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Ata nº14/14  

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada 4 de Dezembro de 2014 

 
Aos quatro dias do mês de Dezembro do ano dois mil e catorze, pelas vinte e uma 

horas, no Auditório da Biblioteca Municipal reuniu a Assembleia Municipal do Barreiro, 

com a seguinte Ordem de Trabalho:  
 

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

2. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

3.1 APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL SOBRE A ATIVIDADE DO MUNICÍPIO BEM COMO DA SITUAÇÃO 
FINANCEIRA; 

3.2 GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO 
DO BARREIRO PARA 2015; 

3.3 PLANO DE ATIVIDADES,ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E 
MAPA DE PESSOAL DOS SMTCB PARA 2015; 

3.4 ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ASSOCIATIVISMO; 

3.5 RATIFICAÇÃO DO PARECER VINCULATIVO RELATIVO À PROPOSTA DE DECRETO-
LEI QUE PRECONIZA A FUSÃO DOS SMM DE ÁGUAS E SANEAMENTO; 

3.6 ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA 

REGIÃO DE SETÚBAL - (AIA). 

 

 

Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21,13 

hora, registando-se a presença de 31 deputados municipais, conforme lista de 

presenças anexa à ata. 

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

feitas pelos deputados municipais, ao abrigo do artigo 78º da lei 169/99 de 18 de 

Setembro, revista pela lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.  
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 Espírito Santo é substituído por Arlindo Costa 

 Apolónia Teixeira é substituída por Sílvia Baião 

 Rita Carvalho é substituída por Carlos Bucho 

 Antonieta Oliveira é substituída por José Carlos Marques 

 Vítor Nunes é substituído por Patrícia Ferreira 

Em substituição do deputado Vicente Figueira da Junta de Freguesia de Santo 
António da Charneca, Joaquim Jorge. 

Em substituição da deputada Ana Porfírio da UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
BARREIRO E LAVRADIO, António Raposo. 

 

O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente Carlos Humberto 
Palácios Pinheiro de Carvalho e pelos Vereadores, Sofia Amaro Martins, Regina Célia 
Gonçalves Agostinho Janeiro, Rui Pedro Gaspar Lopo, Sónia Isabel Oliveira Lobo, 
Luís Filipe Pimenta Ferreira, Marcelo Correia de Sousa Moniz, Joana Rita Falua 
Branco e Bruno Jorge Viegas Vitorino. 

A Mesa é composta pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Frederico 
Fernandes Pereira, pelo primeiro Secretário Vítor Manuel Batista Ribeiro dos Santos e 
pela segunda Secretaria Ana Maria Rodrigues Gomes da Silva.  
 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, antes de dar a palavra ao público 
presta duas informações. 

O Deputado Municipal Jorge Amorim da CDU, pediu a renúncia do mandato por 
razões pessoais. Foi feito o Edital respetivo e procedeu-se à sua substituição pelo 
eleito a seguir é que é a Deputada Municipal Antonieta Oliveira. 

Sobre uma proposta e um pedido feito pelo senhor Presidente da Câmara à 
Assembleia Municipal da introdução de um novo ponto na Ordem de Trabalho. 

O Ponto seria “CONTRATAÇÃO EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM 
FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO PARA A CATEGORIA DE 
ASSISTENTES OPERACIONAIS”  

A proposta foi aprovada na última reunião de câmara. O problema que se coloca é que 
dada a obrigatoriedade da Assembleia Municipal se prenunciar sobre este tema, se 
não o fizer agora, só poderá fazê-lo em fevereiro ou março de 2015. 

Pergunta se os senhores deputados municipais concordam em que se inclua esta 
proposta como o último ponto da Ordem Trabalho. 
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Com a concordância dos senhores deputados este passará a ser o ponto 3.7 da 
Ordem Trabalho e os documentos referentes a esta proposta serão enviados no dia 
seguinte aos senhores deputados municipais. 

