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Ata nº1/15  

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada 23 de Fevereiro de 2015 

 
Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e quinze, pelas vinte 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 DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO; 

3.3 PROPOSTA DE ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA PARA O BARREIRO E 
DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DO CONCELHO DO BARREIRO 
– APROVAÇÃO FINAL – (PROCº PMRAU/86); 

 

 

Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21,39 

hora, registando-se a presença de 30 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.  

 José Batata é substituído por Arlindo Costa 

 Alexandra Silvestre é substituída por Sílvia Baião 

 Antonieta Oliveira é substituída por Carlos Bucho 

 Carlos Guerreiro é substituído por Teresa Guerreiro 

 Vítor Nunes é substituído por Patrícia Ferreira 
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 Em substituição do deputado Carlos Moreira, presidente da UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE ALTO DO SEIXALINHO, SANTO ANDRÉ E VERDERENA, 

Cláudia Antunes. 

O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente Carlos Humberto 
Palácios Pinheiro de Carvalho e pelos Vereadores, Sofia Amaro Martins, Rui Pedro 
Gaspar Lopo, Sónia Isabel Oliveira Lobo, Luís Filipe Pimenta Ferreira, Marcelo Correia 
de Sousa Moniz, Joana Rita Falua Branco e Luís Carlos Tavares Bravo. 

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 início à Ordem do dia 
faz duas questões prévias. Informa os senhores deputados que na reunião de 
representantes dos grupos municipais ficou acordado aprovarem a ata nº 3 no dia 27 
de fevereiro, para poderem satisfazer um pedido efetuado pelo Tribunal à Assembleia 
Municipal. 

Sobre a substituição do Deputado Municipal na Comissão de Toponímia, por força da 
renúncia do Deputado Leal da Silva. Pergunta se concordam que se acrescente um 
ponto à Ordem de Trabalho, para a próxima sessão do dia 27 de Fevereiro, para que 
procedam à eleição do deputado municipal para ocupar esse lugar na Comissão de 
Toponímia. 

 

 

 

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

 
Não houve inscrições por parte do público para intervirem. 
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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 9 documentos e identifica cada um deles com uma letra.  

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

Os 9 documentos apresentados para apreciação e votação, encontram-se anexos à 

ata e passam a ter a seguinte referência: 

Doc. A – CDU – MOÇÃO – CONTRA A MUNICIPALIZAÇÃO DAS ÁREAS SOCIAIS; 

Aprovado por maioria. Com 27 votos a favor, 17 da CDU, 8 do PS e 2 do BE, 2 votos 
contra do PSD e 1 abstenção do MCI. 

 
Doc. B – BE – MOÇÃO – NÃO À MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO; 

Aprovado por maioria. Com 27 votos a favor, 17 da CDU, 8 do PS e 2 do BE, 2 votos 
contra do PSD e 1 abstenção do MCI. 
 

Doc. C – PSD – MOÇÃO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS NO 
DOMÍNIO DE FUNÇÕES SOCIAIS; 

Rejeitada por maioria. Com 2 votos a favor do PSD, 27votos contra, 17 da CDU, 8 do 
PS e 2 do BE e 1 abstenção do MCI. 

 
Doc. D –CDU – SAUDAÇÃO – 8 DE MARÇO – DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

40º ANIVERSÁRIO DO ANO INTERNACIONAL DA MULHER;  

Aprovado por unanimidade. 
 

Doc. E – PS – SAUDAÇÃO – DIA INTERNACIONAL DA MULHER; 

Aprovado por maioria. Com 13 votos a favor, 8 do PS, 2 do PSD, 2 do BE e 1 do 
MCI, e 17 abstenções da CDU. 

 
Doc. F – PSD – RECOMENDAÇÃO – POR UM BARREIRO COM MAIS OPORTUNIDADES 
PARA OS JOVENS; 

Rejeitada por maioria. Com 11 votos a favor, 2 do PSD, 8 do PS e 1 do MCI, e 19 
votos contra, 17 da CDU e 2 do BE. 
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Doc. G – BE – MOÇÃO – SAUDAÇÃO AO POVO GREGO; 

Aprovado por maioria. Com 20 votos a favor, 17 da CDU, 1 do PS e 2 do BE, 2 votos 
contra do PSD e 8 abstenção, 7 do PS e 1 do MCI. 

