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Ata nº6/15  

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada 30 de Abril de 2015 

 
Aos trinta 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:  
 

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; 

3.5 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); 

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 21,30 

hora, registando-se a presença de 29 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 Hélder Loução 

 Antonieta Oliveira é substituída por José Carlos Marques 

 Zélia Silva é substituída por Teresa Guerreiro 

 Amílcar Romano é substituído por António Machado 
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 Isidro Heitor é substituído por David Rodrigues 

 Carlos Guerreiro é substituído por Filipa Pinto 

 Mário Durval é substituído por Manuel Sabino 

O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente Carlos Humberto 
Palácios Pinheiro de Carvalho e pelos Vereadores, Regina Célia Gonçalves Agostinho 
Janeiro, Rui Pedro Gaspar Lopo, Sónia Isabel Oliveira Lobo, Luís Filipe Pimenta 
Ferreira, Joana Rita Falua Branco, Rui Jorge Fernandes Faria, 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.  

 

 

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

 

O Presidente da Câmara, relativamente à Plataforma Multimodal do Barreiro, informa 
a Assembleia que tiveram no Porto de Barcelona, com a APL e a Baia Tejo. Onde 
tiveram oportunidade de ver entre muitos outros aspetos a relação “porto-cidade” e 
aforma d egestão do porto e da plataforma logística adjacente ao porto. 

No dia 20 de Maio terão a assinatura pública em Lisboa da adesão formal da câmara à 
atividade portuária. 

Estão a realizar um conjunto de debates até junho sobre a Plataforma Multimodal. O 
próximo está marcado para 26 de Maio, com a presença do presidente da CCDR, o 
vereador da câmara de Lisboa e o 1º secretário da comissão executiva da Área 
Metropolitana de Lisboa e realizar-se à no museu da Baia Tejo. 

Aguardam o resultado das Candidaturas e pensam que em Junho ou Julho terão 
resposta e por estes dias estará a sair a Abertura do Concurso para o Estudo de 
Impacto Ambiental.  

Sobre o Café-Barreiro, aguarda-se o parecer do Ministério das Finanças, de forma a 
garantir que a verba prevista para a recuperação do edifício será disponibilizada. 
Aguardam a marcação da assinatura do protocolo com a PSP. No entanto é preciso 
ter presente que com a demissão do secretário de estado este assunto passou para o 
Gabinete do Ministro. Aguardam informação para saberem qual é o contacto no 
gabinete para retomarem as conversações. 
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Não quer deixar de sublinhar a importância das comemorações do 25 de Abril e a 
forma positiva como as coisas decorreram e continuam a decorrer. 

Nestes primeiros três meses a divida global da câmara se reduziu em relação a 
Dezembro de 2014, em cerca de um milhão de euros. 

 

 

O Deputado André Pinotes do PS, sobre o terminal de Contentores coloca algumas 
questões. 

As pessoas no Barreiro querem entender o impacto em termos de criação de postos 
de trabalho direto e indireto. E qual o impacto económico.  

Saúdam genuinamente que a CDU tenha corrigido a forma como aborda esta 
temática. 

Ao fim de quatro anos do Governo PSD/CDS e com a extinção do Arco Ribeirinho Sul, 
pergunta ao presidente da câmara que avaliação é que faz, para os interesses do 
Barreiro. 

Critica ao executivo, por muitas vezes os eleitos do Partido Socialista na Câmara do 
Barreiro, na assembleia e nas juntas de freguesia, apresentam propostas que são 
recusadas pela maioria da CDU. Mais tarde de uma forma ou de outra veem a 
constatar que elas são implementadas.  

Querem saudar o conjunto de debates com as forças vivas da sociedade, mas recorda 
que na Assembleia Municipal foi apresentado um documento que ia nesse sentido e 
foi reprovado pelo Partido Comunista. 

 

A Deputada Apolónia Teixeira da CDU, congratulam-se por o “DIA B” ter sido um dos 
10 vencedores entre 324 candidaturas, do prémio “TODOS QUEREMOS UM BAIRRO 
MELHOR”. 

Congratulam-se também por a Candidatura apresentada pela RUMO do DLBC ter 
passado à 2ª fase de pré-qualificação. 

Pergunta ao senhor Presidente da Câmara em que é que consiste a 2ª fase, quais são 
os prazos e como se está a perspetivar a continuação daquele processo de 
candidatura. 