 

 

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

Neste ponto da ordem de trabalhos intervieram os senhores munícipes:  
 
O senhor José Ricardo Costa Fragoso, tem um estabelecimento comercial na Rua 
Miguel País. Junto do Vereador Rui Lopo tem tido algumas intervenções e obtido 
alguns esclarecimentos. 
Devido às obras do REPARA, na Miguel País e ao tempo que demoraram têm tido 
alguns prejuízos, tanto na parte do estacionamento e do estaleiro que fica muito 
próxima do estabelecimento, como na própria circulação dos clientes. 
Concorda que as obras têm que ser feitas e que são em benefício de todos mas sente 
a falta de apoio por parte da câmara, no sentido de não estarem sempre a passar 
multas e coimas. E sentir que valorizavam os pequenos e médios empresários como 
importantes para o concelho. 
Não quer ser beneficiado pela demora na concretização das obras mas neste período 
pensa que a fiscalização deveria ser mais tolerante. 
 
O senhor Rui Carvalho, agradece ao senhor Presidente e ao Vereador Rui Lopo por o 
terem recebido, assim como a alguns dos moradores da Rua Miguel País, por diversas 
vezes. 
O tema tem sido a requalificação da rua Miguel País, e a preocupação dos moradores 
sobre o estacionamento no terreno baldio que fica por detrás, dos nºs 27, 31 e 35. 
Tem uma elencagem de algumas questões feita por moradores daquela zona e 
procede à sua leitura, depois entregou um conjunto de fotografias na mesa que 
ilustram a sua intervenção. 
 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, informa que as questões serão 
reencaminhadas para o Presidente da Câmara Municipal. 
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2. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, refere que foram entregues na 
mesa, um conjunto de 12 documentos e identifica cada um deles com uma letra.  

Após a distribuição de uma cópia, pelos senhores deputados municipais,  
 

Os 12 documentos apresentados para apreciação e votação, encontram-se anexos à 

ata e passam a ter a seguinte menção: 

Doc. A – CDU – SAUDAÇÃO – ATRIBUIÇÃO PELO 2º ANO CONSECUTIVO DO SELO DE 
QUALIDADE EXEMPLAR DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, À 
CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO; 

 

Aprovado por maioria. Com 29 votos a favor, 17 da CDU, 8 do PS, 2 do BE, 1 do 
PCTP/MRPP e 1 do MCI, e 2 votos contra do PSD. 

 
Doc. B – CDU – MOÇÃO – 35 HORAS SIM, 40 HORAS NÃO!; 
 

Aprovado por maioria. Com 28 votos a favor, 17 da CDU, 8 do PS, 2 do BE, 1 do 
PCTP/MRPP, 2 votos contra do PSD e 1 abstenção do MCI. 

 
Doc. C – CDU – MOÇÃO – TERMINAL DE CONTENTORES DO BARREIRO; 
 

Aprovado por maioria. Com 29 votos a favor, 17 da CDU, 8 do PS, 1 do BE, 2 do 
PSD e 1 do MCI, e 2 abstenções, 1 do BE e 1 do PCTP/MRPP. 
 
Doc. D – CDU – MOÇÃO – ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2015 – CONTINUAÇÃO DE 

POLÍTICA DE ATAQUE ÀS POPULAÇÕES E ÀS AUTARQUIAS;  
 

Aprovado por maioria. Com 29 votos a favor, 17 da CDU, 8 do PS, 2 do BE, 1 do 
PCTP/MRPP e 1 do MCI, e 2 votos contra do PSD. 

 
Doc. E – PS – MOÇÃO – 1 DE DEZEMBRO DE 1640: A RESTAURAÇÃO DA 

INDEPENDÊNCIA COMO AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL; 
 

Aprovado por maioria. Com 29 votos a favor, 17 da CDU, 8 do PS, 2 do BE, 1 do 
PCTP/MRPP e 1 do MCI, e 2 votos contra do PSD. 
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Doc. F – PS – MOÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA SOCIAL 
 

Aprovado por maioria. Com 29 votos a favor, 17 da CDU, 8 do PS, 2 do BE, 1 do 
PCTP/MRPP e 1 do MCI, e 2 votos contra do PSD. 
 

Doc. G – PS – MOÇÃO – 3 DE DEZEMBRO: DIA MUNDIAL DO CIDADÃO PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA 

 

Aprovado por maioria. Com 29 votos a favor, 17 da CDU, 8 do PS, 2 do BE, 1 do 
PCTP/MRPP e 1 do MCI, e 2 votos contra do PSD. 