 
Doc. H – CDU – MOÇÃO – CONTINUAR A RESISTIR, UNIDADE E LUTA! 

Aprovado por maioria. Com 19 votos a favor, 17 da CDU e 2 do BE, 2 votos contra 
do PSD e 9 abstenção, 8 do PS e 1 do MCI. 

 

Doc. I – CDU – VOTO DE PESAR – JOAQUIM FERREIRA E MARIA LEOPOLDINA 
MENDES. 

Aprovado por unanimidade. 

 
 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal, dá início à leitura e intervenções 
sobre os documentos pelos senhores deputados. 
 
 

O Deputado Hugo Cruz do PSD, apresenta MOÇÃO – DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS NO DOMÍNIO DE FUNÇÕES SOCIAIS, subscrito pelo 
grupo municipal do Partido Social Democrata e identificado pela mesa como 
documento C. 
 

O Deputado Carlos Bucho da CDU, apresenta a MOÇÃO – CONTINUAR A RESISTIR, 
UNIDADE E LUTA, subscrito pelo grupo municipal da Coligação Democrática Unitária e 
identificado pela mesa como documento H. 

 

O Deputado André Antunes do BE, apresenta a SAUDAÇÂO AO POVO GREGO, 
subscrito pelo grupo municipal do Bloco de Esquerda e identificado pela mesa como 
documento G. 

 

A Deputada Dulce Reis da CDU, apresenta a MOÇÃO - CONTRA A MUNICIPALIZAÇÃO 
DAS ÁREAS SOCIAIS, subscrito pelo grupo municipal da Coligação Democrática 
Unitária e identificado pela mesa como documento A. 
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A Deputada Zélia Silva do PS, apresenta a SAUDAÇÃO – DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER, subscrita pelo grupo municipal do Partido Socialista e identificada pela mesa 
como documento E. 
 

A Deputada Patrícia Ferreira do PSD, apresenta a RECOMENDAÇÃO – POR UM 
BARREIRO COM MAIS OPORTUNIDADES PARA OS JOVENS, subscrito pelo grupo 
municipal do Partido Social Democrata e identificado pela mesa como documento F.  
 

O Deputado Espírito Santo da CDU, faz uma intervenção sobre o Serviço Nacional de 
Saúde, assunto prioritário dos cidadãos e um tema que recorrentemente têm debatido. 

Não o podia deixar de fazer num momento em que o setor da saúde, nomeadamente o 
serviço nacional de saúde, vive uma situação que classifica de caótica. Era previsível 
que com o agravamento das condições socioeconómicas e do desemprego, que iriam 
agravar a pressão sobre os serviços de saúde. 

A resposta a essa trajetória previsível foi a de fazerem cortes nos serviços, 
desorganizarem equipas, cortarem nos meios logísticos e técnicos, cortarem em 
instalações. 

Criaram um circuito que em conjunto com a introdução de taxas moderadoras, tornou 
insuportável por um lado a prestação e por outro lado o acesso dos doentes aos 
cuidados de saúde.  

Tem visto acumularem-se as situações de caos nos serviços de urgência, tempos de 
espera excessivos, mortes sem assistência, ausência de acessos aos cuidados mais 
básicos, com limitações e restrições. 

No Barreiro motivada por esses prolemas houve duas reuniões do Observatório 
Municipal de Saúde.   

Recorda que para uma mesma época do ano para um mesmo período em que existe a 
mesma situação epidémica de gripe o excesso de óbitos este ano está acima de 2000. 
Isto tem uma relação direta com a incapacidade que se criou à volta dos serviços para 
poderem praticar medicina com a qualidade que é exigida.  

Esta Assembleia não poderá de deixar de tomar as devidas atitudes, uma posição 
sobre este assunto.  
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A Deputada Susana Silva da CDU, apresenta a SAUDAÇÃO - 8 DE MARÇO – 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER - 40º ANIVERSÁRIO DO ANO INTERNACIONAL DA 
MULHER, subscrito pelo grupo municipal da Coligação Democrática Unitária e 
identificado pela mesa como documento D. 
 

