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ATA N.º 4/17 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 
Realizada em 27 de abril de 2017 

 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma 

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 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 ADJUDICAÇÃO DA LOCAÇÃO FINANCEIRA PARA FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 

NOVE VEÍCULOS LIGEIROS DE MERCADORIAS, COM CABINE DUPLA E LOTAÇÃO DE 
SEIS LUGARES COM DIFERENTES TIPOLOGIAS DE CAIXA DE CARGA E EQUIPAMENTOS 
DE APOIO, COM RETOMA DE OITO VEÍCULOS, MEDIANTE AJUSTE DIRETO - 
COMPLEMENTO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA Nº 362/2016, DE 02/11/2016, Á PROPOSTA 
Nº 29/2016/SM. 

 
3.3 ADJUDICAÇÃO DA LOCAÇÃO FINANCEIRA PARA FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM 

VEÍCULO NOVO COM TIPOLOGIA PESADO, HOMOLOGADO EM VINTE E SEIS 
TONELADAS, DO TIPO 6X2, EQUIPADO COM SISTEMA DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO 
DE COLETORES E RECICLAGEM DE ÁGUA, MEDIANTE AJUSTE DIRETO - COMPLEMENTO 
DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA Nº 388/2016, DE 16/11/2016, Á PROPOSTA Nº 33/2016/SM. 

 
3.4 ADJUDICAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE 

60 VEÍCULOS A GNC E INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE ABASTECIMENTO A GNL ATÉ AO 
MONTANTE DE € 15.830.000,00 (QUINZE MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA MIL EUROS). 

 
3.5 2.ª REVISÃO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2017. 
 
3.6 DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATÓRIO DE GESTÃO, RELATÓRIO DE 

EXECUÇÃO DO PAEL E MAPAS DO INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – ANO 
2016 DA CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO. 

 
3.7 ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CERTIFICAÇÃO E 

AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DO BARREIRO. 
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3.8 EXTINÇÃO / ANULAÇÃO DA CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE À COOPERATIVA 

PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS DA MOITA E 
BARREIRO - CERCIMB. CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE 
TERRENO COM 7.955,20 M2 À COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE 
CRIANÇAS INADAPTADAS DA MOITA E BARREIRO - CERCIMB. 

 
3.9 CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO COM 4.340,90 

M2 AO INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP. 
 
3.10 ADENDA AOS ACORDOS DE EXECUÇÃO COM A UNIÃO DE FREGUESIAS DO BARREIRO E 

LAVRADIO E UNIÃO DE FREGUESIAS DO ALTO DO SEIXALINHO, SANTO ANDRÉ E 
VERDERENA. 

 
3.11 CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE A “O REFÚGIO DOS FIDALGUINHOS – CRECHES, 

JARDINS DE INFÂNCIA, ATL, LDA.” DE DUAS PARCELAS DE TERRENO COM 800,00 M2 E 
306,60 M2. 

 
3.12 ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL. 
 
3.13 RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES COLETIVOS DO BARREIRO (SMTCB) – ANO DE 
2016; (GP_SMTCB). 

 
3.14 -1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES 

COLECTIVOS DO BARREIRO (SMTCB) – ANO DE 2017; (GP_SMTCB). 
 

3.15 DESIGNAÇÃO DE JUÍZES SOCIAIS PARA O 3º JUÍZO DE FAMÍLIA E MENORES DO 
BARREIRO. 

 
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 Teresa Veiga da Costa 

 

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

Fernandes Pereira, secretariado pelo 1º Secretário Vitor Manuel Batista Ribeiro dos Santos 

e pela 2ª Secretária Ana Maria Rodrigues Gomes da Silva. 

 

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

registando-se a presença de 30 deputados municipais, não compareceu o deputado 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. 
 

Partido NOME Substituído por 
CDU Rita Carvalho Silvia Baião 
CDU Antonieta Oliveira Carlos Bucho 
CDU J. Espírito Santo Alfredo Falcão 
CDU Rui Ferrugem José C. Correia Marques 
CDU Hugo Abade José Caetano 
CDU Vicente Figueira José Luís Marcelo 
PS Ricardo Rosado David Rodrigues 
BE Mário Durval Manuel Sabino 
PSD Hugo Ferreira Cruz Patricia Ferreira 
Vereador CMB Bruno Vitorino Teresa Veiga da Costa 

 
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 inscrições prosseguem os trabalhos com o ponto 2. 

 
2. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
Foram entregues treze documentos dos diversos Partidos Políticos, que o Senhor 

Presidente numerou de “A” a “M”, sendo posteriormente retirado o documento com a letra 

“K” ficam os restantes anexos à presente ata pela respetiva ordem.  
 

