
                          MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

1 
 

 

Ata nº4/15  

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada 27 de Abril de 2015 

 
Aos vinte e sete dias do mês de Abril do ano dois mil e quinze, 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 APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS, RELATÓRIO DE GESTÃO, O RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PAEL E OS MAPAS 

DO INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – ANO 2014 DA CÂMARA MUNICIPAL DO 

BARREIRO; 

3.3 APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA DO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES 

COLECTIVOS DO BARREIRO – ANO DE 2014; 

3.4 APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA DE 1ª REVISÃO ÀS GRANDES 

OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO; 

3.5 APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE 

PESSOAL, AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

CONCURSAL; 

3.6 APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA DE RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO DE 10 ASSISTENTES OPERACIONAIS; 

3.7 DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMINIO PUBLICO PARA O DOMINIO PRIVADO 

DO MUNICIPIO – RUA MIGUEL BOMBARDA (PAVILHÕES) – (DGU/100/3); 

 



                          MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

2 
 

3.8 DESAFETAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO 

PRIVADO DO MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE AO 

CENTRO DE REFORMADOS E IDOSOS DO VALE DA AMOREIRA (CRIVA); 

 

 

 

Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21,34 

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.  

 Espírito Santo é substituído por Arlindo Costa 

 Rui Ferrugem é substituído por Carlos Bucho 

 Antonieta Oliveira é substituída por Alfredo Falcão 

 Hugo Cruz é substituído por Patrícia Ferreira 

 Madalena Alves Pereira é substituída por Maria Teresa Guerreiro 

 Carlos Guerreiro é substituído por David Rodrigues 

 Mário Durval é substituído por Manuel Sabino 

 

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

 
Paulo Rodrigues – Já participou em várias assembleias de outros concelhos e está 
surpreendido porque nesta os presentes são praticamente os representantes dos 
partidos. 
O desespero obriga-o a atitudes mais radicais. Nos anos 90 acreditou que esta terra 
tivesse algum caminho mas hoje já não acredita. Não se criam ambientes 
motivadores. 
É uma câmara que vive de aparência. Existem outras câmaras da mesma cor e dá o 
exemplo do Seixal que nada tem a ver com isto, nas dinâmicas criadas. 
Mora numa rua que se chama Almirante José Mendes Cabeçadas, não se acha no 
direto de ser melhor servido do que outro munícipe qualquer. Mas não concebe que o 
seu filho venha a sair de casa e leve com uma pedrada na cabeça, porque uma 
câmara desleixada tape um buraco com pedregulhos. 
Não sabe se é por causa de residir no prédio com o nº 36, onde também reside uma 
engenheira da câmara municipal e se por isso existe algum complexo em arranjar 
essa rua. Mas esta situação já transvaza tudo o que é razoável.  
No seu prédio existe um infantário que é propriedade da câmara municipal do Barreiro. 
Tem uma casa de máquinas construída à revelia do plano do edifício e que deu uma 
série de infiltrações. Existe uma infiltração na placa do prédio que é responsabilidade 
da câmara, detetada há dois anos, tem um dos pilares de sustentação do prédio a ser 
todo corroído, com as pessoas a não puderem arrumar os carros nos seus espaços da 
garagem. 
Está na sua génese combater o racismo, mas sabe-se que os indivíduos de etnia 
cigana são pessoas temperamentais e não se regem pelo mesmo conceito de 
sociedade. São pessoas que na sua convivência se tornam difíceis. 
A água corre em algumas condutas de fibrocimento com amianto, dito por funcionários 
da câmara. 
Uma zona ribeirinha que teve agora alguma intervenção. Mas é engraçado que 
algumas ruas já têm uma iluminação como deve ser toda em Led e na sua rua existem 
candeeiros apagados e alguns estão fundidos há meses. 
 
 
José Maria Henriques Costa – desconfia que a pessoa que projetou a paragem do 
autocarro na Miguel Pais ao pé da Alfredo da Silva, não devia de estar bem da 
cabeça. Porque se for um carro ligeiro tem que estar a cinco metros e tal e um 
autocarro tem que estar pelo menos a vinte metros, para terem visibilidade.  
Ao pé do Pingo Doce existe uma conduta de água onde o senhor da câmara que é do 
trânsito colocou uma central elétrica dos sinais lá dentro. Um dia destes quando 
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choveu teve que andar mais o jardineiro a tirar os arbustos lá de dentro porque a 
conduta estava cheia de água. 
Gostava de saber porque é que não vem os carros da SIMARSUL à estação 
elevatória, duas ou três vezes por mês tirar a porcaria que lá está.  
 