A Deputada Ana Porfírio da CDU, lê os VOTOS DE PESAR – JOAQUIM FERREIRA E 
MARIA LEOPOLDINA MENDES, subscrito pelo grupo municipal da Coligação 
Democrática Unitária e identificado pela mesa como documento I. 
 

O Deputado André Antunes do BE, apresenta a MOÇÃO – NÃO À MUNICIPALIZAÇÃO 
DA EDUCAÇÃO, subscrito pelo grupo municipal do Bloco de Esquerda e identificado 
pela mesa como documento B. 
 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, a pedido da CDU, propõe um 
intervalo de cinco minutos para que os grupos municipais possam analisar os 
documentos apresentados. 

 

A Deputada Zélia Silva do PS, relativamente à proposta apresenta pelo PS com a 
letra E, quer fazer uma alteração onde diz “assim o grupo municipal do PS…” quer 
substituir por “assim a Assembleia Municipal reunida delibera…”. 

 

O Deputado Hugo Cruz do PSD, quer fazer uma sugestão de alteração ao doc. E, no 
último parágrafo da primeira página, retirar a menção “Portugal evoluiu muito … 
nomeadamente nos governos do PS”. 

 

A Deputada Apolónia Teixeira da CDU, faz uma apreciação e tece considerandos à 
saudação apresentada pelo PS sobre o Dia Internacional da mulher. 

Parece-lhe generalista e pouco rigorosa quanto à análise da situação existente hoje. 

No 7º parágrafo responsabiliza em pé de igualdade os órgãos políticos do Poder 
Central e os autárquicos, pelas políticas de emprego e outros.   

 

O Deputado Hugo Cruz do PSD, sugere alterações à saudação Dia Internacional da 
Mulher, apresentada pela CDU. 
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A ultima deliberação nº 4 propõe que se remova ou então que se associem a todos os 
eventos promovidos por todas as centrais sindicais. 

 

A Deputada Zélia Silva do PS, sobre a intervenção da deputada Apolónia Teixeira 
pensou que fosse para explicar qual era o desenvolvimento do plano para a igualdade 
de género, cidadania do município do Barreiro.  

Continuam a aguardar que lhes façam ponto de situação nos pontos solicitados pela 
saudação E do Partido Socialista. 

 

Presidente da CMB – Sobre a Moção que fala sobre “Delegação de Competências”, 
considera que não são delegação de competências, mas sim municipalização de 
serviços do Estado Central passando para o Estado Local.  

Manifestou discordância relativamente à proposta apresentada pelo PSD, porque lhe 
parece contraditória e inexata no que se refere às audições à Associação Nacional de 
Municípios, que foi ouvida e deu um parecer desfavorável. Na sua opinião e na 
generalidade da maioria dos municípios, não é respeitada a autonomia do Poder 
Local. Esta legislação parte de um pressuposto com o qual está em frontal desacordo, 
que é a de um país a várias velocidades. 

Relativamente ao documento F apresentado pelo PSD, questiona qual é a função dos 
estágios profissionais.  

Referiu ainda o enorme contrassenso mostrado pelo governo do PSD/CDS, que tomou 
medidas para que as autarquias e os serviços públicos reduzissem trabalhadores, 
dirigentes e freguesias. Que diminuiu o financiamento ao Poder Local. Que levou ao 
aumento do desemprego particularmente entre os jovens. 

Este mesmo Governo, porque lhe interessa com a proximidade do período eleitoral e 
como quer baixar o nível de desemprego, cria os estágios profissionais.  

Questiona o PSD se o PEPAL é uma oportunidade de emprego. Só se com isso 
querem dizer que é um emprego com a duração de 9 ou 12 meses  

Podiam admitir o trabalhador-estagiário mas com toda a certeza que com estas 
políticas não o poderiam admitir para a câmara.  

É uma opção política mas justificada pelo que referiu. 

 

O Deputado Hugo Cruz do PSD, faz um pedido de esclarecimento. 

Questiona o Presidente da CMB sobre se é ou não contra a regionalização, uma vez 
que referiu na sua intervenção não concordar com a Europa das regiões.  

Relativamente às questões do PEPAL, pergunta se considera que um estágio na 
ordem dos 800 euros, para início de trabalho, se é uma coisa depreciativa. No que é 
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que ofende um jovem, de poder aceder a um estágio para ganhar competências 
durante 12 meses numa autarquia que reconhece que tem falta de meios. 