“A” - CDU – MOÇÃO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL; 

“B” - CDU – EM DEFESA DA PAZ, AGIR E LUTAR; 

“C” - CDU – A DEGRADAÇÃO DO TRANSPORTE FLUFIAL; 

“D” - CDU – VIVA O 25 DE ABRIL! VIVA O 1º DE MAIO!; 

“E” - PS - 25 DE ABRIL, SEMPRE!; 

“F” - BE - VIVA O 25 DE ABRIL!; 

“G” - BE - MOÇÃO 1º DE MAIO; 

“H” - PS – SAUDAÇÃO AO 1º DE MAIO; 

“I” - PS - SAUDAÇÃO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO; 

“J” - PS – CENTRO DE RECOLHA DE ANIMAIS ERRANTES; 

“K” – BE – RECOMENDAÇÃO SOBRE VÍNCULOS PRECÁRIOS; 

 “L” - BE – POSTO MÉDICO DA C.U.F.; 

“M” - PSD - SAUDAÇÃO AO 25 DE ABRIL. 
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Presidente da Assembleia Municipal, dá a palavra aos Deputados referindo que cada 

força política deve ler apenas um documento devido à quantidade de moções na mesa e o 

tempo não seria possível ler todos, mas como cada grupo é detentor de um exemplar de 

cada, a votação pode ser efetuada de forma consciente dos mesmos. 

 
Deputada Madalena Alves Pereira (PS), dá boas noites e cumprimenta. Lê um 

documento sobre o 25 de abril que fica anexo à presente ata com a letra “N”. 

 
Deputado André Antunes (BE), a todos cumprimenta e dá boa noite, depois lê o 

documento “K” sobre trabalhadores com vínculo precário o qual ficará também anexo à 

presente ata. 

 
Deputado Paulo Deus (CDU), apresenta cumprimentos e depois lê o documento “A” sobre 

os trabalhadores da Administração Local o qual fica também anexo à ata. 

 
Deputado José Paleta (CDU), cumprimenta, dá boa noite e prossegue a ler o documento 

“B” - Em defesa da paz, agir e lutar, que fica anexo à presente ata.  

 
Deputada Susana Silva (CDU), apresenta os cumprimentos e lê o documento “C” sobre 

“A degradação do Transporta Fluvial”, o qual ficará anexo à presente ata. 

 
Deputado Vitor Nunes (PSD), a todos apresenta os seus cumprimentos e depois lê o 

documento “M”, sobre o 25 de abril que fica anexo à presente ata. 

 
Deputada Alexandra Silvestre (CDU), apresenta cumprimentos e lê o documento “D” - 

Viva o 25 de Abril! Viva o 1º de Maio!, o qual fica anexo à presente ata. 

 
Deputada Zélia Silva (PS), dá boa noite e cumprimenta. Depois refere que devido a não 

se ter assinalado a data de 25 de abril com e realização de uma Assembleia Municipal 

extraordinária para assinalar a efeméride cabe-lhe dizer algumas palavras sobre esta data 

Histórica por isso lê o documento “E”, que fica anexo à presente ata. 

 
Deputado Manuel Sabino (BE), dá boa noite e lê o documento “L” - Pelo não derrube do 

antigo Posto Médico da CUF, o qual fica anexo à presente ata. 
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Deputado André Batista (PS), relativamente à intervenção do Deputado Sabino (BE) 
coloca algumas dúvidas, da bancada PS, para as quais solicita esclarecimentos, 

nomeadamente, se houve contatos a nível do Ministério da Cultura e a CMB, se estão em 

cursos processos de reavaliação qual o ponto da situação e se o executivo pode confirmar 

as afirmações, do BE, que as demolições foram interrompidas. 

 

O Presidente da Assembleia pergunta se há mais alguém inscrito e, não sendo o caso, 

concede cinco minutos de intervalo antes de colocar as moções à votação. Retomados os 

trabalhos o Senhor Presidente da Assembleia diz o tempo que cada partido político dispõe 

e dá a palavra ao Deputado André Antunes. 

Deputado André Antunes (BE), retoma a palavra com o tema já abordado por outra 

deputada municipal e está relacionado com o facto das reuniões, da AM, nunca se 

realizarem ao sábado, a fim de que possam ter mais participação da população, tal como 

acontece com outras medidas aprovadas, mas que nunca foi implementada. Pretende 

realçar que a forma de contabilizar o tempo, de leitura das moções, condiciona as 

intervenções de cada partido e, no caso de hoje, é difícil decidir entre: ler os documentos 

apresentados, possibilitando assim o conhecimento do seu conteúdo a toda a assistência e 

ficar sem tempo para debater a documentação apresentada ou, na opção inversa, a 

informação que se pretende de conhecimento geral não ter aqui essa possibilidade. 