Sobre a Habitação Social, com um parque que está fortemente degradada e com 
problemas graves do ponto de vista social. A Câmara no anterior mantado fez um 
esforço quanto ao Bairro da Quinta da Mina e ao Bairro Alves Redol. Fez um estudo 
que orçava em mais de 5 milhões de euros na recuperação dos fogos, só da Quinta da 
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Mina. Verifica-se através da informação escrita que estão a prosseguir com as obras 
de intervenção em vários fogos. Qual é a programação relativamente àquela matéria. 

A igualdade de género foi uma bandeira que o município abraçou em 2014. No âmbito 
das boas práticas que o município já pode apresentar, gostaria de saber que iniciativas 
é que se preveem para a concretização do PLANO DE IGUALDADE, nomeadamente 
na articulação com a Comissão de Igualdade de Género.  

Também na Informação Escrita no Plano de Repavimentação tem uma nota sobre o 
esforço que está a ser feito na correção de pavimentos em diversas vias. Coloca uma 
preocupação pessoal que tem a ver com as passadeiras na Avenida Alfredo da Silva 
em calçada Portuguesa. 

 

O Deputado André Antunes do BE, nos últimos meses na informação escrita ao nível 
das Siglas notou-se algum avanço e tornou-se mais percetível. Mas nesta houve 
algum retrocesso. 

São de saudar todos os espaços de debate, mas está na altura de com pequenos 
gestos começarem a rever formatos. O que está previsto como possibilidade no 
Regimento da AM, de serem feitas reuniões ao sábado. Pode fazer diferença ao nível 
da afluência e mesmo na riqueza do debate. 

A participação na BTL é de saudar mas é insuficiente. Existe todo um trabalho que 
nem tem muitos custos associados e que pode ser feito ao nível do Turismo. Muitos 
turistas fazem a viagem Lisboa-Barreiro. Mas chegam ao Barreiro e voltam para trás. 
Devíamos de investir em sinalização para zona que temos como a dos moinhos. Um 
pequeno guia com a lista dos restaurantes. 

No Barreiro não promovemos bem as nossas coisas. 

 

O Deputado Vicente Figueira da CDU, em nome do executivo da Junta de Freguesia 
de Santo António da Charneca, congratulam-se com o executivo da câmara pela 
pavimentação da de várias ruas do concelho e em particular a 510 e a Rua da 
Estremadura.  

 

O Deputado André Pinotes do PS, o Partido Socialista mostra a sua disponibilidade 
para se reunirem ao sábado. Também deviam de adotar reuniões descentralizadas 
para a Assembleia Municipal. 

Não sabe quais foram as razões que levaram a Presidente da União de Juntas do 
Barreiro e Lavradio a marcar para o mesmo dia, da Assembleia Municipal, uma 
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reunião. Ou o que é que levou o Presidente da Assembleia Municipal a marcara uma 
reunião para o mesmo dia. 

Alguma coisa não está correta quando a Assembleia Municipal e uma junta reúnem no 
mesmo dia. 

Nas comissões discutem coisas que depois não chegam às pessoas. Houve uma 
proposta muito simples, que era a da Comissão dar nota da sua existência às 
entidades de saúde que tem que ver com a sua esfera de ação. Foi recusado pelo 
Partido Comunista dizendo que não podia ser assim, tinha que ser através da mesa. 
Voltam a fazer essa proposta, não só para aquela Comissão como para todas, porque 
as Comissões podem ter utilidade se os deputados quiserem. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia, existiram duas intervenções que se referiam ao 
funcionamento da Assembleia, chamada a tenção para dizer que o que está em 
discussão é a informação escrita do Presidente da Câmara. 

 

A Deputada Ana Porfírio da CDU, as Assembleias de Freguesia, conforme está na 
Lei são convocadas pelo presidente da Assembleia de Freguesia e não pela 
Presidente da União de Juntas de Freguesia do Barreiro e Lavradio. 

 

O Deputado André Rosado do PS, faz um reparo de profunda desilusão de como é 
apresentada a informação escrita do Presidente da câmara.  

Duas notas positivas, uma ao facto do “DIA B” ter sido agraciado como um dos 10 
primeiros no prémio e da inauguração do parque de Skate no Parque da Cidade. 

Refere-se á notícia da demissão em bloco dos chefes da urgência da carreira de 
enfermagem do hospital do Barreiro. Ao encerramento temporário por falta de pessoal 
de urgência da genecologia e obstetrícia no passado fim-de-semana. Faz um reparo 
por há cinco meses que continuam a aguardar por deferimento relativamente a um 
pedido de audiência com o conselho de administração do hospital do Barreiro. Pede 
ao Presidente da Assembleia Municipal que apresente um protesto formal por causa 
desta falta de resposta.  

