ANULAÇÃO DA CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE À FRATER, 

CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO COM 
2.215,00M2 À FRATER. 

 

Verificada a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21.30 horas, 

registando-se a presença de 28 deputados municipais, não compareceram os 

deputados: Vicente Figueira; Amilcar Romano e Ruben Manha, conforme lista de 

presenças anexa à ata. 
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O Presidente da Mesa, procede à leitura dos pedidos de substituição, solicitados 

pelos Deputados Municipais ao abrigo do artigo 78º da Lei 169/99 de 18 de setembro, 

revista pela lei 5A/2002 de 11 de janeiro. 

 
CDU 
José António Batata é substituído por Sílvia Baião; 
Jorge Espírito Santo é substituído por José C Correia Marques;  
 
PS 
Zélia Silva, é substituída por Teresa Guerreiro; 
André Pinotes é substituído por António Couceiro Machado 
 
PSD 
Hugo M. da Cruz é substituído por Patrícia Ferreira; 
 
BE 
Mário Durval é substituído por Manuel Flores Sabino. 
 
O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente da Câmara, 

Carlos Humberto Palácios Pinheiro de Carvalho e pelos Senhores Vereadores, Luis 

Filipe Pimenta Ferreira, Sofia Amaro Martins, Marcelo Correia de Sousa Moniz, Rui 

Pedro Gaspar Lopo, Sónia Isabel Oliveira Lobo, Joana Rita Falua Branco e Bruno J 

Viegas Vitorino.  

 

Na presidência da Mesa o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Frederico 

Fernandes Pereira, secretariado pelo primeiro Secretário Vitor Manuel Batista Ribeiro 

dos Santos e pela segunda Secretária Ana Maria Rodrigues Gomes da Silva. 

 

1. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO AO ABRIGO DO ARTIGO 43º DO REGIMENTO 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
O Presidente da Assembleia pergunta se alguém no público deseja intervir e não se 

registando essa intenção por parte dos presentes prosseguem os trabalhos com o 

ponto nº 2. 
 
2. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
O Presidente da Assembleia pergunta aos Senhores Deputados Municipais se estão 

em condições de passar à apreciação das várias atas que estão para votação e o 
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Deputado Vitor Nunes pede para, caso possível, lhe serem dados mais uns dias para 

apreciação das mesmas e colocarem à votação na próxima reunião de 2017.03.01, o 

que é concedido pelo Senhor Presidente, exceto a ata nº 11/2016 de 25 de novembro 

que, por ter de ser apresentada ao Banco é colocada, de seguida, à votação: 

 Ata Nº 11 de 25.11.2016 – Aprovada por Maioria com 27 votos a favor de CDU; 

PS; PSD e BE e 1 abstenção da Deputada Ana Gomes da Silva (PS), que não 

esteve presente nessa reunião. 

Foram entregues, na mesa, treze moções dos diversos Partidos Políticos, que o 

Senhor Presidente numerou de “A” a “M”. Sendo duas de idêntico conteúdo, foram 

aglutinadas numa só e, seguidamente, todas lidas pelos deputados proponentes, pela 

respetiva ordem, depois anexas no final da ata. 
 

“A” - BE - SAUDAÇÃO DIA INTERNACIONAL DA MULHER; 

“B” - CDU - SAUDAÇÃO 8 DE MARÇO; 

“C” - CDU MOÇÃO CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ; 

“D” - CDU - SAUDAÇÃO 24 FEVEREIRO – TCB; 

“E” - CDU - MOÇÃO TRANSFERÊNCIA DE COMPETENCIAS 

“F” - CDU - MOÇÃO FUTURO AEROPORTO OU UM AEROPORTO PARA O FUTURO; 

“G” - PS - MOÇÃO AEROPORTO HUMBERTO DELGADO-BASE AÉREA DO MONTIJO; 

“H” - PS - SAUDAÇÃO “40 ANOS DAS PRIMEIRAS ELEIÇÕES PARA O PODER LOCAL DEMOCRÁTICO”; 