 

O Presidente da Assembleia, agradece e dá a palavra ao Deputado José Caetano. 

 
Deputado José Caetano (CDU), agradece a palavra e diz que, em tempo útil, este 

executivo teve oportunidade de dar largamente a conhecer o Plano de Reconversão para 

os terrenos da Quimiparque, atual Baía Tejo, efetuando uma discussão pública bastante 

alargada e intensa com a população, diversos debates que incluíram projeção de slides 

para melhor compreensão da matéria e prestados todos os esclarecimentos. Foram 

executadas maquetes do projeto, a grande escala e colocadas em exposição pública por 

largo período de tempo, em localização bem central e acessível que gerou muita afluência 

e interesse de toda a população e, com base em tudo isso, foram tomadas e assumidas as 

posições que agora se estão a implementar. 

Lembra, elencando o que foi decidido conservar como património, que sempre houve e 

haverá muita sensibilidade nesta matéria, mas efetivamente o edifício do posto médico da 

CUF não foi considerado como tal e lamenta, por tardias, as vozes que só agora se 
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erguem para o defender e portanto, é bom que a Assembleia tenha essa perceção. Diz que 

este é um concelho pequeno, com apenas 32 Km2, que tem de ser rentabilizado para se 

colocar novamente na vanguarda do trabalho e da produção nacional, como o foi antes da 

integração do País na EU, a qual contribuiu para a destruição deste tecido industrial e, por 

consequência, da economia básica. Agora, o que se pretende é construir o futuro e dar o 

melhor contributo para que isso aconteça.     

O Presidente da Assembleia, agradece e dá a palavra ao próximo inscrito. 

 

Deputado André Batista (PS), dirigindo-se ao Deputado José Caetano, que começou a 

sua intervenção no mausoléu do Alfredo da Silva e terminou na EU, diz que se trataria de 

uma reflexão maior do que aquela que o tempo permite por isso sintetiza que a vida faz-se 

com decisões e se primeiro referiu um conjunto de património que foi decidido “…com as 

populações preservar” depois, em contradição, diz “mais tarde…o bairro ferroviário foi 

também contemplado”, e pergunta porque não equacionar a possibilidade de comtemplar 

também este edifício como património ou será que tem de ser tudo tão linear bom/mau; 

preto/branco? E como nem sempre é assim, sem demagogia e não querendo obstaculizar 

ao desenvolvimento do Barreiro, compreende que o património arquitetónico é muito mais 

do que uma questão emotiva, por isso, gostaria de saber se há diálogo com o Ministério da 

Cultura, se foram estudadas outras alternativas ou se esta medida é irreversível e tem 

mesmo de ser “sacrificado” este património porque pretende ter uma avaliação correta 

para votar em consciência. 

 

Deputado Isidro Heitor (PS), Tendo em conta que não é possível ler todos os 

documentos apresentados vem elucidar a mesa de uma correção no texto de uma das 

moções apresentadas que será devidamente corrigida e substituída. 

 

Deputado Paulo Deus (CDU), aguardou com espectativa a intervenção do BE devido ao 

curioso do titulo e do texto da moção “K” deste partido político “Recomendação sobre 

vínculos precários por parte da CMB” e constata que, numa reunião que seguidamente se 

irá proceder à discussão da alteração ao mapa de pessoal, todos deputados têm na sua 

posse a documentação onde tudo está claro e lhes dá o conhecimento necessário para 

confirmar a inexistência de vínculos precários, CEI e CEI+ na Câmara Municipal do 

Barreiro. Parece-lhe, que se pega numa “bandeira” a nível nacional e se transpõe “à cega” 

para o âmbito local, sem ter em conta certas especificidades e acontecem situações deste 
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género, que parecem burlescas. Por tal facto, entende que a proposta nem sequer deve 

estar à votação e ser já retirada. 

 
O Presidente da Assembleia, agradece e dá a palavra ao próximo inscrito. 

 
Deputado André Antunes (BE), o deputado responde que no seu entender se justifica a 

apresentação da moção “K” porquanto fizeram essa pergunta concreta, ao executivo, há 

cerca de 1,5 meses e ainda não tinham obtido a resposta, que lhes foi hoje entregue p.m.p 

mas, se tudo é tão claro como afirma o deputado Paulo Deus, porque não lhes 

responderem há mais tempo?  