Reparo à quinzena da Saúde e da Solidariedade, que foi uma excelente iniciativa, mas 
a forma como é executado deixa-lhe algumas dúvidas. Desafia a Vereadora Regina a 
chamar a Comissão da saúde porque também devia de ter aqui o seu papel de 
contributo. 

Sobre a reportagem dos “Mariscadores” do jornalista barreirense Armando Seixas na 
RTP, achou notável por pôr a nu algumas das fragilidades do ponto de vista social. 
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O que o preocupa é como podem intervir socialmente e partilha uma notícia que lhe 
causou estranheza que foi a do encerramento de uma associação que no Barreiro 
prestava um trabalho muito meritório do ponto de vista Social e numa altura em que se 
adensam as dificuldades. 

Relativamente ao campo das cordoarias questiona em que fase é que se encontra. 
Constataram que houve uma limpeza do terreno no antigo campo Manuel de Mello.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia, para que não fiquem equívocos sobre o que 
disse do Hospital e das relações com a Assembleia Municipal.  

Tudo o que tem sido pedido pelas Comissões o que o Presidente faz é fazer seguir 
esses mesmos pedidos de audiência. 

Na relação com estas entidades a Assembleia não as pode convocar. Pode convida-
las ou solicitar reuniões com eles e fica dependente dessas entidades responderem ou 
não.  

 

O Deputado José Paleta da CDU, a sociedade barreirense com preocupação mas 
também com perspetivas de futuro acompanha com interesse a questão do Terminal 
de Contentores. 

A CDU sempre afirmou que era fundamental a criação de postos de trabalho. E o 
Barreiro precisa até fruto da desindustrialização a que foi sujeito. 

O Barreiro precisa de empreendimentos destes mas também já o disseram que não é 
a qualquer preço. 

A CDU e a população do Barreiro seguem este assunto com atenção, perspetiva e um 
bocadinho à defesa, porque em relação à terceira travessia gastaram-se muitos 
milhões de euros e depois não de concretizou. 

Sublinha da informação que estão a decorrer as comemorações do 25 de Abril, que 
quem esteve nas iniciativas que ainda hoje decorrem, verifica que ainda há muitas 
pessoas que “não mandaram a toalha ao chão”. Foi tão profunda, a revolução do 25 
de Abril que continuam, enraizadas no coração do povo.  

A recuperação financeira da câmara tem sido muito boa ao invés do ciclo Nacional, é 
de sublinhar e de ficarem satisfeitos. 
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O Deputado André Pinotes do PS, faz um protesto. 

Porque do início ao fim da intervenção só fez política de incendiário. 

Sabe que não estão habituados à pluralidade democrática interna mas também sabem 
das zangas quando foi da nomeação dos Chefes de Divisão, por causa de creches. 
São coisas que devem de resolver nas suas casas, o Partido Socialista da parte dos 
eleitos que ali estão agradecem a preocupação. 

Recorda-o sobre obras que foram estudadas e não avançaram como a do “Hotel de 
Charme”, “Hospital Privado” e dos “400 postos de emprego que iam ser criados em 
Palhais”. 

 

O Deputado José Paleta da CDU, não fez nenhum protesto só reafirmou as suas 
posições. 

O que disse é que o Partido Socialista em vez de ficar satisfeito porque existem coisas 
a correr bem no Barreiro, fica insatisfeito. 
 

O Deputado Vítor Nunes do PSD, faz um protesto 

Porque o deputado André Pinotes referiu-se ao PSD como tendo falta de pluralismo. 

Isso não existe no PSD. O PSD tenta não se prenunciar sobre as realidades internas 
dos outros partidos. 

 

O Deputado Carlos Moreira da CDU, saúda a câmara por ter começado a segunda 
fase no Bairro Alfredo da Silva, numa das freguesias que compõe a União de 
Freguesias do Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena. 

Dá enfase ao processo de descentralização, ao trabalho que tem sido feito pelos 
trabalhadores quer da junta, quer da câmara, para que cada vez se possa prestar um 
melhor serviço público à população 

A União de Freguesias do Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena vai fazer o 
passeio na Avenida dos Fuzileiros Navais, junto à ESSA, gostava de saber se aquela 
artéria também vai ser alvo de alguma intervenção por parte do Plano de 
Repavimentações. 

Está para breve haver um loteamento junto ao Hospital do Barreiro, tendo em conta 
que esse terreno tem definido em PDM um Centro de Saúde para o Alto do Seixalinho, 
coloca uma preocupação quanto à construção do Centro de Saúde, sabendo que não 
é da responsabilidade do senhor Presidente da Câmara, têm que unir esforços na luta 
junto do Poder Central pela exigência da sua construção.  
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O Deputado Hugo Cruz do PSD, esta está a ser uma sessão de autoelogio misturada 
com alguma esquizofrenia de assuntos que nada tem que ver com a informação 
escrita.  