 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, sobre as intervenções foram 
tomadas notas e terão as respostas que se acharem convenientes nomeadamente da 
Assembleia e da Câmara Municipal. 

Passa de imediato ao ponto 2 da Ordem do Dia. 

 

O Deputado André Pinotes do PS, a participação na assembleia do Barreiro é um 
problema sobre o qual têm que refletir. 

Na freguesia do Lavradio, nomeadamente nos Fidalguinhos na Rua dos Penicheiros 
existe uma cidadã que tem uma incapacidade física gritante. Para ser específico, não 
tem uma perna. Esta pessoa não quer nenhum tipo de disputas partidárias acerca da 
sua situação. 

Resolveu em consequência da reunião de câmara, onde foi exposto o assunto que a 
sua intervenção hoje em vez de ser de aviso seria de denúncia. 

Esta senhora teve o estacionamento atribuído, foi-lhe retirado. Voltou a ter 
estacionamento atribuído e novamente retirado.  

Pediu-lhe a documentação para perceber a fundamentação jurídica que estava em 
causa. O que a câmara facultou a esta munícipe foi a lei geral dos portadores de 
deficiência e sete folhas de cópias de um blogue de 2007, onde era analisada a 
legislação em vigor. 
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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 18 documentos e identifica cada um deles com uma letra.  

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

Os 18 documentos apresentados para apreciação e votação, encontram-se anexos à 

ata e passam a ter a seguinte referência: 

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

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 – PSD – SAUDAÇÃO – 25 DE ABRIL E 1 DE MAIO; 

Aprovado por unanimidade.  
 

Doc. C – PS – SAUDAÇÃO – 41 ANOS DO 25 DE ABRIL, 40 ANOS DAS PRIMEIRAS 
ELEIÇÕES LIVRES; 

Aprovado por unanimidade.  

 

Doc. D – CDU – SAUDAÇÃO – 41º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DE ABRIL E O 1º DE MAIO OS 
TRABALHADORES E AS SUAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS;  

Aprovado por maioria. Com 25 votos a favor, 17 da CDU, 5 do PS, 2 do BE e 1 do 
MCI, 2 votos contra do PSD e 3 abstenções do PS. 

 

Doc. E – BE – SAUDAÇÃO – DEFENDEMOS ABRIL, PROSSEGUIREMOS EM MAIO E 
SEMPRE!;  

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

 
Doc. F – PS – MOÇÃO – SAUDAÇÃO AO 1º DE MAIO; 

Aprovado por maioria. Com 28 votos a favor, 17 da CDU, 8 do PS, 2 do BE e 1 do 
MCI, 2 votos contra do PSD. 
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Doc. G – PSD – SAUDAÇÃO – SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DA ESQUADRA DA PSP NO 
CENTRO DO BARREIRO; 

Rejeitada por maioria. Com 11 votos a favor, 2 do PSD, 8 do PS e 1 do MCI, 17 
votos contra da CDU e 2 abstenções do BE. 

 

Doc. H – PS – MOÇÃO – PELA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DO TRANSPORTE 
FLUVIAL; 

Aprovado por maioria. Com 27 votos a favor, 17 da CDU, 7 do PS, 2 do BE e 1 do 
MCI, 2 votos contra do PSD. 

O deputado Isidro Heitor do PS, pede escusa de votar. 

 

Doc. I – CDU – MOÇÃO – O PÓLO FERROVIÁRIO DO BARREIRO; 

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

 

Doc. J – BE – MOÇÃO – EM DEFESA DOS TRANSPORTES PÚBLICOS; 

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

 

Doc. K – CDU – MOÇÃO – TRANSPORTES PÚBLICOS COMO GARANTE DE COESÃO 
SOCIAL E TERRITORIAL E DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS 
POPULAÇÕES; 

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

 

Doc. L – CDU – MOÇÃO – CAOS NO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO HOSPITAL DO 
BARREIRO /CHBM; 

Aprovado por maioria. Com 28 votos a favor, 17 da CDU, 8 do PS, 2 do BE e 1 do 
MCI, 2 votos contra do PSD. 
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Doc. M – CDU – MOÇÃO – CONTRA A FUSÃO DOS SISTEMAS MULTIMUNICIPAIS DE 
ÁGUAS E SANEAMENTO; 

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

 

Doc. N – BE – MOÇÃO – CONTRA A REDUÇÃO DE PESSOAL DAS CPCJ; 

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

 

Doc. O – PS – VOTO DE CONGRATULAÇÃO – LUÍS PEDRO CERQUEIRA; 

Rejeitada por maioria. Com 11 votos a favor do PS, do PSD, do BE e do MCI, 17 
votos contra da CDU. 
O deputado do PS Amílcar Romano ausentou-se da sala e a deputada do PS Zélia 
Silva pediu escusa de votar. 