 

Deputado Paulo Deus (CDU), a sua intervenção baseou-se apenas no que está no título e 

corpo da proposta porque não faz sentido que, com toda a documentação disponível, os 

deputados desconheçam a inexistência de vínculos precários (CEI e CEI+) na Câmara. 

 
O Presidente da Assembleia, agradece e dá a palavra ao próximo inscrito. 

 
Deputado Vitor Nunes (PSD), sendo uma sessão muito marcada pelos temas de abril, de 

medidas de fomento e de participação dos cidadãos, gostaria de sugerir que no âmbito 

dessa participação, a Assembleia Municipal dispusesse de um espaço no Boletim 

Municipal, onde os partidos políticos representados, pudessem dar o seu contributo na vida 

pública e expressar as suas ideias. 
 
Deputado André Batista (PS), chama à atenção o Deputado Paulo Deus para o perigo de 

onde possa prosseguir da discussão dos vínculos precários (CEI e CEI+) perguntando-lhe 

se discorda, ou não está solidário, caso um Presidente de Junta de Freguesia inclua, nos 

quadros, pessoas com dificuldades de integração. 

 

Deputada Zélia Silva (PS), sobre a moção “A” da CDU chama a atenção para o livro verde 

que recentemente foi aberto para tratar esta questão. Sobre a moção “B”, que lhe parece 

efetivamente uma situação muito parcelar, não comenta o sentido de voto reservando-se 

para o ato da votação. Agradece. 
 
Deputado Paulo Deus (CDU), a moção “J”, do PS, sobre animais errantes compreende o 

que é dito, mas discorda da forma de fazer as coisas referindo que neste caso a proposta 
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faz o diagnóstico, aponta os problemas e dá as soluções, sem deixar base à discussão e, 

tecnicamente, até podem não ser as mais adequadas. 
 
O Presidente da Assembleia, agradece e dá a palavra ao próximo inscrito. 

 
Deputada Zélia Silva (PS), naturalmente que é do seu pondo de vista que apresentaram 

uma forma de fazer as coisas, o que não significa que tecnicamente não existam outras. 
 
Deputado Isidro Heitor (PS), vem reforçar as posições do PS quanto ao sentido de voto 

das moções apresentadas pela CDU referindo a solidariedade com as reivindicações dos 

trabalhadores na Moção “A”. Já o espírito da moção “B” merece-lhe total discordância 

pelas desagradáveis referências, observando que, nos conflitos, não é apenas de um dos 

lados que estão os bombistas, as coisas não são a preto e branco, infelizmente existem 

muitos responsáveis de ambos os lados. Quanto à moção “C” pede escusa em votar. 

 
O Presidente da Assembleia, agradece a intervenção e dá a palavra ao próximo inscrito. 

 

Deputado José Paleta (CDU), num pedido de esclarecimento ao Deputado Isidro Heitor 

pergunta, com limite ao Séc. XX, se sabe quantos países os Estados Unidos da América 

atacaram e, para o caso da sua intervenção estar implícita a R. Popular da Coreia, sabe 

dizer quantos foram os países atacados por esta República. Pergunta se sabe que, em 

2016, o valor do orçamento militar dos EUA foi superior ao somatório dos 8 países que o 

seguem neste ranking bélico e armamentista e ainda se prepara para o aumentar em 10%. 

Diz que de entre os que ameaçam e os que cumprem, cabe a todos e a cada, um não 

permitir que andem a “brincar” com coisas tão sérias. Disse. 

 

Deputado Isidro Heitor (PS), em resposta ao Deputado José Paleta diz que o PS critica 

todas as formas de violência que ocorrem pelo mundo e defende que uma Paz global é 

essencial ao Planeta e aí a ONU terá certamente um papel fundamental. Acrescenta que o 

PS não partilha algumas teses referidas pela CDU, não entende uns como sendo 100% 

maus e outros 100% bons, porém, também está muito crítico da atual política (Trumph) dos 

EUA. Agora a CDU já falava assim no tempo do Obama e mete sempre tudo no mesmo 

saco. 
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O Presidente da Assembleia, agradece as intervenções e dá a palavra para resposta ao 

Senhor Presidente da CMB. 

 

Presidente da CMB, cumprimenta todos os presentes bem como a assistência “on-line” e 

agradece as anteriores intervenções dos senhores deputados. Saúda, o Futebol Clube 

Barreirense, por ter acabado de ganhar o jogo de basquetebol que lhe permitiu ascender à 

liga de basquetebol e a GDESSA, pela sua participação na Final Four onde irá tentar 

ganhar o título de campeã de seniores femininos. Como candidato à presidência da AM, 

que admite ser eleito, diz entender que o boletim municipal publicado pela Câmara deverá 

continuar a ser um espaço desse Órgão e não dos partidos como aqui foi sugerido. 