 
Doc. H – PS – MOÇÃO – – DIA INTERNACIONAL PARA A ERRADICAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER; 
 

Aprovado por maioria. Com 29 votos a favor, 17 da CDU, 8 do PS, 2 do BE, 1 do 
PCTP/MRPP e 1 do MCI, e 2 votos contra do PSD. 

 
Doc. I – PS – SAUDAÇÃO – CANTE ALENTEJANO, TRADIÇÃO DE UM POVO; 
 

Aprovado por unanimidade. 
 

Doc. J – PS – SAUDAÇÃO – PROFESSOR MANUEL FRANCISCO FERNANDES ELEITO 
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BASQUETEBOL; 

 

Aprovado por unanimidade. 

 
Doc. k – PS – RECOMENDAÇÃO – POR MEDIDAS EFICAZES QUE CONDUZAM AO 

DECLÍNIO DO NÚMERO DE CASOS E DA DISCRIMINAÇÃO DOS 
INFETADOS PELO VÍRUS DA SIDA EM PORTUGAL; 

 

Aprovado por unanimidade. 

 
Doc. L – CDU – VOTO DE PESAR – JOSÉ CASANOVA (16 NOVEMBRO 2014) 
 

Aprovado por unanimidade. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal, dá início à leitura e intervenções 
sobre os documentos pelos senhores deputados. 
 
O Deputado Paulo de Deus do PSD, apresenta os seus cumprimentos. 

Faz a leitura de MOÇÃO – 35 HORAS SIM, 40 HORAS NÃO!, subscrito pelo grupo 

municipal da Coligação Democrática Unitária e identificado pela mesa como 
documento B. 
 
A Deputada Ana Gomes do PS, manifesta os seus cumprimentos e apresenta a 

MOÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA SOCIAL, subscrito 

pelo grupo municipal do Partido Socialista e identificado pela mesa como documento 
F.  
 

A Deputada Susana Farinha da CDU, manifesta os seus cumprimentos e apresenta 

a SAUDAÇÃO – ATRIBUIÇÃO PELO 2º ANO CONSECUTIVO DO SELO DE QUALIDADE 

EXEMPLAR DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, À CÂMARA MUNICIPAL DO 

BARREIRO, subscrito pelo grupo municipal da Coligação Democrática Unitária e 

identificado pela mesa como documento A. 

 
O Deputado Ricardo Rosado do PS, manifesta os seus cumprimentos e apresenta a 

MOÇÃO – 3 DE DEZEMBRO: DIA MUNDIAL DO CIDADÃO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, 

subscrito pelo grupo municipal do Partido Socialista e identificado pela mesa como 
documento G. 
 
O Deputado Hugo Abade da CDU, manifesta os seus cumprimentos e apresenta a 

MOÇÃO – TERMINAL DE CONTENTORES DO BARREIRO, subscrito pelo grupo 

municipal da Coligação Democrática Unitária e identificado pela mesa como 
documento C. 
 

O Deputado Carlos Moreira da CDU, manifesta os seus cumprimentos e apresenta a 

MOÇÃO – ORÇAMENTO DO ESTADO DE 2015 – CONTINUAÇÃO DE POLÍTICA DE 

ATAQUE ÀS POPULAÇÕES E ÀS AUTARQUIAS, subscrito pelo grupo municipal da 

Coligação Democrática Unitária e identificado pela mesa como documento D. 
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A Deputada Zélia Silva do PS, manifesta os seus cumprimentos e apresenta a 
SAUDAÇÃO – PROFESSOR MANUEL FRANCISCO FERNANDES ELEITO PRESIDENTE 

DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BASQUETEBOL, subscrito pelo grupo municipal do 
Partido Socialista e identificado pela mesa como documento J. 
 

O Deputado José Batata da CDU, manifesta os seus cumprimentos e apresenta o 
VOTO DE PESAR – JOSÉ CASANOVA (16 NOVEMBRO 2014), subscrito pelo grupo 
municipal da Coligação Democrática Unitária e identificado pela mesa como 
documento L. 
 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, propõe uma pausa de cinco minutos 
para que os grupos municipais possam analisar os documentos apresentados. 

 

Intervieram sobre os documentos apresentados os seguintes deputados municipais: 

O Deputado Hugo Cruz do PSD, O PSD em sede de conferência de líderes, sugeriu 
que não fossem apresentados documentos em cata dupla nesta sessão. Em que só 
quatro ou cinco deles tem a ver com o Barreiro. 