 

Doc. P – PS – SAUDAÇÃO – FUTEBOL CLUBE BARREIRENSE; LUSO FUTEBOL CLUBE; 
GRUPO DESPORTIVO FERROVIÁRIOS DO BARREIRO E GALITOS 
FUTEBOL CLUBE; 

Aprovada por unanimidade. 
 

Doc. Q – PS – VOTO DE PESAR – JOSÉ MARIANO GAGO – HOMENAGEM AO CIENTISTA, 
AO POLÍTICO E AO HOMEM; 

Aprovado por unanimidade. 

 

Doc. R – PSD – SAUDAÇÃO – DR. MÁRIO DURVAL – ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE 
SERVIÇOS DISTINTOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – GRAU PRATA 

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 Vítor Nunes do PSD, apresenta os seus cumprimentos e apresenta a 
SAUDAÇÃO – SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DA ESQUADRA DA PSP NO CENTRO DO 
BARREIRO, subscrita pelo grupo municipal do Partido Social Democrata e identificada 
pela mesa como documento G. 
 
O Deputado José Batata da CDU, comemora-se no próximo dia 30 de abril, o Dia 
Internacional do Jazz. 
Este dia foi instituído pela UNESCO pela primeira vez em 2012. 
O Jazz tem na sua origem e no seu desenvolvimento, uma forte componente social. 
 

A Deputada Patrícia Ferreira do PSD, manifesta os seus cumprimentos e apresenta a 
SAUDAÇÃO – 25 DE ABRIL E 1 DE MAIO, subscrita pelo grupo municipal do Partido 
Social Democrata e identificada pela mesa como documento B. 

 
O Deputado Isidro Heitor do PS, manifesta os seus cumprimentos e apresenta a 
SAUDAÇÃO – 41 ANOS DO 25 DE ABRIL, 40 ANOS DAS PRIMEIRAS ELEIÇÕES LIVRES, 
subscrita pelo grupo municipal do Partido Socialista e identificada pela mesa como 
documento C. 
 
O Deputado André Pinotes do PS, manifesta os seus cumprimentos e apresenta a 
MOÇÃO – PELA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DO TRANSPORTE FLUVIAL, subscrita 
pelo grupo municipal do Partido Socialista e identificada pela mesa como documento 
H. 
 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal, faz um intervalo de 5 minutos para 
análise e discussão dos documentos pelos grupos municipais. 
 
O Deputado José Paleta da CDU, faz uma interpolação à mesa. 
No intervalo o grupo municipal da CDU esteve a ver qual seria a melhor metodologia 
de trabalho para análise e discussão das propostas apresentadas. Chegaram a 
ponderar a hipótese de não terem condições de votar nenhuma das moções para além 
das da CDU. Não existem condições para que consigam ler todos os documentos que 
lhes foram apresentados. 
Embora de forma rápida e abreviada como costumam fazer nos intervalos, não votam 
nenhuma moção sem verem qual é o seu conteúdo politico. Tem votado muitas que 



                          MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

9 
 

não concordam na íntegra co o seu conteúdo político mas procuram criar algum 
consenso. 
A interpolação à mesa é no sentido, que de futuro, pelo menos no início dos trabalhos 
da Assembleia sejam entregues a cada um dos eleitos da Assembleia Municipal. 
Foram distribuídas um conjunto de moções só ao responsável do grupo municipal. 
Que por sua vez tem que as resumir e transmitir aos restantes membros no intervalo 
de 5 minutos. 
 
 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal, a mesa rejeita enquanto sua 
responsabilidade. Faz um apelo para que de facto todos os deputados e que quisesse 
apresentar documentação para discussão e votação, tentassem fornecê-las aos 
serviços da Assembleia com antecedência. 
 

O Deputado Arlindo Costa da CDU, manifesta os seus cumprimentos e apresenta a 
MOÇÃO – O PÓLO FERROVIÁRIO DO BARREIRO, subscrita pelo grupo municipal da 
Coligação Democrática Unitária e identificada pela mesa como documento I. 