“I” - PS - SAUDAÇÃO “DIA INTERNACIONAL TOLERÂNCIA ZERO CONTRA A M.G.F.”; 

“J” - CDU - VOTO DE PESAR PELA MORTE DE DAVID VARELA; 

“K” - PS - VOTO DE PESAR PELA MORTE DE DAVID VARELA; 

“L” - PS - VOTO DE PESAR PELA MORTE DE ORLANDO NUNES; 

“M” - PS - VOTO DE PESAR PELA MORTE DE MÁRIO SOARES. 

 

Presidente da Assembleia Municipal, dá a palavra aos Deputados proponentes para 

leitura e apresentação dos documentos acima referidos dizendo que os tempos de 

cada força política, estão quase esgotados e pede brevidade para conclusão dos 

extensos trabalhos, dando a palavra à Deputada Ana Isabel Porfírio. 

 

Deputada Ana Isabel Porfírio – CDU, Cumprimenta os Senhores Presidentes da 

Assembleia e da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, Membros da mesa, Colegas 

Deputados, Jornalistas e demais assistência. De seguida pronuncia-se sobre a posição da 

CDU, quanto às propostas do PS designadas pelas letras ”G” e “H” dizendo que, para 
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poderem votar favoravelmente a proposta com a letra “H”, há que substituir no titulo e 

no corpo da mesma, a expressão “40 anos de Poder Local Democrático” por “40 anos 

das Primeiras Eleições para o Poder Local Democrático” porque todos sabem que, no 

Barreiro, houve eleições em 06 de maio de 1974. Quanto à proposta “G”, também do 

PS, sobre o Aeroporto do Montijo, embora valorizando o cuidado e cautela colocados 

na sua elaboração, trata-se de uma situação diferente em que há maiores 

discordâncias em matérias como: a responsabilidade da Vinci; matéria contratual; Os 

estudos já feitos, para a solução de Alcochete, onde o terreno é do Estado; Ter 

impacto semelhante para a região e portanto não parece razoável a proposta Montijo 

quando, no entender da CDU, o Campo de Tiro de Alcochete apresenta condições de 

mais longevidade. Disse. 

Deputada Apolónia Teixeira – CDU, a todos cumprimenta e pronunciando-se sobre o 

ponto 4. da proposta “A” do B.E. diz que a posição da CDU, é a de que a 

recomendação deverá ser redirecionado ao Governo, não à CMB que naturalmente, 

poderá envolver-se, na medida do possível, mas não está no âmbito das suas 

competências. 

Deputado Vitor Nunes – PSD, dá boa noite e cumprimenta os Senhores Presidentes 

da Assembleia e da Câmara Municipal, os Senhores Vereadores, os Membros da mesa, os 

Colegas Deputados, os jornalistas e demais assistência presente ou interligada. Depois, 

pronunciando-se sobre a proposta “D” da CDU de Saudação aos TCB, diz que embora 

reconhecendo o esforço empregue nesta gestão, com algumas qualidades mas 

também alguns defeitos e portanto (nem boa nem é má) sintetiza que é uma gestão 

esforçada que não querem ratificar na parte deliberativa por isso pede se é possível 

separar esta parte da parte dos considerandos pois entende saudar os TCB pelos seus 

60 anos de serviço público. Quanto à moção apresentada no documento “B”, da CDU, 

sobre o dia 8 de Março, quando no ponto nº 2. Se refere a uma manifestação de 

mulheres pela igualdade direitos e Paz, que diz desconhecer de que trata pediu mais 

esclarecimentos. Depois para o documento “G”, do PS, sobre o Aeroporto do Montijo, 

pede-lhes que esclareçam convenientemente a sua posição, se é um sim ou um não, 

relativamente a esta infraestrutura pois parece-lhe essencial que esta Assembleia se 

una em torno de um assunto tão importante para o Barreiro e para a Região e pretende 

esse esclarecimento para, em consciência, poder votar favoravelmente. Disse. 
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Deputado Isidro Heitor – PS, para resposta de esclarecimento aos anteriores 

intervenientes diz que o PS aceita a sugestão da Deputada Ana Isabel Porfírio em ficar 