Sobre as questões da paz e da guerra, independentemente das questões de 

posicionamento ideológico que tem e, sobejamente conhecidas, se identificam próximas às 

do Deputado José Paleta, nas várias intervenções que fez, aquando das festividades do 25 

de abril, teve oportunidade de falar sobre estas questões da guerra e dizer que já houve a 

1ª e a 2ª grande guerras, depois a bomba atómica em Nagasaki portanto é preciso estar 

conscientes que todos têm a sua parte de responsabilidade. Enquanto uns se afirmam os 

puros, os melhores do mundo, mas será que o são? Ou são-no só porque vencem as 

guerras? Os povos e os interventores políticos têm obrigação de estar conscientes dos 

perigos. Mas alguns senhores da guerra já perderam algumas guerras.  

Quanto ao Transporte Fluvial considera inaceitável o que se está a passar com a 

SOFLUSA, e será necessário que o Governo encontre as soluções dado que não 

considera possível perdurar tal situação. É essencial encontrar soluções que permitam a 

reparação dos catamarans mas, acima de tudo, é fundamental encontrar soluções 

estruturais para que esta situação não se repita, sob pena de se investir agora na empresa 

e daqui a 6 meses estar tudo igual. Diz que os utentes da SOFLUSA não podem continuar 

a ser penalizados, têm direito ao transporte e a poder organizar as suas vidas e o 

transporte fluvial é uma solução de futuro, um investimento e não, apenas ou 

fundamentalmente, um gasto mas um investimento estratégico a ser valorizado e no qual 

há que apostar. 

Observa que o comentário do Deputado Vitor Nunes, hoje, não tem sentido nenhum, 

amanhã é o tempo oportuno para fazer todas as perguntas necessárias, incluído sobre a 

Quinta do Braamcamp. 
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Sobre o Centro de Recolha de Animais Errantes lembra que, quer o executivo quer a 

Assembleia Municipal, fazem intervenção política. As questões técnicas, reserva-as à 

apreciação dos competentes profissionais, apesar de alguns, sem qualquer discussão 

sobre a matéria, apresentarem aqui já as soluções que, particularmente, também lhe 

suscitam diversas dúvidas, nomeadamente a permanência dos animais debaixo de telha e 

a incorporação dos dejetos na rede de saneamento básico. Na moção “J”, parece que 

haver um conhecimento total sobre a matéria, não diz para estudar o problema a fim de 

encontrar soluções, não diz estudem lá, é apresentada à Câmara, para que esta promova 

(faça) o que a AM recomenda. 

Sobre os vínculos precários, CEI e CEI+, diz que lhe parece que o e-mail do BE já terá 

obtido resposta escrita, contudo vai confirmar com os serviços e amanhã estará em 

condições de afirmar o que se terá passado para que a resposta não lhes chegasse, mas 

confirma a CMB não tem empresas municipais, nem contratos de pessoal com vínculos 

precários. Admite que possa haver situações pontuais, mas as entidades têm direito a ter 

trabalhadores com vínculo, não por condições precárias. Até a CMB já teve recurso a este 

tipo de trabalho e, sem fazer nenhuma crítica, refere que se fez um enorme esfoço para 

acabar com esta situação e, hoje, poder fazer esta afirmação é motivo de grande 

satisfação. 

Questões de património (Moção “L”) – A empresa Baía Tejo e os terrenos são do Estado, 

as administrações são nomeadas pelo Estado Central/Governo PS, a Direção Geral de 

Património Cultural é uma entidade tutelada pelo Governo portanto, entendam-se. O 

percurso para este projeto não começou agora. Decorre ao longo dos mandatos da sua 

presidência, em parceria e acompanhamento com as administrações da Baía Tejo, com as 

quais se construiu, fazendo o levantamento do património a classificar e não repete porque 

já foi elencado pelo Deputado José Caetano. O Senhor Presidente diz que também 

considera haver mais os edifícios que deveriam constar dessa classificação, daí se 

manterem abertos ao diálogo, mas não desta forma. Houve, na fase de apreciação, um 

tempo próprio para pensar no assunto, colocar dúvidas, fazer ações, apresentar sugestões 

e até sensibilizar a Câmara, mas tal nunca foi feito e, à última hora, parar a obra com a 

justificação de que tudo é dinâmico como diz o Senhor Deputado A. Pinotes não é o 

suficiente, há que considerar os elevados custos e as consequências financeiras para a 