 

O Deputado André Antunes do BE, manifesta os seus cumprimentos e apresenta a 

SAUDAÇÃO – DEFENDEMOS ABRIL, PROSSEGUIREMOS EM MAIO E SEMPRE!, subscrita 

pelo grupo municipal do Bloco de Esquerda e identificada pela mesa como documento 
E. 

 
A Deputada Dulce Reis da CDU, manifesta os seus cumprimentos e apresenta a 
SAUDAÇÃO – 41º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DE ABRIL E O 1º DE MAIO OS TRABALHADORES 

E AS SUAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS, subscrita pelo grupo municipal da Coligação 

Democrática Unitária e identificada pela mesa como documento D. 

 
O Deputado Vítor Nunes do PSD, apela a que todas as bancadas e todos os grupos 
parlamentares, tal como na reunião anterior e relativamente ao Projeto do Terminal de 
Contentores. Julga que seria extremamente interessante que os deputados presentes 
conseguissem pôr-se de acordo e aprovar por unanimidade uma Moção relativa à 
celebração do 25 do Abril, que independentemente dos projetos políticos é de facto 
para todos uma grande conquista de Portugal e do povo português. 
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A Deputada Zélia Silva do PS, manifesta os seus cumprimentos e apresenta o VOTO 
DE PESAR – JOSÉ MARIANO GAGO – HOMENAGEM AO CIENTISTA, AO POLÍTICO E AO 
HOMEM, subscrito pelo grupo municipal do Partido Socialista e identificado pela mesa 
como documento Q. 

 

O Deputado Paulo de Deus da CDU, manifesta os seus cumprimentos e apresenta a 
MOÇÃO – 35 HORAS SIM, 40 HORAS NÃO!, subscrita pelo grupo municipal da 
Coligação Democrática Unitária e identificada pela mesa como documento A. 

 

O Deputado Amílcar Romano do PS, relativamente à Moção a presentada pelo PSD, 
sobre a instalação da esquadra da PSP no centro do Barreiro. 

Este edifício designado por “Café-Barreiro”, foi adquirido há dez anos, teve uma 
pequena intervenção e depois foi abandonado. Esta solução não havendo outras, 
também não deixaram de a apoiar. Preocupa-os sobre a concretização daquela 
intenção, que ainda está dependente da aprovação de uma candidatura que será 
direcionada para a recuperação do imóvel.   

Não sendo aprovada aquela candidatura coloca a questão de qual será o 
desenvolvimento que aquela intenção irá ter. 

O PS tem tido uma posição muito clara sobre aquele tipo de saudações que são 
inócuas. Eu saúdo-me a mim, tu saúdas-te a ti, para quê e porquê.  

Por isso a população está ao lado, não acompanha, é desinteressada, não é 
mobilizada.  

Estas são as falsas saudações ou falsas propostas que esta Assembleia poderia 
dispensar. 

 

O Deputado Isidro Heitor do PS, sobre a questão do Polo Ferroviário do Barreiro. 

Tem um sentimento muito especial quer as oficinas da EMEF do Barreiro quer às do 
Entroncamento. Compreende claramente o problema dos trabalhadores da EMEF do 
Barreiro. 

O Barreiro já foi um Polo Ferroviário dos maiores do País. Questiona se o município do 
Barreiro ao longo de todos estes anos, fez tudo aquilo que lhe competia no sentido de 
também se manter ali aquele polo. Não existiram PDM no Barreiro que deram um mau 
sinal às empresas. Onde se previa fazer construções naqueles sítios. Não existiram 
alterações estratégicas importantes em torno daquela área. 
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Em relação à Moção a CDU esquece-se que não se podem entregar as manutenções 
sem mais nem menos à EMEF. Existem concursos públicos e regras claramente a 
serem cumpridas. 

Gostava de saber qual é a realidade dos factos ao dia de hoje, porque consta que o 
processo de privatização da EMEF está em marcha, existem trabalhadores que já 
foram transferidos para outros lados e o que está a ser feito no Barreiro vai passar 
para Guifões e para o Entroncamento.  

 

O Deputado Manuel Sabino do BE, faz um reparo para que façam referência ao 
Grupo Desportivo dos ferroviários do Barreiro, que festejaram 80 anos no dia 19 de 
abril. 

O Deputado Vítor Nunes do PSD, o documento do PSD não pretende com a 
saudação e a referência que fazem, resolver os problemas todos nem do Barreiro 
antigo, nem do resto do Barreiro. 