“40 anos das Primeiras Eleições para o Poder Local Democrático”; quanto à questão 

do Deputados Vitor Nunes (PSD), diz que o PS é a favor se… e especifica que mais à 

frente já vai explicar melhor. A questão do Aeroporto é uma questão estratégica e 

muito importante mas nós, em Portugal, temos que começar a entender-nos sobre 

certas questões. Construir no papel é fácil, mas os aviões de papel não aterram longe 

nem trazem gente. Percebo, a posição da CDU e dos Municípios da área, não percebo 

a oposição de certos Municípios da Região, que estudos têm para afirmar que o 

Aeroporto do Montijo se vai esgotar rapidamente. E vamos ser claros sobre algumas 

matérias: 1 A privatização da ANA levou a que o Governo de então tenha recebido os 

três mil milhões de euros, à cabeça, pela concessão por 50 anos e não é conceção da 

ANA com recursos financeiros da Vinci construir lá um aeroporto novo. Uma 

infraestrutura como essa, com tudo o que ali irá rodear fala-se em 5,5 milhões de 

euros. Estamos manietados a esse contrato com a ANA e a construção de um 

aeroporto novo custa muito dinheiro e o País não tem recursos financeiros para isso. A 

Vinci, a suportar a construção de um aeroporto novo, eventualmente, será com o 

aumento das taxas aeroportuárias e, nesse caso, deixa de ser competitivo. Assim 

teremos problemas pois o que se pretende é aumentar a capacidade aeroportuária e 

por isso temos que encontrar uma solução. Quanto aos estudos, que se disse estarem 

feitos, nós por vezes aceitamos, mas os estudos valem o que valem e suportam as 

decisões, não se pode dizer que esta solução esgota rapidamente. O Aeroporto de 

Lisboa, sabemos quando foi construído e quando atingiu os 22 milhões de 

passageiros. Esta solução (Montijo) apontará para 50 milhões e, quer a população 

Portuguesa quer população Europeia estão a diminuir e pese embora, o recente 

aumento de turistas, não significa que a situação não possa inverter-se por diversas 

variáveis nomeadamente a perda de competitividade. O PS, face aos 

constrangimentos apontados, defende uma solução alternativa rápida para País, mas 

não a todo o custo, pelo que também entende sejam feitos efetivos estudos de impacto 

ambiental e financeiro pois considera insuficientes os que aqui foram assinalados para 

o campo de tiro de Alcochete e conclui dizendo que a moção do PS foi elaborada com 

mais cautela e é mais realista portanto vão votar contra a proposta da CDU por 

considera-la mais irrealista e menos exequível. 
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Deputados Vitor Nunes - PSD, para votar favoravelmente a proposta do Aeroporto, 

designada pela letra ”G” solicita ao do Partido Socialista que, caso seja possível, 

separe a parte da deliberativa da restante. 

O Deputado Isidro Heitor – PS, como resposta imediata diz que esta proposta do PS 

sustenta-se devido ao contrato ruinoso feito pelo anterior Governo com a Vinci e por 

isto a sua resposta é negativa. 

O Deputado José Paleta – CDU, quanto à Moção “M” (PS) - voto de pesar pela morte 

de Mário Soares, a CDU propõe as seguintes alterações de texto, para poder votar 

favoravelmente: 2º § - retirar a palavra “impressionante”; no fim da 3ª pág. terminar o 