Já foi focada a questão da participação na BTL, gostava que desenvolveu-se o que é 
esse “posicionamento” e em concreto o que é que é essa “estratégia”. 

Atualmente não existem condições para que pernoitem turistas no concelho, questiona 
como vão resolver. O primeiro passo para atrair alguns turistas é ter uma Cidade 
limpa. 

Existe uma menção quês e está a projetar a renovação da frota municipal, pergunta, 
qual é a idade média do parque automóvel, quais os valores potencialmente 
envolvidos, qual o número de viaturas, os critérios, sobre o concurso.   

O PSD defende esta questão desde o seu programa eleitoral que é a necessidade da 
criação do Balcão dos Munícipes e sugerem que estes se incluam nas instalações dos 
mercados municipais. 

 

A Deputada Madalena Alves Pereira do PS, ainda bem que o Partido Socialista e 
todos os que ali se encontram representados, sentem aquela insatisfação perante o 
Barreiro e a Cidade. Porque é o esforço que deriva da insatisfação ou da inquietação 
que os anima a todos para estarem ali. 

Também participou nalgumas das iniciativas que a câmara municipal desenvolveu nas 
comemorações do 25 de Abril. Em relação ao cortejo que é uma iniciativa feliz, deixa 
de o ser a partir do momento em que o carro de som da Câmara Municipal do Barreiro, 
tem palavras de Ordem como, “está na hora, está na hora, do governo ir embora”. 
Como militante do Partido Socialista e como cidadã votante está inteiramente de 
acordo. Como elemento de um órgão municipal gosta de respeitar a pluralidade de 
opinião. 

Recorda ao senhor presidente que o secretário de estado demitiu-se a propósito do 
protocolo com a PSP, incompatibilizado com a ministra. 

Tanto quanto sabia a Apolónia Teixeira tinha sido designada Conselheira para a 
Igualdade, pergunta, se ainda é ou se foi substituída. Gostava de ter alguma 
informação. 
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O Deputado Manuel Sabino do BE, dentro dos projetos que vão ter no Barreiro nos 
próximos anos vai ser no fundo o Terminal de Contentores. 

Uma das preocupações é que o Terminal de Contentores irá ser feito sobre o que 
havia no território da Quimiparque, como é que isso se vai articular e como é que vai 
ser feito o transporte das matérias que ali chegam. 

No Bloco de Esquerda estão preocupados com as acessibilidades.  

 

O Deputado Hugo Abade da CDU, em relação às preocupações colocadas pelo 
deputado que o antecedeu e que são comuns a todos, a posição que têm assumido é 
a de aguardarem pelos estudos para verem os impactos que vão ter. 

Em relação ao desfile do 25 de abril é um cortejo popular não é da câmara. 

O quadro comunitário de apoio terminou em 2013. Sabem que a câmara municipal fez 
candidaturas depois daquele prazo no sentido de conseguirem o máximo de recursos 
possíveis para o desenvolvimento do concelho. Gostaria de saber em relação às 
candidaturas apresentadas no ano 2014 e 2015, se já existem algumas aprovadas 

 

A Deputada Madalena Alves Pereira do PS, o que disse e repete é que não concorda 
que o carro de som da câmara municipal do Barreiro, que organiza um desfile onde 
todos podem participar, dê palavras de ordem daquela natureza.  

 

A Deputada Apolónia Teixeira da CDU, foi nomeada pelo senhor Presidente da 
Câmara como Conselheira Local para a Igualdade de Género. Tem havido um 
trabalho articulado entre o município do Barreiro e a Conselheira para a Igualdade. 

Existe um conjunto de iniciativas e boas práticas que foram realizadas e outras em 
curso, envolvendo os diversos parceiros. Mas não lhe compete falara sobre as 
iniciativas que estão a ser planificadas pela câmara do Barreiro. 

A responsabilidade do Plano aprovado para a Igualdade é da câmara municipal. 

 

O Presidente da Câmara, sobre o Terminal de Contentores, não consegue nem quer 
dizer quantos serão os postos de trabalho, para não haver informações que não são 
sustentadas. 

Está a ser feito um estudo pelo professor Augusto Mateus sobre os impactos 
económicos no concelho e na região em virtude da instalação do terminal. 
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Para além dos postos de trabalho que o Terminal concretizará são também os da área 
logística adjacente ao terminal. O papel que o terminal poderá ter de dinamizador de 
todo aquele território de 350 hectares é que lhe parece fundamental. 