Notava-se antes algum esforço por parte das bancadas para haver nos documentos 
alguma consensualização de modo a obterem o voto favorável de todos. O que não se 
está a verificar agora, nos documentos apresentados. 

Votaram a favor do voto de pesar, mantendo o que habitualmente fazem. 

Na moção do terminal de contentores gostaria de perceber o que propõem deliberar. 
Não era nada prejudicial que na moção referissem quem manifestou a intenção. Até 
porque reconhece que a câmara fez algum esforço. 

No documento sobre o “prémio da água” sugere que se retire o último parágrafo da 1ª 
página, e as deliberações 3 e 4.  

Nas questões do documento sobre “a erradicação da violência contra as mulheres”, 
também aqui verificam que não existe um esforço para haver um consenso. De 
qualquer modo propõe que se retire os dois últimos parágrafos da 1ª página ou que se 
voto em separado as deliberações dos considerandos. 

Sobre o documento ”dia mundial cidadão com deficiência”, com comentário 
desgarrado e injusto, propõe que se retire o terceiro parágrafo da 1ª página a contar 
do final que começa em “atualmente”. 

Relativamente ao documento ”restruturação dos serviços da segurança social”, propõe 
que se retire a deliberação nº 3, não faz sentido porque eles irão cumprir a lei. 
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O Deputado André Antunes do BE, apresenta proposta de alteração à moção do PS 
sobre, “…a erradicação da violência contra as mulheres”. Sugere que em caso de 
aprovação façam um minuto de silêncio pelas vítimas, quer femininas, quer 
masculinas.  

 

A Deputada Zélia Silva do PS, no documento “D”, sugere uma inclusão na alínea e). 

Sobre a moção “C”, que não percebem bem se é uma moção, uma saudação ou uma 
outra coisa. Tem muitas dúvidas sobre a forma como as coisas ali estão introduzidas e 
pensam que é de salvaguardar várias situações relativas ao terminal de contentores. E 
dá como exemplo a garantia do corredor para a 3ª travessia sobre o Tejo, a não 
transformação da Quimiparque num cemitério de contentores. Relativamente aos 
postos de trabalho, não são tantos como as pessoas comentam sobre eles. São 
postos de trabalho muito especializados. Nas analises ambientais, financeiras e outras 
deve ser considerado qual o impacto que tudo isso vai ter na atividade do Barreiro. 

 

O Deputado José Batata da CDU; a propósito da saudação e do reconhecimento do 
“CANTE ALENTEJANO”, enquanto património imaterial da humanidade. Diz que já em 
1953, Fernando Lopes Graça, num livro que escreveu “ A Canção Popular 
Portuguesa”, a dada altura escreve “quem quiser conhecer o verdadeiro génio musical 
popular do povo português, deve dirigir-se ao Alentejo…”. Durante muito tempo este 
foi menorizado Nacionalmente. Deve de servir para além de chamar a atenção do 
mundo para essa riqueza, que sirva também para uma valorização nacional.    

 

O Deputado André Pinotes do PS, sobre a moção do Terminal de Contentores, diz a 
posição do Partido Socialista, de ser favorável a este empreendimento e aos estudos 
que lhes estão inerentes é conhecida de todos. 

Este documento fugiu ao cunho do Presidente da câmara, caso contrario não lhes 
seria apresentado um documento daquela natureza. Pergunta se existe uma estratégia 
portuária para o concelho do Barreiro e se existe não foi discutida na Assembleia 
Municipal. 

Na ansia de saudarem o executivo municipal, os deputados do Partido Comunista, 
quando dizem que os estudos devem ser acompanhados pela câmara municipal 
esquecem-se que também devem de o ser pela Assembleia Municipal, pelas Juntas 
de Freguesia.  

Entendem que a moção não dignifica o dossier em apreço. E que não delibera, estão a 
aprovar considerandos. 
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Sugerem que, quer do ponto de vista técnico, quer do político e por ser um tema de 
amplos consensos, que retirassem a proposta. E que pudessem articular com os 
outros deputados, uma redação que seja minimamente digna. 