26º § “…progresso da humanidade.” e retirar o resto; na 4ª pág. 29º § substituir “assim 

como um sentimento de gratidão pelos relevantes” por “e reconhecer”. Diz que o 

sentimento de perda, que o PS tem com esta morte, é sincero e que revelaram cuidado 

com o texto da proposta para que não causasse incómodo na apreciação conjunta mas 

não pretende ser hipócrita ao ponto de, após a sua morte, concordar com tudo que ele 

fez pois, em vida, teve oportunidade de divergirem bastantes vezes. Contudo lamenta 

a sua morte e respeita como pessoa. Sobre o aeroporto diz que deseja um novo 

encontro para discutir ideias sobre esta matéria de tão grande importância para o País 

e para a Região, lembrando que anteriormente um Ministro afirmou sobre a TTT jamais 

e depois já não era assim, que as coisas mudam e que continuamos cá para discutir 

essa e outras questões. Quanto à solicitação do PSD sobre a moção “D” de saudação 

aos TCB, para separar a parte deliberativa da restante diz que isso ia desvirtuar a 

mesma pelo que não podem aceder a este pedido. 

O Deputado Manuel Sabino – BE, diz que depois de ler os votos de pesar expressos 

pelo PS e pela CDU pela morte de David Varela lhe pareceram muito idênticos e por 

isso vem propor que se unam num só voto mas, não o fazendo, irá votar 

favoravelmente ambas as moções. 

A Senhora Deputada Madalena Alves Pereira - PS, lembra as exigências que se 

colocam às mulheres e numa lógica de prepotência contra certas politicas como a do 

senhor Donald Trumph, esta Assembleia não deveria restringir-se apenas ao MDM 
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mas dizer que pretende associar-se a todas as iniciativas em Portugal, na Europa e no 

Mundo, que visem assinalar este dia e o que ele significa. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, agradece dá a palavra ao Senhor Presidente 

da Câmara para algumas reflexões. 
 

 
O Senhor Presidente da CMB começa por dizer que na parte final da moção “G” (PS) 

sobre o Aeroporto talvez se justificasse substituir a palavra “contrapartidas”, pois 

embora compreenda o que se pretendia dizer, parece-lhe inapropriada. 

Sobre o Aeroporto o essencial foi dito. A Vinci tem responsabilidades na construção de 

infraestruturas aeroportuárias, independentemente de ter pago antecipadamente ao 

Estado, não a isenta desse compromisso e se considerarmos (como está no texto da 

moção do PS) que pelas razões expostas é Portela Mais Um, então que seja Portela 

mais Campo de tiro de Alcochete, numa escala faseada, sem ter de ser, 

necessariamente, o Campo de tiro de Alcochete a substituir a Portela e o dinheiro a 

gastar na Base Aérea do Montijo, que será coisa menos coisa, então se opte pelo 

Campo de tiro de Alcochete. Pelo menos, é uma questão de deveria ser ponderada tal 

como está a ser ponderada a solução da Base Aérea do Montijo e permitam-nos refletir 

convosco a questão do corte de aproximação para ambas as situações e suas 

consequências de modo a encontrar as melhores soluções. Estava previsto que a 

cidade aeroportuária era para ser construída nos antigos territórios industriais e estes 

não têm área para a transferência da Portela, na totalidade, mas então qual é a 

solução prevista, ponderada, que tem sido largamente discutida, diria que desde 

sempre, relativamente ao sistema se saúde e ao sistema hospitalar de apoio ao 

aeroporto, ou relativamente às questões da Proteção Civil, além de uma questão 

absolutamente central que são as acessibilidades. Porque o PS refere, a dada altura, 

os impactos positivos que terá na península de Setúbal e no Barreiro e até admito que 

tenha alguns mas, pensemos, a solução Portela mais Um com os check-in e os check-

out a serem feitos na estação de Sul e Sueste, em Lisboa, quais podem ser os grandes 

benefícios para esta região? O que está previsto, é isto. Perante tais factos, a minha 

posição não pode ser outra que não a já bem conhecida da opinião pública. E sem eu 

ser deputado municipal, não quero deixar de lembrar novamente que a palavra 

“contrapartida” não deverá figurar no corpo da proposta, caso a mesma venha a ser 
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aprovada. Quanto à pessoa, do Presidente da Câmara, conhecem-me há pelo menos 

12 anos e sabem que não torno público, assuntos que se devem manter na esfera 

privada, por isso, a respeito do aeroporto, posso dizer-vos que efetuei imensas 

reuniões, imensas, no sentido de trazer esta infraestrutura rapidamente para a Região, 

mas não obtive sucesso da parte do meu interlocutor. 