Aproveita a oportunidade do consenso existente entre as forças políticas sobre o 
Terminal para ler o que disse o presidente da Área Metropolitana de Lisboa, António 
Costa, “o atual quadro é muito positivo, pois tanto os municípios, como a APL, como o 
governo, estão de acordo com a construção do Terminal de Contentores no Barreiro e 
quanto à compreensão da importância estratégica do Porto de Lisboa para a Região”. 

Sobre o Dia B agradece as palavras de apreço dadas. Foi um empenho grande de 
muitos serviços da câmara e de muitos barreirenses que intervieram. O que considera 
mais importante, fundamental, determinante, é a ideia da participação, de 
envolvimento, de construção coletiva de fazerem em conjunto. 

A DLBC é um importante passo em que de entre centenas de candidaturas passaram 
à volta de trinta. À segunda fase passou a do Barreiro que tem como mais-valia a 
forma como foi construída. Com dezenas de participantes, de tal forma que na 
classificação da parceria tem a classificação máxima.   

Na habitação social foram recuperados 14 fogos no Bairro Alves Redol e está lançado 
o concurso para mais 8. Na quinta da Mina para além de arranjos nas juntas de 
dilatação e nos pisos técnicos. Foi lançada a candidatura da reparação do lote 24 e do 
25. 

Nas questões para a igualdade de género transmite alguns dados. Na câmara, 42% 
dos seus funcionários são mulheres, nos quadros de direção, 67% são mulheres, nas 
chefias intermédias, 47% são mulheres, no executivo municipal, 44% são mulheres, da 
força politica que representa, 60% são mulheres.  

No turismo estão a dar passos seguros, significativos. Está a ser elaborado o Plano 
Municipal de Turismo e vai se realizar em Maio um workshop sobre o “Património 
Ferroviário”. 

As pavimentações previstas num concurso de 350 mil euros e em vias de avançar 
para o terreno, encontra-se a avenida das nacionalizações, rua estevão Amarante, a 
Capitão Tenente Oliveira e Carmo a da Paz, a avenida Escola dos Fuzileiros Navais, 
parte da avenida do Bucage, a avenida do MFA, a Calouste Gulbenkian, a estrada 
municipal 510 desde a igreja até Santo António, a rua da Estremadura.    

Vai ser inaugurado no próximo fim-de-semana o campo de futebol de praia junto ao 
Clube Naval. Está em preparação uma pista de atletismo e está a ser feita a obra em 
colaboração com a Junta de Freguesia de Santo António do polidesportivo da Penalva. 

Relativamente à chamada municipalização, ontem foi realizado um debate com a 
câmara da Moita e outras entidades sobre as questões da Educação. 
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Quanto ao encerramento da Associação Comunitária do Barreiro, a câmara também 
lamenta e foi apanhada de surpresa. A ação daquela associação foi passada para 
uma IPSS. 

Campo das cordoarias e as garantias bancárias. Em 2013 receberam cerca de um 
milhão e quinhentos mil, para executar o acabamento da urbanização no que diz 
respeito a obra pública, que não foi terminada pelo dono da obra que foi à falência. E 
existia um compromisso daquela empresa de fazer um arruamento que seria a ligação, 
desde a rotunda do Malagatana até ao Largo das Obras. A obra não foi feita em 2013 
e por esse motivo o dinheiro transitou para 2014 através do saldo de gerência. A obra 
não voltou a ser realizada em 2014, o valor de um milhão e quinhentos mil, transitou 
para 2015 em saldo de gerência. O concurso público para a obra vai ser lançado nos 
próximos dias. 

Continuam com o problema dos terrenos privados mas que não são da 
responsabilidade da câmara, nomeadamente o terreno do antigo Barreirense. Existem 
interessados mas é preciso que estes cheguem a acordo com o banco. 

Deram passos significativos na questão das descentralizações mas não se dão por 
satisfeitos porque é preciso continuarem a trabalhar e a tentar ultrapassar as 
deficiências existentes. 

No loteamento junto ao hospital estão a ser feitos contatos que se encontram 
muitíssimo avançados. Estas iniciativas estão sempre dependentes de terceiros. 
Quanto ao Centro de Saúde para o Alto do Seixalinho naquela área ainda hoje no 
âmbito da Área Metropolitana e de um contacto com a Direção Regional de Saúde, 
não deixou de manifestar que as prioridades da câmara são para com o centro de 
saúde. 