 

Presidente da CMB, não é contra a Europa das Regiões e é defensor da 
Regionalização em Portugal, mas está contra à substituição da Pátria Portuguesa.  

Considera essencial admitir, para já, trabalhadores nos serviços operacionais. Mas 
não contem com o Presidente da Câmara para substituir estes trabalhadores por 
estágios do PEPAL. Todos os outros estágios continuam a ser aceites pela câmara. 

 

A Deputada Teresa Guerreiro do PS, no passado dia 12 de fevereiro foi publicado o 
Decreto-lei nº30/2015, que vem estabelecer o regime de descentralização de 
competências nos municípios e entidades intermunicipais no domínio das funções 
Sociais do Estado.  

O Governo legislou no sentido de conferir um número crescente de competências na 
área social em sentido abrangente. A Educação, Saúde, Segurança Social e Cultura, 
são as áreas visadas. 

Este diploma induz uma transformação profunda na administração do estado 
português cujos resultados são muito difíceis de prever. 

Se não for bem acautelada, pode a descentralização administrativa perder-se para 
uma agenda ideológica que pretende retirar do estado e faze-lo substituir-se nalgumas 
áreas pelas IPSS e noutras pelos privados. 

Estão perante um modelo em que o Governo de uma forma fácil e leviana, se demite 
competências que lhe estão constitucionalmente conferidas. 

É perigoso e merece o repúdio quanto à forma de implementação. Suscita no imediato 
a preocupação da comunidade Barreirense. Apresenta como exemplo o Serviço Local 
de Ação Social do Barreiro, onde se verificou uma diminuição de colaboradores por 
inerência da passagem à requalificação e pela mobilização interna de funcionários 
daquele serviço para outros setores. O SLAS encontra-se aberto só dois dias por 
semana. 

Em relação a isto que posição entende o município do Barreiro tomar. 

Os eleitos do Partido socialista assumem a preocupação pela situação que está de 
facto a ser vivida, quer pelos funcionários da Segurança Social atingidos pelas 
medidas de requalificação quer pelos utentes, que sofrem os impactos perniciosos 
destas medidas gravosas e socialmente injustas. 

 

A Deputada Ana Silva do PS, Informou a assembleia que a Comissão Permanente de 
Saúde e Desenvolvimento Social reuniu no passado dia 15 de Dezembro de 2015, 
tendo sido discutido e aprovado o modelo de funcionamento e de organização dos 
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trabalhos da referida Comissão. No decorrer da reunião foi salientada a importância e 
incidência prioritária do CLASB – Conselho Local de Ação Social do Barreiro em 
matéria dos assuntos sociais. Foi ainda analisada a situação da saúde no concelho do 
Barreiro e abordadas as repercussões da Portaria 82/2014 de 12 de Abril, ao nível da 
degradação e desqualificação dos serviços públicos. Informou ainda ter em sido 
pedidas reuniões aos Conselhos de Administração do Centro Hospitalar Barreiro 
Montijo e ao ACES Arco Ribeirinho Sul, não tendo sido até hoje obtida qualquer 
resposta. Terminou a sua intervenção informando que será marcada nova reunião 
para o mês de Março. 

 

A Deputada Zélia Silva do PS, faz uma proposta de alteração ao documento do PSD, 
no sentido de retirarem no ponto 2 da Saudação “à junta de freguesia…”, de ser 
votado só o ponto 1. 

 

O Deputado Hugo Cruz do PSD, se isso inviabiliza o voto favorável do Partido 
Socialista, retiram. 

 

 

DECLARAÇÕES DE VOTO: 

O Deputado Hugo Cruz do PSD, “declarações de voto relativamente às moções 
contra a municipalização das áreas sociais e da educação. Tivemos que votar contra, 
porque encaramos que estas moções, verificam uma visão muito redutora do papel 
que as autarquias podem ter no nosso País e no nosso Estado de Direito. Que fazem 
lembrar umas alusões a um certo centralismo, outrora mais característico de outras 
zonas da Europa. Claro que não podemos estar favoráveis.  