Descentralização - O Poder Local é uma das grandes conquistas da Revolução de 

Abril com efeitos práticos na vida das populações mas, na minha opinião, não daremos 

um novo passo no sentido da descentralização enquanto não tivermos a 

Regionalização constituída por considerar que é um preceito constitucional necessário 

ao desenvolvimento do País. 

Descentralizar para quê? E por quê? Nisto parece-me que concordamos em que é 

para servir melhor as pessoas, senão não vale a pena. A proximidade pode ajudar 

mas, só por si, não é essencial porque também pode ser pior. Há 3 questões, que 

penso, absolutamente centrais na descentralização: o conteúdo; a forma e as 

condições. Se é aceitável que, tudo quanto se fala como descentralizável, deixe de 

estar no Estado central, tenho muitas dúvidas porque há competências que só aí 

devem pertencer. Depois, uma descentralização no âmbito do que se ouve falar, 

desconfigura ou não, o Estado tal como o conhecemos? E a coesão territorial e a 

universalidade de direitos estão a ser devidamente acuteladas? Quanto à forma de 

descentralização, para as comunidades intermunicipais, quando esta tem 

obrigatoriamente que ter o acordo unanime dos municípios que integra, então numa 

região acordam uma coisa, noutra região algo diferente é assim? E nos casos em que 

um município não esteja de acordo como é ? A questão da dupla tutela que vai sempre 

sobrevir nalguma matéria: manda e decide as Autarquias ou Poder Central? E por fim 

os meios financeiros de partida. O Estado transfere determinada competência com o 

respetivo envelope financeiro, de partida, e o passivo quem assume? Esse envelope 

financeiro é suficiente para a competência transferida ou já está subfinanciado? O PSD 

vai mais longe na sua proposta ao dizer que, caso se verifiquem poupanças, metade 

reverta para o poder central. Portanto é preciso muito cuidado no tratamento de todas 

estas matérias e o que se pretende é dar um contributo nesse sentido. Disse. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, agradece os esclarecimentos do Presidente 

da Câmara. Depois lê as moções (com as alterações) e coloca à votação: 
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“A” - BE - SAUDAÇÃO DIA INTERNACIONAL DA MULHER; 
Aprovado por unanimidade. 
 
“B” - CDU - SAUDAÇÃO 8 DE MARÇO; 
Aprovado por unanimidade. 
 
“C” - CDU MOÇÃO CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ; 
Aprovado por unanimidade. 
 
“D” - CDU - SAUDAÇÃO 24 FEVEREIRO – TCB; 
Aprovado por maioria: 2 abstenções do PSD e 26 votos a favor dos restantes partidos. 
 
“E” - CDU - MOÇÃO TRANSFERÊNCIA DE COMPETENCIAS 
Aprovado por maioria: 3 abstenções do BE e MCI; 10 votos contra do PS e PSD e 16 votos a 
favor da CDU. 
 
“F” - CDU - MOÇÃO FUTURO AEROPORTO OU UM AEROPORTO PARA O FUTURO; 
Aprovado por maioria: 2 votos contra do PSD e 26 votos a favor dos restantes partidos. 

 
“G” - PS - MOÇÃO AEROPORTO HUMBERTO DELGADO-BASE AÉREA DO MONTIJO; 
Reprovado: 18 votos contra CDU e PSD; 3 abstenções do BE e MCI; 8 votos a favor do PS. 

 
“H” - PS - SAUDAÇÃO “40 ANOS DAS PRIMEIRAS ELEIÇÕES PARA O PODER LOCAL 
DEMOCRÁTICO”; 
Aprovado por unanimidade. 
 