 

A Deputada Ana Silva do PS, Sobre a sugestão do deputado Hugo Cruz ao “doc. F”, 
não podem retirar o ponto porque esta situação verifica-se há três semanas e ninguém 
tem garantias de que a situação vai ser resolvida. 

 

O Deputado Rui Ferrugem da CDU, congratula-se com a opinião generalizada sobre 
“Terminal de Contentores”. Ainda não existe uma decisão, o que leva o deputado 
Hugo Abade a dizer que se devia de retificar tudo o que diz no texto decisão para 
intenção. E na parte final escrever “assegurar que a futura decisão…” 

A entidade que toma essa decisão com as orientações do Secretário de Estado é a 
APL. Não foi feita no documento nenhuma valorização excessiva da câmara.  

O que foi assinado, é mais do que uma intenção, pelos elementos de uma estrutura de 
trabalho articulada, onde está a câmara, a REFER a Baia do Tejo, as Estradas de 
Portugal  

Este é um documento político da Assembleia, que diz que a decisão que venha a ser 
tomada tem que ser salvaguardada pelas situações indicadas.  

 

O Deputado André Pinotes do PS, faz um pedido de esclarecimento. 

Não compreendeu da intervenção, quando substituem decisão por intenção. A moção 
passa a ter uma falsidade, deve haver uma alteração de redação. Esta é uma moção 
que não tem deliberação. Falta de cuidado na elaboração do documento.  

 

O Deputado Hugo abade da CDU, não retiram o documento, não aceitam a sugestão 
e propõe que no penúltimo parágrafo a seguir a “dimensão…”, a Assembleia Municipal 
do Barreiro delibera que “sejam assegurados e acompanhados os diversos estudos 
complementares, nomeadamente…” 

 

O Deputado Paulo de Deus da CDU, foi de muito mau tom o deputado municipal ter 
dito “que o documento não passou pelo crivo presidencial”. Diz lhe que os eleitos da 
CDU, pensam pela sua própria cabeça. Em relação ao deputado Hugo Cruz diz-lhe 
que não é só ele que sabe o que quer para o Barreiro. 
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Relativamente à moção com a letra “F”, é interessante que no pensamento coletivo 
não deixem de ter em conta que o que o Governo consubstanciou na proposta que 
apresentou, tem que ver com as decisões tomadas no tempo do governo José 
Sócrates. Quanto à disponibilidade dos trabalhadores em regime de funções públicas, 
quanto àquela questão.   

 

O Deputado Hugo Cruz do PSD, defesa da honra. 

Espera que o deputado se prive de certos comentários, apesar de compreender os 
seus problemas e a dificuldade em não apresentar documentação sobre o Barreiro. 

 

O Deputado Hugo Cruz do PSD, propõe que na próxima sessão da Assembleia 
Municipal, exista um ponto específico para falarem sobre o “Terminal de Contentores”, 
com a dignidade mínima que merece. 

Relativamente à questão dos Serviços da Segurança Social é que com base na 
informação que tem a indicação é que a situação vai ser resolvida. 

 

O Deputado José Paleta da CDU, em relação à moção sobre a “Água”, não retiram 
nenhum dos seus conteúdos, para não desvirtuar a ideia de como deve continuar a ser 
pública. 

Os lideres na conferencia ou seja onde estão os responsáveis dos vários grupos 
municipais, não podem decidir se as forças politicas apresentam ou não moções ou 
outros documentos.  

Não se lembra de que na Assembleia Municipal o grupo municipal da CDU, alguma 
vez tenha votado contra a um voto de pesar. 

A principal preocupação da CDU em relação ao “Terminal de Contentores”, é a de que 
o Barreiro tenha mais emprego, a de que haja desenvolvimento para o concelho do 
Barreiro, sendo assegurado e salvaguardado os itens que a moção apresenta. 

A CDU, o PCP, os VERDES, os independentes que estão com a CDU, não precisam 
que o presidente de câmara ou outro qualquer, “sopre” para elas estudarem e 
debaterem os problemas 
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A Deputada Madalena Alves Pereira do PS, faz um apelo  
à CDU e em especial ao deputado Hugo Abade enquanto proponente do documento 
para que seja reformulado. 