A câmara tem cerca de 93 viaturas ligeiras e de carga com 12 anos e 30 viaturas 
pesadas e de máquinas com 14 anos. O estudo é para fazer a renovação parcial da 
frota em 5 anos. Por razões técnicas os concursos tem que ser feitos ano a ano. Este 
ano contam iniciar com a 1ª fase daquela renovação. 

As dragagens no Seixal tem que ver com a pretensão de um pequeno terminal no 
Seixal, as dragagens no Tejo são no sentido de intensificar a sua navegabilidade.   

Foram feitas várias candidaturas em OverBooking, por razões de segurança. Na sua 
opinião o problema é como é que vão gastar o dinheiro. Foi feita uma de reabilitação 
urbana e que já ganharam, vão receber 229 mil euros. As obras derivadas destas 
candidaturas têm que estar prontas em julho de 2015.  
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O Deputado Hugo Cruz do PSD, faz um pedido de esclarecimento. 

Colocou uma questão concreta sobre a loja da mobilidade, dos balcões dos munícipes 
e da dinamização dos mercados municipais.  

A Deputada Apolónia Teixeira da CDU, o presidente informou que vai ter uma 
reunião com a Associação Regional de Saúde, lembrou-se da zona envolvente da 
Unidade de Saúde de Santo António e se esta faz parte das preocupações a 
transmitir. 

 

O Deputado André Antunes do BE, pede ao presidente para especificar de quais 
eram as iniciativas de Regeneração Urbana que se estava a referir. 

 

O Deputado Vítor Nunes do PSD, faz uma sugestão. Têm situações de idosos 
abandonados, que estão a ser assinaladas Era interessante envolver os jovens, de 
uma forma institucionalizada, no acompanhamento daqueles idosos. 

O que é que está a ser feito para os hoteleiros. Uma vez recebidos, de terem taxas e 
outras situações competitivas. 

Qual a situação em termos de remoção de coberturas de amianto nos edifícios 
municipais, designadamente nas escolas e nos mercados. 

 

 

O Presidente da Câmara, quanto à dinamização dos mercados municipais tem a 
preocupação mas não tem a solução e pensa que nenhum dos deputados municipais 
a terá. Basta olharem para os mercados municipais na generalidade do País, salvo 
algumas exceções. Quanto ao balcão do munícipe não fecham nenhuma porta, mas 
não é esse o caminho que estão a fazer.  

Para a reunião de segunda feira com a ARS, as referencias que fez foi ao Centro de 
Saúde para o Alto do Seixalinho e os arranjos exteriores para o Centro de Saúde de 
Santo António. 

Quanto à pergunta do Deputado André Antunes do BE sobre Regeneração Urbana, 
tem um mapa consigo que pode mostrar, mas estava – se a referir na sua intervenção 
a obras já realizadas.  

O principal fundo hoteleiro português já esteve no Barreiro e até pode ter alguns 
interesses, mas depois entre a conversa e a concretização. Hoje como sabem a 
hotelaria compra coisas quase a preço zero. No Barreiro nem os proprietários nem os 
bancos estão a negociar a custo quase zero. 
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Quanto ao amianto a preocupação foi a de que viesse ao Barreiro um organismo 
oficial, ver todas as escolas da responsabilidade da câmara. A conclusão foi a de que 
não havia perigo. Mas o que desejam é fazer de forma paulatina, a substituição de 
tudo o que tenha amianto nas escolas.  

 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, pede a todos os grupos municipais 
que apresentaram documentos no P.A.O.D., que os fizessem chegar rapidamente aos 
serviços da Assembleia, para serem divulgados.  
 
 

3.5 APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA DE ALTERAÇÃO AO MAPA 
DE PESSOAL, AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E DE ABERTURA DE 
PROCEDIMENTO CONCURSAL; 

A Assembleia Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a deliberação da Câmara 
Municipal acima referenciada e apresentada pela Senhora Vereadora Sónia Lobo, o 
documento encontrando-se inserto no final desta ata como “Anexo E”. 

 
 
 
 

3.6 APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA DE RENOVAÇÃO DE 
AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE 10 ASSISTENTES OPERACIONAIS; 

A Assembleia Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a deliberação da Câmara 
Municipal acima referenciada e apresentada pela Senhora Vereadora Sónia Lobo, o 
documento encontrando-se inserto no final desta ata como “Anexo F”. 

O Deputado Vítor Nunes do PSD, pediu escusa nesta votação. 

 
 

VEREADOR SÓNIA LOBO – Apresenta os pontos da Ordem de Trabalho 3.5 e 3.6. 

É uma renovação porque de acordo com a lei a homologação das listas finais têm que 
ser feitas em seis meses. 