“I” - PS - SAUDAÇÃO “DIA INTERNACIONAL TOLERÂNCIA ZERO CONTRA A M.G.F.”; 
Aprovado por unanimidade. 
 
“J” - CDU - VOTO DE PESAR PELA MORTE DE DAVID VARELA; 
“K” - PS - VOTO DE PESAR PELA MORTE DE DAVID VARELA; 
Aprovado por unanimidade. 
 
“L” - PS - VOTO DE PESAR PELA MORTE DE ORLANDO NUNES; 
Aprovado por unanimidade. 
 
“M” - PS - VOTO DE PESAR PELA MORTE DE MÁRIO SOARES. 
Aprovado por unanimidade. 

 

O Deputado Isidro Heitor – PS, Diz que apreciaram bastante o cuidado demonstrado 

nas afirmações do Deputado José Paleta sobre o voto de pesar pela morte de Mário 

Soares e o PS, de forma a não causar constrangimento, à CDU, numa possível 

votação favorável a este voto de pesar, procurou usar também algum cuidado na 

elaboração do mesmo, tendo em conta as conhecidas diferenças de opinião que não 

nega e sublinha ter muito gosto. O combate político é assim e o País teve o seu 

caminho. A História é a História e os factos históricos ficam narrados, sendo que, cada 

partido político representa na sociedade portuguesa aquilo que os Portugueses 

querem que seja e isso não se pode apagar, portanto apesar do significado para o PS 

da Alameda; Fonte Luminosa; São Bento; Belém ou Bruxelas aceitam as sugestões da 
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CDU em retirar estes nomes e o restante que foi proposto e acrescenta que na AR a 

Coligação votou coisas que aqui no Barreiro estão contra. Disse. 

Deputado Vitor Nunes – PSD, Declaração de voto relativamente ao documento “D”, 

Saudação dos 60 anos TCB, queria dizer que o Grupo Municipal do PSD lamenta que a 

proponente, CDU, não se tenha mostrado disponível para aceitar a sugestão de separar a 

parte deliberativa da saudação pois gostariam de ter votado favoravelmente a parte da 

SAUDAÇÂO por reconhecem a importância do serviço dos TCB e dos seus trabalhadores 

na vida do município mas, não sendo possível, daí a abstenção. E é pena que um ponto 

que não era tema, a gestão, não permitisse ultrapassar barreiras quando se trata de 

saudar os 60 anos de existência, até contrariando afirmações do Senhor Presidente da 

Câmara que devemos unir-nos e apoiar os TCB, lamentamos.  

- Quanto à moção “E” da CDU, Transferência de Competências, no ponto 1 diz: “reafirmar 

a descentralização como condição essencial para o desenvolvimento local e regional”, eu 

estou completamente de acordo com isso mas queria também explicar que nós votamos 

contra porque temos modelos de descentralização de reorganização administrativa do 

território diferentes, temos conceções diferentes. Entendemos que a Regionalização deve 

ser votada pelo povo, deve ser Referendada, como já foi e não imposta aos cidadãos. 

Temos conceções diferentes mas somos a favor da descentralização, é isso.  

- Quanto à moção “B,” da CDU, dia 8 de Março, queria dizer que votamos favoravelmente, 

mas há ali factos que eu, na verdade, não sei acredito que estejam corretos, que sejam 

factuais e as datas etc… não tive oportunidade de confirmar e queria deixar esta ressalva. 

De resto, tornar extensível esta saudação não só às que estão elencadas mas a todas as 

mulheres em geral incluindo as desportistas, gestoras, empresárias que muitas vezes 

também precisam ser defendidas, valorizadas e que lhes permitam valorizar os seus 

direitos. 