Estão cientes que os problemas que existem são graves, que afetam todo o concelho 
e que muito mais tem que ser feito a diversíssimos níveis para melhorar a situação e 
para aumentar a perceção de segurança das populações. 

 

Presidente da câmara, relativamente à EMEF, ouve, lê, vê, mas formalmente não 
conhece nada, não lhe foi comunicado nada. A última informação que tinha sobre essa 
matéria é a de mais 10 trabalhadores que iam ser demitidos. 

À EMEF, SOFLUSA, TRANSTEJO, quer reafirmar que a posição da câmara se 
solidariza com as posições propostas na Assembleia Municipal. 

Sobre a privatização da EGEF e das empresas de águas residuais, contaram com o 
apoio da câmara e a firme intervenção no sentido da defesa destas empresas 
continuarem como Empresas Públicas e de gestão pública. 

Quanto aos cortes na Saúde, na Ação Social e na Educação também manifesta o 
apoio às tomadas de posição que ali foram propostas. 

O “café-Barreiro”, não se encontra dependente de nenhuma candidatura. A PSP 
assume a despesa da recuperação do edifício. É o que está acordado.  
O Partido Socialista assumiu pelo seu líder no Concelho do Barreiro, André Pinotes, 
uma crítica à câmara, por um facto concreto que considerou de caracter social. 
Considera inaceitável, do ponto de vista do respeito democrático que tem que ter uns 
pelos outros, a intervenção que foi feita na câmara e secundada pelo deputado André 
Pinotes. Como se a luta politica fosse de caracter pessoal.   
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O Deputado André Pinotes do PS, faz um protesto. 
Existe uma diferença entre a intervenção do público numa reunião de câmara e a 
intervenção de um deputado eleito naquela bancada com votos que são iguais para 
todos.  
Limitou-se a relatar uma situação. Que é uma das competências dos deputados 
municipais e a sua responsabilidade enquanto eleitos. 
 
 

O Deputado Vítor Nunes do PSD, sugere quês e funda, num único documento as 
várias saudações que existem sobre o 25 de Abril. 

 

A Deputada Zélia Silva do PS, são apologistas de que o 25 de abril é de todos. E 
nesse sentido estão disponíveis para terem um documento conjunto. 

 

O Deputado José Paleta da CDU, Não estão disponíveis para se juntarem em 
concessões contrárias às suas. Vão votar favoravelmente as outras moções sobre o 
25 de Abri, apesar de terem opiniões contrárias e lê um trecho da saudação do PSD 
com o qual estão em desacordo. 

 

O Deputado Isidro Heitor do PS, afirma que tem concessões diferentes do mundo e lê 
um excerto de uma intervenção de Álvaro Cunhal de 1975. 

 

O Deputado Vítor Nunes do PSD, lê a SAUDAÇÃO – DR. MÁRIO DURVAL – 
ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE SERVIÇOS DISTINTOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – 
GRAU PRATA, subscrita pelo grupo municipal do Partido Social Democrata e 
identificada pela mesa como documento R. 
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DECLARAÇÕES DE VOTO: 

O Deputado Isidro Heitor do PS, “venho aqui fazer em nome da bancada do Partido 
Socialista, declaração de voto em relação à Moção A e D da CDU. 

Sendo que, reconheço e é verdade, que houve deputados que individualmente 
considerados votaram de modo diferente da maioria do grupo do PS.  

O PS votou favoravelmente estas duas moções, embora não concorde com todos os 
fundamentos, tal como ainda à bocado o deputado Paleta referiu em relação a uma 
das nossas moções. Entendemos que na Moção do 25 de Abril, deveria de ser uma 
moção mais para unir do que dividir. Este ponto C, embora concordemos com a 
posição, em relação ao governo, achamos que devia de ter havido um esforço no 
sentido de ter sido votada por todos os grupos municipais. 

Em relação à Moção A, não concordamos com alguns dos considerandos, mas acho 
que o fundamental não deve ser prejudicado pelo acessório, quer numa quer na outra. 
Votamos favoravelmente por essa exclusiva razão.”  