Independentemente da capacidade de cada um de produzir documentos de conteúdo 
politico. Esta e uma posição para o Barreiro, que reflete a pluralidade das forças 
partidárias do Barreiro. Sendo este um tema capaz de gerar o consenso que já gerou, 
deixa o apelo para que pudessem em conjunto enriquecer o documento. Que o 
documento também passe a traduzir o reconhecimento às entidades que assinaram o 
protocolo. 

 

O senhor Presidente da Câmara, relativamente às questões da Segurança Social, 
informa que também na câmara aprovaram uma tomada de posição sobre aquela 
matéria. O CLASB em reunião também discutiu aquele assunto.   

No documento sobre “… a erradicação da violência contra a mulher”, não percebe o 
que é que quer dizer com a ampla divulgação. É preciso que fique claro que o CLASB 
não é um órgão da câmara, pode e deve disponibilizar toda a informação à 
Assembleia Municipal mas não tem que prestar contas. Uma coisa é recomendar à 
câmara, em questões relacionadas com a saúde outra é solicitar que faça. 

Sublinha em relação ao “Selo de Qualidade da Água, para Consumo Humano no 
Barreiro”, aquilo é consequência de uma estratégia, mas o que quer realçar é o papel 
dos técnicos, dos trabalhadores da câmara para atingir aquele objetivo.  

Sobre as 35 horas de trabalho por semana, diz não ser um combate apenas dos 
trabalhadores, também é dos eleitos. 

Sobre o “Terminal de Contentores”, no conjunto das intervenções e 
independentemente desta ou daquela tomada de posição, desta ou daquela 
afirmação. Quer se concorde ou não, o grande significado que tira é do consenso de 
principio que existe sobre aquele eventual investimento vir a ser feito no Barreiro.   

 

O Deputado André Pinotes do PS, faz um pedido de esclarecimento. 

Não compreendeu da intervenção, se ao valorizar o consenso e ao dizer que não são 
as pequenas questões que os vão separar, era uma forma de apelar à bancada da 
CDU para retirar aquela moção. 
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O senhor Presidente da Câmara, é um militante comunista que procura na sua 
intervenção pública ajudar o seu partido. 

Se tivesse criticas ou chamadas de atenção a fazer à bancada da CDU, não o faria 
publicamente. 

 

 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, depois de votados os documentos 
pergunta aos senhores deputados, se têm declarações de voto. 

 

O Deputado Hugo Cruz do PSD, faz uma declaração de voto. 

Lamenta mais uma vez os parcos ou inexistentes esforços no sentido de serem 
apresentados documentos relevantes para fazerem uma chicana politica e de não 
fazerem esforços de consensualização, mesmo numa questão tão relevante como a 
violência doméstica, contra a mulher e contra os homens e que se pode estender a um 
conjunto de outros documentos que foram feitos. 

Relativamente à questão do terminal de contentores, não obstante terem votado 
favoravelmente o documento, têm uma proposta que reitera para o assunto ser 
discutido com maior dignidade, num ponto próprio na próxima assembleia municipal, 
porque não podem ficar resumidos àquele documento aprovado. 

 

O Deputado Isidro Heitor do PS, faz uma declaração de voto. 

Em relação à Moção C, sobre o Terminal de Contentores do Barreiro, o PS votou a 
favor pela importância do tema, pelo futuro do Barreiro. Não pela pobreza do conteúdo 
daquele documento. O PS votou favoravelmente e não entra neste jogo político de 
paternidades. Na parte deliberativa, nomeadamente naquilo que o senhor presidente 
da mesa leu, não dizia qual é a entidade que vai assegurar e acompanhar. Na parte 
final diz que todos estes estudos devem de ser acompanhados pela câmara municipal 
do Barreiro. Esta moção menorizou o papel da Assembleia Municipal. Os eleitos 
devem acompanhar estes processos, porque tem um papel a desempenhar. 

Pela relevância do tema e pelo Barreiro o PS, votou favoravelmente. 