- Quanto à moção “G,” do PS, sobre o Aeroporto, acabamos por ter que votar contra, mas 

dizer que esse assunto nos preocupa de facto porque, de um lado a posição maximalista 

da CDU e de outro a posição do PS (que nos remete para mais Estudos), corremos o risco 

de acabar sem o aeroporto novo nem o Portela Mais Um na nossa Região. O PS agora 

fala de dificuldades financeiras (por isso diz não, à CDU, quanto a um aeroporto novo) mas 

antes, que o País estava sobre resgate, não teria tantas ou mais dificuldades financeiras? 

Não podemos escamotear os factos. Podemos continuar a estudar eternamente e não 

fazer nada mas se o Estudo de Impacto Ambiental validar a solução, com certeza, porque 

não avançar? até porque, como o Deputado Isidro Heitor disse, existem muitos fatores que 
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podem inverter esta tendência crescente de passageiros no Aeroporto de Lisboa e do País 

e sabemos isso perfeitamente. 

- Quanto à moção “m,” do PS, voto de pesar pela morte do Dr. Mário Soares, que votamos 

favoravelmente quer dizer que louva a atitude e os cuidados que o PS, tal como a CDU 

tiveram, no sentido de chegar a um entendimento desejável sobre uma figura de relevo 

mas que como qualquer mortal também cometeu erros. Considera de grande respeito a 

memória daquele que, sendo adversário político, foi Líder de PS durante muitos anos; foi 

Primeiro-Ministro; foi Presidente da República enfim, um paladino fundamental da 

liberdade e democracia em Portugal e, reconhecendo tudo isso, endereça as condolências 

ao PS aqui presente. Disse. Agradece. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal dá a palavra ao Deputado Paulo Deus. 

Deputado Paulo Deus (CDU), Declaração de voto relativamente ao documento “G,” do 

PS, sobre o Aeroporto na Base Aérea do Montijo, diz que quer já desmistificar que não se 

trata de um NOVO Aeroporto mas de um remendo. A ultima vez que este assunto foi 

debatido com mais profundidade, em 2007, Governo Socialista do Engenheiro José 

Sócrates e nessa altura estava decidido que a substituição do Aeroporto de Lisboa 

passaria pela solução do Campo de Tiro de Alcochete e, que se conheça, posição essa 

que desde então nunca foi abandonada pelo PS. Desde 2007 perdeu-se uma década e 

não se avançou nada porque se pretendia entregar a TAP e a ANA ao grande capital 

privado que é a VINCI mas esta, no âmbito da conceção tem efetivamente a obrigação da 

construção de um novo Aeroporto, daí a votação da CDU. 

 

Deputado André Antunes (BE), Declaração de voto apela ao bom senso dos restantes 

Deputados para que estes não utilizem os seus tempos de “declaração de voto” a fazer 

verdadeiras intervenções. Depois diz que relativamente às moções “F,” da CDU e “G,” do 

PS sobre o mesmo tema (o aeroporto) o BE se absteve em ambos os documentos por se 

reservar o direito de aguardar a conclusão dos Estudos e só então tomar uma posição. 

 

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA; 
 
3.1 – Intervenção escrita do Senhor Presidente da Câmara 
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O Presidente da Assembleia Municipal refere que se trata de um ponto muito 

extenso, e devido ao adiantado da hora propõe uma alteração à ordem de trabalhos 

e, caso aceite, se passe de imediato à apreciação e votação dos pontos 3.2 e 3.6, o 

que é aceite por unanimidade. 

3.2 DESEFETAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O 
DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO PELO PROPRIETÁRIO 
DO TERRENO CONFINANTE (SR. JOSÉ GONÇALVES MARTINS); 

 
3.6 EXTINÇÃO / ANULAÇÃO DA CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE À FRATER, 

CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO COM 
2.215,00M2 À FRATER. 

 
Para apresentação destes dois pontos (3.2 e 3.6) tem a palavra o Senhor Presidente 

da CMB que delega na Senhora Vereadora Sónia Lopo. 