A abertura no mapa de pessoal foi trazida à Assembleia em 26 de Setembro do ano 
passado, a abertura do concurso Público foi feita em 10 de Outubro e tendo em conta 
que estão a concorrer cerca de 450 candidatos tem sido complicado e ainda não têm 
tudo concluído. Estão numa fase final, já fizeram a avaliação curricular e a prova 
prática e estão na fase dos exames médicos.  

Relativamente aos auxiliares de Ação Educativa e à abertura de procedimento 
concursal. 
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Em 1998 foi feito um acordo entre a Associação Nacional de Municípios e o Ministério 
da Educação, no município do Barreiro, este protocolo até há bem pouco tempo, era 
desenvolvido em parceria com a RUMO e o IGFP.  
Com o decreto-lei de 13 de 2015 que colocou termo às empresas de inserção, levou-
os a procurar outra solução. 
O que solicitam à Assembleia é a autorização para colocar no Mapa de Pessoal, de 37 
lugares na Categoria de Assistentes Operacionais e em simultâneo a abertura da 
contratação para 22 trabalhadores. Este é um processo que os irá acompanhar nos 
próximos tempos porque os contratos que ainda estão a decorrer, no âmbito da 
Empresa de Inserção, à medida que vão terminando é que vão sendo substituídos. 
 

O Deputado Vítor Nunes do PSD, relativamente à renovação da homologação para 
permitir terminar o processo de contratação de 10 assistentes operacionais, não tem 
questões a colocar. 

Quanto à outra matéria o grupo municipal do PSP quer assinalar e saudar a 
celebração pelo município de contratos a termo. Parece-lhe adequado face à natureza 
das situações. 
Este concurso vai abrir um procedimento. Diz que não existe nos recursos humanos 
existentes na autarquia pessoas que possam servir aquela finalidade.  
Pensa que o concurso será com um procedimento franco e por isso será mesmo um 
concurso aberto e não será especialmente destinado àquelas pessoas que tem estado 
a trabalhar por intermédio da RUMO. 
 
 
VEREADOR SÓNIA LOBO – Trata-se de uma contratação de trabalho a Termo 
Resolutivo Incerto, porque é feito no âmbito de uma competência descentralizada. 
É um Concurso Aberto a qualquer pessoa que não tenha relação jurídica de emprego 
em funções públicas. 
 
 
 
 
3.7  DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMINIO PUBLICO PARA O 

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

A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, a deliberação da Câmara 
Municipal acima referenciada e apresentada pela Senhora Vereadora Sónia Lobo, o 
documento encontrando-se inserto no final desta ata como “Anexo G”. 

A Deputada Madalena Alves Pereira do PS, pede escusa nesta votação. 
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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); 

A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, a deliberação da Câmara 
Municipal acima referenciada e apresentada pela Senhora Vereadora Sónia Lobo, o 
documento encontrando-se inserto no final desta ata como “Anexo H”. 
 
 
VEREADORA SÓNIA LOBO – Apresenta os pontos 3.7 e 3.8 da Ordem de Trabalho.  
Uma trata-se de uma desafetação de parcela de terreno do domínio Público passar 
para o domínio privado, para que possam fazer a cedência posteriormente ao Centro 
de Reformados e Idosos do Vale da Amoreira. 
A outra é uma desafetação na Rua Miguel Bombarda de uma parcela de terreno, que 
cederam à Misericórdia, existia uma pequena parcela que não estava no domínio 
privado.  
 
 
O Deputado Vítor Nunes do PSD, Na desafetação de terreno na Rua Miguel 
Bombarda, quer assinalar que no texto da deliberação não menciona a área total da 
parcela. 

Quanto à outra desafetação, leu na fundamentação da proposta que aquela área 
estava destinada a uma creche e jardim-de-infância e ao acompanhamento de 
Reformados e Idosos. 

Não conhece bem a atividade do CRIVA, mas vê que a sua sede é na Moita. 

Coloca a questão, de que até que ponto aquela deliberação de contratação de direito 
de superfície vai permitir acautelar a finalidade do apoio aos jovens e à creche. Como 
também se vai ressalvar de alguma forma a afetação da utilização daquele espaço 
fundamentalmente por idosos e reformados munícipes do Barreiro. Ou se estão a 
negociar algum tipo de contrapartida com a Moita.  

 

A Deputada Apolónia Teixeira da CDU, quanto à questão da cedência da parcela de 
terreno para um Equipamento coletivo de apoio a idosos, salienta a importância 
daquela proposta, pela carência existente no Concelho. É uma realidade identificada 
no diagnóstico social.  