Relativamente à moção da Saudação ao Povo Grego, claro que não podemos estar de 
acordo. Registamos a contínua preocupação com o Povo Grego e com a situação da 
Grécia. Mas nós entendemos que somos bastante diferentes, da situação da Grécia e 
entendemos também, que tomamos medidas exigentes para resolver o problema, aos 
que terão sido insuficientes na Grécia. O que se lê aqui é que o Bloco de Esquerda e 
quem apoiou aquela moção, está contra os dezoito países do Eurogrupo, tanto que 
tomaram aquela posição e os dezanove que inclui a própria Grécia, que votou 
favoravelmente ao documento. Registamos ainda novamente a preocupação e 
respeitamos a decisão que os gregos tiveram no seu voto. Praticamente também tem 
todos que nos respeitar nas posições que tomamos, todos nós nos nossos países. 
Deixo aqui alguma coisa em aberto, uma vez que já se ouvem algumas vozes 
dissonantes. Será que na próxima Assembleia já vamos ser aqui, apelidados de 
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traidores da revolução. Ao que parece já há membros desse partido que não estão 
muito satisfeitos com o acordo atingido. Inclusive fundadores e Eurodeputados desse 
partido. Claro que não podemos estar de acordo com esta moção.” 

 

O Deputado José Paleta da CDU, “sobre o sentido de voto da CDU em relação a 
algumas moções. Em relação à questão da delegação de competências nos 
municípios em funções sociais, o presidente da câmara o meu camarada Carlos 
Humberto, já desenvolveu suficientemente a nossa posição contrária a esta posição 
do governo. Eu para além da argumentação já avançada, reafirmava aquilo que 
também tenho dito aqui várias vezes, que é os perigos que o Estado Democrático 
corre. Enquanto este Governo se mantiver em funções o Estado Democrático corre 
sérios riscos. Esta delegação de competências, este quebrar da universalidade 
consagrada na nossa constituição que está a ser promovido pelo Partido Social 
Democrata e o DS, que estão no governo, constituem de facto uma ameaça àquilo que 
nós designamos o regime democrático. Não só votamos contra como continuaremos a 
combater para que haja universalidade destes direitos das pessoas, para que seja 
cumprida a Constituição da República Portuguesa e para que seja respeitada a 
autonomia do Poder Local Democrático. 

Em relação à Moção da grande oportunidade para os jovens, com este discurso, creio 
que a moção acaba por dizer em alguns parágrafos onde diz que o “PEPAL no 
Barreiro tonar-se ia uma excelente oportunidade, tanto para os jovens, que poderiam 
enriquecer o seu curriculum”. Eu conheço uma jovem que está desempregada há dois 
anos e anda a fazer um curso de cozinheira. Lá no curso de cozinheira têm que servir 
instituições, estão a trabalhar de borla como cozinheiras e a lavar pratos. É este 
enriquecimento que é proposto aos jovens. Mas isto vem do mesmo governo que há 
bem pouco tempo dizia “é uma oportunidade a malta ir para o estrangeiro”. Eu por 
acaso já contribuí. Tenho um filho meu no estrangeiro. Tirou um curso superior e 
cumpriu a orientação do senhor Paços Coelho e do seu governo e foi de facto para o 
estrangeiro à procura de outras oportunidades. Agora aparece aqui naturalmente para 
fazer o ataque à Câmara Municipal. O cheiro a eleições está ai e naturalmente que lá 
estão os jovens. 

Em relação a uma moção nossa, de saudação aos trabalhadores e à luta do dia 7 de 
Maio, neste caso devíamos de aproveitar para estarmos muito solidários com a luta da 
passada sexta-feira dos trabalhadores não docentes das escolas e nas tais funções 
sociais do estado que vão retirando trabalhadores destes serviços que dão cabo da 
qualidade destes serviços, como foi aqui afirmado por uma deputada do Partido 
Socialista, sem preocupação nenhuma social. Estes trabalhadores tinham em causa o 
seu emprego e o seu futuro. Fizeram uma grande luta na passada sexta-feira com 
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uma adesão de 80%. O que quer dizer que a resignação das pessoas ainda não está 
no ponto, de que quem nos governa desejaria.  