Vereadora Sónia Lopo (CDU), apresenta cumprimentos a todos e pergunta se pode 

apresentar os dois pontos de seguida, o que é concedido. Prossegue que como disse, na 

reunião da Comissão de Finanças, onde teve oportunidade de prestar as explicações 

necessárias e esclarecer as dúvidas então colocadas: 

- o ponto 3.2 trata da desafetação de uma parcela de terreno para alienar a um particular 

pelo valor simbólico de um euro, que tal como está no texto da proposta não havia muita 

volta a dar a uma situação já com alguns anos e atendendo ao que o senhor tem feito na 

parcela desde a queda do muro, que repôs, a limpeza do espaço etc. conforme 

documentação anexa e portanto é efetivar “no papel” o que já se pratica;  

- o ponto 3.6 Contrato de Cedência do Direito de Superfície de uma Parcela de Terreno 

com 2.215,00m2 à FRATER terminou o prazo, está no limite de tempo e portanto há que 

regularizar esta continuidade de cedência, sendo para isso necessário primeiro a extinção 

deste contrato para fazer novo contrato em que as condições são as mesmas . 

 

Deputado Isidro Heitor (PS) Diz que não vê grandes objeções ao que é proposto pela 

Câmara, tal como referiu na Comissão de Finanças aquando das explicações sobre 

este ponto, mas quer alertar os serviços camarários, para ter mais atenção aos prazos, 

de forma a evitar estas situações, pois apesar de compreender todo este processo, no 

fundo, o particular desrespeitou as normas de construção e vamos beneficiar o infrator 

dado que este vai adquirir uma parcela de terreno com uma área de 20,82m2 pelo 

valor simbólico de €1 (um euro). Portanto alertar os serviços para estas situações 
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sublinhando que não conhece o local, nem a pessoa em causa, como é evidente, 

apenas se pronuncia pelos documentos que suportam a proposta. Disse. 

 

Deputado Vitor Nunes – PSD, diz que não estamos se tratando de uma coisa muito 

importante ou significativa, a proposta não se vê muito bem mas a Senhora Vereadora teve 

o cuidado de informar que o valor da proposta é de €1 (um euro). Pede-se o valor às 

Finanças e o valor atribuído à parcela é de €610 (seiscentos e dez euros), portanto 

seiscentas e dez vezes mais que o valor pedido. Imagine-se que a pessoa não pode pagar, 

mas a pergunta é: Qual o critério para este particular beneficiar de seiscentos e nove 

euros, no fundo é isto, embora não se tratando de uma verba significativa. 

 
Vereadora Sónia Lopo (CDU), esclarece as dúvidas pormenorizando que já não haveria 

muita volta a dar a uma situação com alguns anos e atendendo ao que o senhor entretanto 

tem feito no terreno desde a queda do muro, que repôs, a limpeza desse espaço etc. são 

custos qua a Câmara está aqui a considerar daí esta proposta. 
 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradece a intervenção da Vereadora e 

coloca à votação o ponto 3.2: 

 
3.2 DESEFETAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O 

DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO PELO 
PROPRIETÁRIO DO TERRENO CONFINANTE - SR. JOSÉ GONÇALVES MARTINS. 

 
Aprovado por Unanimidade. 

 
3.6 ADJUDICAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA 

INTERVENÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA EM COMUNIDADES DESFAVORECIDAS 
ATE AO MONTANTE DE € 900.000,00 (NOVECENTOS MIL EUROS); 

 
Aprovado por Unanimidade. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal coloca à aprovação e votação a presente 

ata em minuta que é aprovada por unanimidade. 
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ENCERRAMENTO 
O Senhor Presidente da Assembleia dá por encerrados os trabalhos pelas 00h.45mn 

do dia 23 de fevereiro de 2017, 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 

é Aprovada por Maioria na reunião ordinária realizada no dia 03 de maio de dois mil e 

dezassete vai ser assinada por mim, Maria C R Assunção, _____________, Assistente 

Técnica, que a lavrei e pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Frederico 

Fernandes Pereira. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

 
 
 

. 
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