 

O Deputado Vítor Nunes do PSD, “o grupo municipal do PSD, uma vez mais nesta 
Assembleia Municipal, foram sujeitos a um trabalho muito árduo de apreciação de 
muitas moções. Apesar de uma vez mais, termos pedido aos senhores deputados que 
tentassem limitar, o número de documentos a apresentar e a discutir na Assembleia 
Municipal. E esgotamos com o PAOD esta primeira sessão da Assembleia Municipal. 
De qualquer modo muitos destes documentos como vem sendo habitual, são feitos 
para atacar, muitas vezes repetindo os temas, o governo. Obrigando-nos a votar 
contra, infelizmente. Porque insisto e tenho que insistir aqui, que o PSD é favorável há 
existência de serviços de transportes de qualidade, serviços de saúde de qualidade, 
mobilidade de qualidade. 

 O governo do PSD trouxe para o Barreiro pagamentos compensatórios aos 
Transportes Coletivos do Barreiro, aprovou a localização do Terminal de Contentores, 
está agora a discutir e a trabalhar com a câmara, no sentido da instalação no Barreiro-
antigo, destes serviços de segurança, abriu o Centro de Saúde de Santo António. Tem 
feito muita coisa e o que acontece é que este governo tem tido a necessidade de gerir 
com a maior responsabilidade possível uma situação absolutamente dramática em que 
este País estava. E portanto defender os Serviços Sociais e defender o Estado Social 
é torna-lo financeiramente viável. Isso é uma coisa que os senhores não sabem, 
porque nunca tiveram nem terão que governar o País.” 

 

 



                          MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

14 
 

 

O Deputado José Paleta da CDU, “o nosso voto contra a questão da saudação ao 
Presidente da Câmara, que a gente saúda todos os dias. Se fosse obra concreta era 
quase inevitável que agente tinha que saudar. Agora o que a moção diz é que 
“delibera saudar as iniciativas e esforços desenvolvidos…”, esta é só para dizermos ao 
governo que também aprovamos uma coisa aqui no Barreiro. Sobre o Café-Barreiro e 
as instalações da PSP, temos ouvido falara há tanto tempo e o que queremos é ver a 
obra feita. É normal que o Presidente da Câmara faça este trabalho, a Assembleia não 
tem que o estar a saudar todos os dias, só porque está a fazer uma coisa com o 
governo. Entendemos que não se justifica, saudar encapotadamente o governo.  

Entendemos o orgulho do Partido Socialista em ter bons quadros como o Dr. Luís 
Pedro Cerqueira, de ser um homem com capacidade de liderança. Mas a sua 
capacidade de liderança não é para a gente, será para o Partido Socialista. Esta é 
uma congratulação do Partido Socialista. Como pessoa entendemos que é uma 
pessoa simpática, agora a Assembleia municipal não é propriamente um instrumento 
para a gente estar a valorizar os quadros, desta ou daquela força politica, que 
queiramos valorizar. Daí o nosso voto contra. 

Eu digo sem hipocrisia nenhuma que tem havido um consenso das forças politicas 
nesta Assembleia Municipal em votarmos os Votos de Pesar. Por acaso num dos 
últimos Votos de Pesar, quer o PSD, quer o PS, chamaram-nos à atenção em relação 
ao falecimento do José Casanova, dirigente do Partido comunista e lutador antes do 
25 de Abril, para que tivéssemos eleições. Porque não era uma pessoa local, era uma 
figura que pode ser Nacional para o PCP, mas que não era para eles. Para vermos 
que estávamos a abrir um precedente. Essa conversa para nós não caiu em saco roto. 
Fizemos essa avaliação. No Voto de Pesar que hoje votamos aqui diz “homenagem ao 
Cientista, ao Politico e ao Homem…”. Uma coisa para nós CDU é o sentirmos o pesar 
pelo desaparecimento de um ser humano e fazermos um minuto de silêncio. Agora 
outra coisa é nós CDU, termos ido à rua lutar no governo em que o senhor Gago era 
ministro. Diríamos que é um bocado forçado para nós e para não sermos hipócritas, 
estarmos aqui a valorizar uma pessoa no plano político.”   
 

O Senhor Presidente da Assembleia, conforme tinham combinado fazerem hoje o 
Período Antes da Ordem do Dia e a informação escrita do senhor Presidente da 
Câmara. 

Pergunta se prolongam os trabalhos. Mas pareceu-lhe evidente que vão ficar por ali. 

Por sugestão do Presidente da Câmara a Assembleia do dia 28 de Abril, iniciará os 
seus trabalhos com o ponto 3.2 e prosseguirá com o 3.3 e 3.4 por estes terem que ser 
aprovados até ao fim do mês de Abril. Passando a informação do Presidente da 
Camara, para o dia 30 de Abril. 
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ENCERRAMENTO  

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

horas e 04 minutos do dia 28 de abril 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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