Votámos favoravelmente a moção do Bloco de Esquerda, que é a questão da votação 
na Grécia, e o encaminhamento que está a ser dado à Grécia, com problemas 
semelhantes aos nossos ao nível do País, da nossa Soberania e do cerco que é feito. 
Acompanhamos com uma grande preocupação e com alguns sinais de esperança 
para o povo grego, daquilo que foram as alterações realizadas com as eleições na 
Grécia. Temos mais dificuldade de acompanhar aquela coisa de “solidariedade com o 
seu governo” e “acompanhar todas as medidas que estão a ser tomadas”, mas não diz 
que medidas. A questão central é estarmos solidários com o Povo Grego. E ao 
endereçarmos esta solidariedade, endereçamo-la também ao Povo Português.”  

 

 

O Deputado Isidro Heitor do PS, “eu começaria pela moção do Bloco de Esquerda a 
G, e diria que o grupo municipal do Partido Socialista se absteve independentemente 
de haver um deputado nosso dentro daquilo que é a pluralidade do partido, tenha 
votado favoravelmente. Nós respeitamos as opções políticas do povo grego, que ao 
povo grego dizem respeito. Agora entendemos que é descabido estarmos, a saudar, a 
apoiar, ou a criticar as opções politicas legitimas e democráticas dos povos. Porque 
estas são opções livres e democráticas, expressas por quem de direito. Desejamos as 
maiores felicidades ao povo grego, agora entendemos que a assembleia Municipal do 
Barreiro, e este é o nosso papel de respeitar as opções politicas, não temos que vir 
aqui a saudar as medidas que tomam, seja que tipo de medidas forem. Por isso acho 
prudente havendo uma moção como houve de termos tomado uma posição de 
abstenção em relação a esta matéria.     

Em relação à moção A e B, como é evidente, não foi um voto envergonhado, foi um 
voto com convicção, embora não concordemos com algumas das questões aqui 
referidas. A matéria deliberativa não nos causou problema algum e como tal votamos 
com convicção estas duas moções. 

Em relação à moção apresentada pelo PSD em relação à oportunidade para jovens, 
foram apresentados alguns argumentos com os quais discordam. Compreende os 
argumentos apresentados pelo senhor presidente da câmara, nomeadamente os 
argumentos relacionados com politica e com aquilo que o governo pretende, 
aproximando-se eleições, reduzir a taxa de desemprego. Agora entre o nada e alguma 
coisa o Partido Socialista estará sempre do lado, de alguma coisa.” 

 



                          MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

12 
 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, chama a atenção para que cada 
grupo municipal tem direto a fazer no final de cada votação uma declaração de voto, 
esclarecendo o sentido do mesmo. 

 

O Deputado André Antunes do BE, “venho aqui comentar o nosso voto contra a 
proposta de recomendação do PSD, por mais oportunidades para os Jovens, No final 
desta proposta diz “oportunidades reais”, ora seja estes estágios não são 
oportunidades reais. São ilusões que duram 12 meses. Não têm nenhuma direção, 
criam falsas expetativas, brincam com as expetativas e com a esperança de carreira e 
de futuro dos jovens. Não chega a 800 euros. Servem apenas para maquilhar 
estatísticas e a política deste governo e o ataque brutal aos serviços. Nós não 
concordamos com esta política, com este criar de ilusões e que tem sido uma coisa 
que este governo tem feito em demasia e está na altura de acabar. Só quem passa 
por isso é que sabe o quão indigno são estes estágios.” 

 

A Deputada Madalena Alves Pereira do PS, “ eu queria me conformar com o 
regimento e respeitar as orientações que o senhor presidente aqui recordou, mas 
também senti que era meu dever recordar, que quanto a esta recomendação que o 
PSD, aqui trouxe, relativamente à adesão da câmara do Barreiro ao PEPAL ou não. 
Dizer o seguinte. É uma prática corrente da câmara do Barreiro, das juntas de 
freguesia do Barreiro e de muitas outras juntas e de muitas outras autarquias do nosso 
País, recorrerem aos programas operacionais dos centros de emprego para suprirem 
deficiências nos Assistentes Operacionais. Onde não criam expetativas de ingressão 
na carreira de ninguém, apenas utilizam aqueles como recursos disponíveis, a vontade 
e a necessidade de quem tem que trabalhar. Eu não me parece, percebendo 
obviamente que todos nos revemos naquilo que são as críticas aos estágios 
profissionais quando eles não alimentam uma expetativa de um ingresso numa 
carreira ativa, nem poderiam fazê-lo. Se estes estágios, quer na administração pública 
quer na administração local, significassem entrada imediata nas carreiras da 
administração pública, estaríamos a violar os princípios, da transparência, da isenção, 
da imparcialidade. Que são os princípios que regem os concursos públicos. 