empresa que, no caso, é o Estado. Por se tratar de projetos de larga abrangência é 

indispensável ter uma visão estratégica, estudá-los de uma forma global e não “às fatias”, 

opinarem que o que se vais fazer é uma rua bonita, no mínimo, é não conhecer o que está 
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envolvido no projeto. Com a sua concretização vão acabar os “muros” na cidade, abrir 

estes territórios ao concelho integrando-os no tecido urbano e defender o seu património, 

ao trazer o bairro operário, de Santa Bárbara, para uma posição de merecido destaque 

dando-lhe muito maior visibilidade com toda a envolvência de espaços verdes que serão 

criados. Respondendo à pergunta, sobre a veracidade do embargo desta obra, confirma 

que houve um pedido formal, de classificação do edifício do posto médico, apresentado na 

DGPC que, no total desconhecimento, a CMB foi inteiramente surpreendida por esta 

entidade quando o comunicaram. Informa que se seguiram reuniões imediatas entre CMB, 

Baía Tejo e Senhora Diretora Geral da DGPC, tendo esta se deslocado ao Barreiro no dia 

seguinte para fazer a avaliação no local. Diz que pediram, informalmente à Baía Tejo, que 

suspendesse a demolição do edifício em causa até poderem emitir um parecer, o que foi 

desde logo bem aceite. Portanto, tratando-se de um executivo que não é antidemocrático, 

nem arruaceiro, encontrará no diálogo, forma de contornar os obstáculos e solucionar o 

problema, naturalmente respeitando todas as opiniões, ademais tratar-se de um edifício 

que não estava escondido mas bem visível aos olhos de todos. 

O Presidente da Assembleia, agradece as explicações do Senhor Presidente da CMB e 

dá a palavra ao próximo inscrito para mais um pedido de esclarecimento. 

 
Deputado André Batista (PS), numa apreciação pessoal que apenas a si vincula, 

excetuando a parte onde o Presidente transmitiu as suas aspirações em presidir a este 

Órgão, ao qual também é concorrente direto. Exceto isso, diz que o Presidente fez hoje 

talvez a sua melhor e mais equilibrada intervenção e saúda-o pela forma como inverteu de 

forma cabal e extraordinária e deu informação tão detalha que muito contribuiu para 

esclarecer e porventura alterar o sentido de voto da bancada do PS. A fim de dialogarem 

entre si, para articular posições no sentido de voto da bancada, pede 1 minuto de intervalo 

e, como Deputado Relator na AR, pede escusa na votação. Reafirma que é fundamental 

que se entenda que os deputados não vêm para a Assembleia com ideias pré-concebidas 

ou formatadas daquilo que são as suas reflexões. Como fica demonstrado, quando o 

senhor Presidente a tudo responde dissipando todas as dúvidas consideram ser 

esclarecidos. Mais um pedido de esclarecimento ao senhor Presidente diz que, se o 

mandato do Presidente da Câmara fosse de Deputado Municipal e a sua intervenção, 

sobre a SOFLUSA /Transtejo fosse uma moção, merecia toda a aprovação do Partido 

Socialista porque apesar de ser Governo também desejam uma solução para o problema 

destas pessoas que merecem um serviço condigno para as suas deslocações diárias. 

Lembra que o fato de não haver uma 3ª travessia do Tejo (TTT) cria um isolamento para o 
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Concelho e quando o transporte no rio deixa de funcionar ergue uma barreira psicológica 

em que as pessoas ficam isoladas porque, de barco, estamos a 15/17 minutos de Lisboa 

mas, na verdade, quando estes deixam de operar torna-se moroso e muito difícil chegar à 

Capital portanto, como leader do PS local, e como barreirense, quer fazer o justo 

reconhecimento das intervenções do Senhor Presidente da CMB.  

 
Deputado Vitor Nunes (PSD), diz que o grupo municipal do PSD entende que, entre 

outras coisas, o 25 de abril proporcionou ao país e ao seu povo a integração na EU pelo 

que não aceitam retirar essa referência do texto que fica tal como está. 