A freguesia do Lavradio onde se situa a parcela não tem nenhum equipamento de lar 
de apoio a idosos. 
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Com esta solução também fica salvaguardada uma parte para o equipamento de apoio 
à infância. 
O CRIVA apresenta um projeto validado pelos serviços da Segurança Social. Têm 
uma área de influência que já satisfaz necessidades do concelho do Barreiro naquela 
área. Existem perspetivas para haver iniciativas de equipamentos de convergência 
intermunicipal. O CRIVA é um a IPSS que faz parte do Conselho Local de Ação Social 
do Barreiro. Integra a rede social do concelho do Barreiro. 
 
O Deputado Ricardo Rosado do PS, gostaria de saber se foi feita alguma espécie de 
audiência prévia no sentido de sondar o interesse de instituições do Barreiro. 
 

VEREADORA SÓNIA LOBO – a proposta vem acompanhada de um parecer do 
serviço que refere que se pretende com a desafetação da parte integrada 209 metros 
quadrados dos 722. 

Quanto à outra proposta o que a proposta propõe é só a desafetação a cedência será 
um processo posterior a desenvolver. 

O CRIVA faz parte do Conselho Local de Ação Social do Barreiro e presta um apoio a 
pessoas do concelho do Barreiro. Assim como outras IPSS e outras instituições do 
Barreiro também o fazem a outras pessoas de outros concelhos vizinhos. 

Existem carências do concelho do Barreiro nesta área de equipamentos. Tiveram uma 
solicitação e estão a fazer o mesmo processo que tem feito com a cedência de outros 
terrenos nos mesmos moldes e nas mesmas condições. 

Nunca fizeram audiência prévia. O que foi feito foi, desde o momento que o pedido 
surge verificaram se tem terreno e se podem ajudar. Identificaram e estão de acordo 
com a necessidade deste equipamento destinado aos mais idosos  

 

O Deputado Vítor Nunes do PSD, pergunta se existem muitas situações de atribuição 
em direito de superfície de terrenos a identidades não pertencentes ao Concelho do 
Barreiro. 

Se o Município do Barreiro está disposto a apoiar IPSS e Associações do Concelho do 
Barreiro no sentido de conseguir também a atribuição de terrenos noutros concelhos 
confinantes. 

 

O Deputado Hugo abade da CDU, não está a perceber se o que está em causa é o 
CRIVA ou se é a carência efetiva que os idosos do concelho do Barreiro têm. 
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Tem um exemplo na sua família para o qual não tem resposta social. Os 274 euros de 
reforma que a idosa ganha não dão para ter uma resposta social.  
Se o CRIVA está disposto para intervir no Barreiro deviam de valorizar.  
 
O Deputado Vítor Nunes do PSD, o grupo municipal do PSD não põe em causa a 
necessidade de apoio aos idosos. Gostava que se pagasse muito mais de reforma aos 
idosos, mas infelizmente não há dinheiro para isso. 
Nada tem contra àquela entidade, nem contra a Moita. A questão é porque é que é 
àquela entidade e se IPSS e Associações do Barreiro também tiveram oportunidade 
de lhes ser atribuído 4200 m2 em superfície de terreno.  
 
 

VEREADORA REGINA JANEIRO – O trabalho que tem sido feito pela Câmara do 
Barreiro quanto à cedência de terrenos, deve de ser reconhecido por todos como 
exemplar. Foi isso que permitiu ter hoje uma taxa de cobertura de creches melhor que 
no resto do norte da europa que é mais desenvolvido. Uma cobertura no pré-escolar e 
de IPSS que abrange muito para além de todas as obrigações. 

Este é um trabalho que é feito há quase 10 anos. Sabem quais as instituições que 
querem e o que é que querem fazer. Deram um terreno para o Centro Social de Santo 
António, que já edificou. Deram um terreno à URPIL, que não tem capacidade para 
fazer a obra. 

Agora têm uma instituição que faz parte da Ação Social do Barreiro, que intervém no 
concelho do Barreiro, que apresenta a possibilidade de construir um equipamento para 
também dar resposta aos utentes do Barreiro. E questiona se só por serem sediados 
no concelho da Moita não deviam de ceder o terreno.  

Acrescenta que se o CRIVA não construir o equipamento, o terreno reverterá 
novamente ao município do Barreiro. 

 
O Deputado Vítor Nunes do PSD, gosta de perceber os assuntos para votar 
informadamente. Agradece por lhe terem respondido à sua questão. 
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ENCERRAMENTO  

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

horas e 59 minutos do dia 30 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 

que a lavrei e pelo Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal Frederico Fernandes Pereira. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 
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