Eu não concordo com a argumentação que o PSD, defendeu na apresentação da sua 
proposta. Eu não acho que estes 18 estágios pudessem vir substituir os trabalhadores 
que estão em falta na câmara municipal do Barreiro, longe disso. Era sim uma 
oportunidade para os jovens puderem ter um contacto, muitos deles, um primeiro 
contacto com o mundo do trabalho, ter enriquecimento, ter experiencia de trabalho e 
ser remunerado por isso.  
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A maior parte dos jovens o que estão a fazer, é desperdiçar o seu talento, a sua 
energia e a sua formação em experiências profissionais que não lhes trazem, nem 
enriquecimento nem remunerações condignas. E isso é uma evidência e é uma 
realidade  

Aquilo que aconteceu, para mim, e que é grave. Respeitando obviamente as posições 
politicas que aqui possam ter. É que há uma posição política da câmara que é a de 
dizer, “nós não aceitamos este programa” e a posição politica que 18 jovens poderiam 
ter, era dizer, “nós até podemos concorrer, mas também concordamos convosco e 
portanto não concorremos”. Aquilo que a câmara fez foi dizer a 18 pelo menos, que 
não podem participar e isso, eu não posso aceitar.  

 

O Deputado Mário Durval do BE, “ era para afirmar o nosso voto favorável à moção 
de apoio ao povo grego, por uma razão muito simples. O povo grego teve a coragem 
de dizer não às chantagens que lhes fizeram. 

O governo independentemente, e não sabemos o que é que vai dar toda aquela luta 
que tem sido travada. Mas sabemos uma coisa, ao contrário de outros governos, dos 
tais 19 que aqui foram focados, pelo menos tentam cumprir aquilo que prometeram 
nas eleições. Porque houve outras que foram às eleições com um programa e no dia a 
seguir foram fazer e executar outro completamente ao contrário.  

 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, coloca à Assembleia a proposta de 
se passar à discussão dos pontos 3.2 – Dia Municipal do Bombeiro e à eleição do 
novo representante da Assembleia no Conselho Municipal de Toponímia, deixando os 
restantes pontos para a sessão do dia 27 de Fevereiro. 

 

O Deputado André Batista do PS, o Partido Socialista fez um grande esforço para 
que fosse discutido ainda hoje o ponto 3.1, que é a informação escrita do senhor 
Presidente da câmara. 
Relativamente à ordem dos pontos da discussão da próxima reunião o que deixam à 
consideração é que o ponto 3.3, Proposta de Estratégia de Reabilitação Urbana seja 
discutido na sessão de 27 de Fevereiro antes do ponto 3.1, Informação escrita do Sr. 
Presidente da Câmara. 
 
O Deputado Hugo Cruz do PSD, refere que o grupo municipal do PSD estará 
disponível para qualquer das propostas apresentadas.  
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3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

3.2 DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO; 
A Assembleia Municipal aprovou por UNANIMIDADE, de acordo com a proposta da 
Câmara Municipal, o documento encontrando-se inserto no final desta ata como 
“Anexo A”. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, faz a leitura da proposta, colocando-
a em seguida à votação. 
 
Neste ponto da ordem de trabalho não houve intervenções. 
 

3.4 ELEIÇÃO DE ANDRÉ ALEXANDRE PINOTES BATISTA COMO REPRESENTANTE DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NA COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONIMIA; 

Aprovado por MAIORIA com 27 votos a favor, 2 votos brancos e 1 voto nulo, através 
de escrutínio secreto. 

ENCERRAMENTO  

O Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos pelas 00 

horas e 11 minutos do dia 24 de fevereiro de 2015, constando a gravação 

áudio desta sessão arquivada, nos serviços da Assembleia Municipal.  

APROVAÇÃO DA ATA  

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

após lida e aprovada por MAIORIA na reunião ordinária realizada em 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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