Em relação ao voto de pesar de um membro do comité central do Partido Comunista, 
José Casanova, como é evidente e não sendo o PS sectário, respeita o ser humano e 
respeita votos de pesar nesse sentido. Independentemente de politicamente não 
serem defensores das opções políticas e do projeto de sociedade perfilhado, pela qual 
lutava este membro do Partido Comunista Português. Independentemente de não 
consideraram que seja uma figura nacional, regional ou local. Sê-lo à para o Partido 
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Comunista e respeitam isso. Independentemente de não reconhecerem que tenha tido 
algum papel relevante em termos do concelho do Barreiro. Mas pela pessoa, pelos 
seres humanos, o PS ao contrário do PCP que numa sessão de câmara municipal, já 
votou contra votos de pesar, nomeadamente o do Jorge de Mello, ou absteve-se, pelo 
menos não votou favoravelmente. 

Com este tipo de votos de pessoas que não têm nada a ver com o concelho, podem 
se abrir precedentes. O PSD pode vir a trazer ou o BE ou o MRPP, pessoas 
responsáveis políticas dos comités centrais, que considerem que são figuras 
relevantes dos respetivos partidos.  
 

O Deputado André Antunes do BE, faz uma declaração de voto. 

Vem esclarecer o sentido da sua votação na moção C. A sua abstenção não teve a ver 
com o assunto em si mas com a forma como todo o processo foi conduzido. 
Considerando que o assunto foi tratado de uma maneira um pouco atabalhoada. Acha 
que este assunto tem que ser tratado de uma maneira muito mais séria. Não houve 
resposta aos apelos feitos, quer pelos senhores deputados do PSD, como do PS. No 
seu entendimento eram boas propostas.  
 

O Deputado Rui Ferrugem da CDU, faz uma declaração de voto. 

Votaram a favor da proposta que apresentaram sobre o Terminal de Contentores do 
Barreiro, não por qualquer questão ou sofisma de paternidade, porque quem a trouxe 
não foram eles. 

Disseram por várias vezes o quanto era importante. Neste momento um órgão 
deliberativo chamado Assembleia Municipal, ela tivesse a posição que teve em relação 
a uma futura decisão de uma coisa que todos consideram importante para o Barreiro.   

Tentaram que naquele documento fossem preservados aquilo que é fundamental para 
essa tomada de decisão. Não se puseram fora da mesma, são assembleia municipal, 
mas não se esquecem, que quem assinou o acordo onde ontem na APL e em termos 
de trabalho futuro, foi a câmara.  

A câmara como órgão executivo tem que acompanhar. A Assembleia Municipal ao 
apresentar o documento está implicitamente a referir que vai ter um papel 
determinante e vai acompanhá-lo. 

Fazer daquilo tudo “tábua rasa” e falar em paternidades que ninguém tinha 
mencionado e dizer-se que há muito tempo que sabem do assunto quando isso só era 
falado nos jornais.  

Tomara que a intenção passe a decisão e voltarão a estar ali a discuti-la.  
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O Deputado José Paleta da CDU, faz uma declaração de voto. 

Não passou despercebido que há um esforço muito grande da parte do Partido 
Socialista em levantar um conjunto de problemas, mas verificaram que nas 
conclusões, nas deliberações, nas recomendações vão sempre em direção à câmara 
e muito poucas em relação ao governo. Ainda assim decidiram votar a favor. 

Em relação aos votos de pesar, quem é e quem não é personalidade é uma coisa 
muito complicada, porque para si pode ser uma coisa e para o deputado Isidro Heitor 
pode ser outra coisa. O José Casanova para além de ter sido um antifascista que lutou 
pela liberdade de todos. Andou pelo Barreiro antes do 25 de Abril, a lutar pelos 
trabalhadores. Para além dos três livros que escreveu foi redator de um jornal que 
sobreviveu a 48 anos de fascismo e que é o único que relata as lutas dos 
trabalhadores portugueses. Foi diretor do Avante. Enquanto os outros jornais não 
falam sobre os trabalhadores nem são assunto de primeira página. Se vier uma 
saudação ou um voto de pesar de uma pessoa que pertenceu ao regime fascista é 
muito difícil aos membros do PCP, votarem a favor desse tipo de moção. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, não havendo consenso para 
continuarem a reunião depois da meia-noite. O que ficou decidido é que a próxima 
Assembleia, se prolongará pelo tempo que for necessário para serem discutidos os 
pontos sobre a informação escrita do Presidente da Câmara e as contas da câmara e 
dos TCB. 

ENCERRAMENTO  

O Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos pelas 23 

horas e 57 minutos do dia 4 de dezembro de 2014, 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 7 de 
setembro de 2017, 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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