 

O Presidente da Assembleia, agradece a intervenção e dá a palavra, para o direito de 

resposta, ao Senhor Presidente da CMB mas, dado que o mesmo, não considera 

responder procede-se então ao intervalo solicitado. Decorrido o minuto retomam-se os 

trabalhos com a votação das moções: 

 

 Quadro da votação dos documentos: 
  CDU PS PSD BE MCI Aprovada 

CDU - Moção  - TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL “A” F F A F F Maioria 

CDU - Moção  – EM DEFESA DA PAZ, AGIR E LUTAR “B” F C A F A Maioria 

CDU - Moção  - TRANSPORTE FLUVIAL “C” F F-1 A F F * Maioria 

CDU - Moção - VIVA O 25 DE ABRIL! VIVA O 1º DE MAIO! “D” F F F F F Unanimidade 

PS - Moção - 25 de Abril Sempre! “E” F F F F F Unanimidade 

BE - Moção - VIVA O 25 DE ABRIL!  “F” F F F F F Unanimidade 

BE - Moção - 1º DE MAIO; “G” F F C F F Maioria 

PS – SAUDAÇÃO AO 1º DE MAIO; “H” F F F F F Unanimidade 

PS - SAUDAÇÃO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO; i F F F F F Unanimidade 
BE – Trabalhadores c/vínculos precários – RETIRADA k RETIRADA 

PS – CENTRO DE RECOLHA DE ANIMAIS ERRANTES; j C F F F F Rejeitada 

BE – Moção POSTO MÉDICO DA C.U.F.; l C A -1 A F A * Rejeitada 

PSD - SAUDAÇÃO AO 25 DE ABRIL. m C F F A F Rejeitada 
 
 Moção “A” Aprovado por Maioria, com 28 votos a favor dos restantes partidos políticos, 2 

abstenções do PSD. 
 

 Moção “B” Aprovado por Maioria com 19 votos a favor da CDU e BE; 3 abstenções do PSD e 
MCI; 8 votos contra do PS.  
 

 Moção “C” Aprovado por Maioria, com 28 votos a favor dos restantes partidos políticos, 2 
abstenções do PSD. 

 
 Moção “G” Aprovado por Maioria, com 28 votos a favor dos restantes partidos políticos, 2 votos 

contra do PSD. 
 
 Moção “D”; “E”; “F”; “H” e “I” todas Aprovadas por UNANIMIDADE;  



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

13 
 

 
 Moção “J” Reprovado por Maioria com 17 votos contra da CDU e 13 votos a favor do PS, PSD, 

BE e MCI. 
 

 Moção “K” Foi retirada pelos proponentes.  
 

 Moção “L” Reprovado por Maioria com 17 votos contra da CDU, 2 votos a favor do BE e 10 
abstenções do PS-1, PSD e MCI. 

 
 Moção “M” Reprovado por Maioria com 11 votos a favor do PS, PSD e MCI; 2 abstenções do 

BE e 17 votos contra da CDU. 
 

 
Deputada Zélia Silva (PS), declaração de voto diz que lamenta profundamente que o 

PCP não tenha aceitado as alterações que ele próprio propõe e muitas vezes 

injustamente acusa o PS de não trazer aqui propostas positivas e de não querer fazer 

alterações no sentido da melhoria, o que claramente discorda. No caso desta moção, 

Centro de recolha de animais errantes, fica mais do que evidente o contraditório nas 

posições da CDU porquanto, tendo o Deputado Paulo Deus vindo dizer que os termos 

aplicados eram demasiado impositivos e não se deixava abertura suficiente à 

discussão, o PS, equacionando a possibilidade de entendimento, procedeu a uma 

alteração ao texto, a qual permitia essa discussão e, contudo, verifica-se que a CDU 

vota contra, o que a leva a concluir que esta nunca teve intenção de alterar o sentido 

de voto portando, a intervenção senhor Deputado Paulo Deus não é, absolutamente, 

entendida. Disse.  

 
O Presidente da Assembleia Municipal pede à Senhora Deputada Zélia Silva que 

conclua o que seria a sua declaração de voto e é mais uma intervenção. 

 

Deputado Vitor Nunes (PSD), tal como o atual Presidente da CMB e outro Deputado 

da bancada PS, em situação elegível à presidência deste Órgão, tiveram “permissão” 

do Presidente da AM para tecerem alguns comentários, entende que estando em 

situação similar, lhe seja permitido igualmente expressar-se e diz que também espera 

ganhar a presidência da AM. Observa que é muito preocupante o posicionamento do 

atual Presidente da Câmara quando já se pronuncia a respeito do Boletim municipal, e 

diz que não se deixará condicionar nem de exigir mais e melhores condições de 

trabalho para todos, nestas reuniões da AM que, sendo o Órgão onde estão 

representadas mais forças políticas, é o mais representativo da democracia no 

concelho. Quanto à moção da CDU sobre a degradação do transporte fluvial, que 
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exige medidas imediatas, concorda plenamente ser de exigir medidas imediatas 

porque há demasiadas pessoas afetadas a quererem deslocar-se de barco e não 

poderem ou a gastar imensas horas noutras deslocações. Portanto é um tema 

demasiado importante que é fundamental ser encarado e tratado seriamente por todos 

(Governo, trabalhadores da SOFLUSA e Sindicatos), com realismo e critério, sem 

permitir instrumentalizar, aqueles que são os mais afetados, os utentes do serviço. E 

por considerar que há uma secundarização dos utentes face às pretensões, que 

imagina legitimas mas eventualmente nem todas exequíveis, dos trabalhadores da 

empresa, foi o motivo de abstenção por parte desta bancada, mas “a degradação do 

transporte fluvial exige de fato medidas imediatas em prol dos utentes deste serviço”. 
 

O Presidente da Assembleia Municipal agradece e pede aos restantes deputados 

inscritos para que se esforcem e as próximas declarações de voto não vão além disso. 

 

Deputado André Antunes (BE), diz que votaram a favor da moção “B” apresentada 

pela CDU “Em defesa da paz, agir e lutar” porque acompanham todas as 

manifestações pela paz e que façam relato das preocupações com tudo o que se 

passa, mas tiveram alguma dificuldade em acompanhar algumas deliberações 

porquanto a moção representa apenas uma versão parcial do belicismo, não faz um 

retrato global e isento logo, apresar do voto a favor, querem deixar esta ressalva. 

Reforça o apelo do Presidente da AM sobre as declarações de voto. 

 

Deputada Madalena Alves Pereira (PS), Refere ter saudado a Senhora Vereadora 

Regina Janeiro pelo seu reparo relativamente ao respeito das regras democráticas que 

o protocolo impõe e é nessa coerência que pretende apresentar a sua declaração de 

voto estritamente relativa à moção “B” apresentada pela CDU “Em defesa da paz, agir 

e lutar” e a visão que, do ponto do PS, é absolutamente parcelar e até redutora daquilo 

que é a visão de um problema extremamente complexo. O voto contra, do PS, não 

significa colocar-se de um dos lados ou em defesa de nenhuma das partes, não é o 

que se pretende. Acrescenta que, em muitos momentos, o PS e a CDU têm visões 

muito distintas, quanto ao que é o projeto europeu e àquilo que esteve na sua génese - 

um projeto de paz. Num tempo que se desejava a guerra fria e a Europa explicou o 

que poderia ser a paz e, hoje, também a todos deveria preocupar. Afirma que a falta de 

cuidado, com que a proponente elaborou o texto, a faz supor que deliberadamente 
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para não merecer consenso pois, com outro cuidado, poderia haver uma aprovação 

unanime daquilo que todos defendem que é a paz em todos os povos e o 

reconhecimento à autodeterminação de cada um e que, no passado, também não 

reconhecido pela CDU.  

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

Deputado José Paleta para uma declaração de voto. 

 
Deputado José Paleta (CDU), - diz que a declaração de voto serve para isso mesmo, 

declarar porque se votou (a favor ou contra) o que está, ou não, de acordo com a 

nossa consciência ou agrado portanto é natural o desagrado de alguns em matérias 

com que outros concordam e, o inverso, também. Não compreende a indignação do 

PS, pela CDU votar contra a proposta do Centro de recolha para animais errantes, e 

refere que tal se deve puramente a razões técnicas. No seu entender, o poder 

deliberativo, decisivo ou executório não deve misturar questões, que são políticas com 

questões técnicas e, como tal, estas, aos técnicos se devem confinar. Quanto à moção 

“B”, Em defesa da paz, agir e lutar” apresentada pela CDU, que votou favoravelmente, 

tem naturalmente uma visão bem diferente do PS, pensa que há, e sempre haverá, 

alguma ponta de parcialidade em tudo. Diz que, certamente, todos estarão de acordo 

com o ponto 1 e se os pontos 2 e 3, pela tal “visão parcelar” que a alguns desagradou, 

já a CDU considera os 3 itens muito importantes pelo que os manteve e votou a favor. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal lembra o Regimento sobre declarações de 

voto e estando concluídas, avalia com os leaders de bancada, a continuidade, ou não, 

dos trabalhos o que não é aceite devido ao avançado da hora.  

 
 

ENCERRAMENTO 
O Senhor Presidente da Assembleia dá por encerrados os trabalhos pelas 01h.25mn 

do dia 28 de abril de 2017, constando a gravação áudio desta sessão, arquivada, nos 

serviços da Assembleia Municipal. 
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APROVAÇÃO DA ATA 
 

 

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

e Aprovada por Unanimidade na reunião ordinária realizada no dia 30 de junho de 

dois mil e dezassete vai ser assinada por mim,___________________, Maria do 

Carmo 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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