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ATA nº 2 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 1 de Março de 2013 
 

Ao primeiro dia do mês de Março do ano dois mil e treze, pelas 21 horas, no Auditório da 
Biblioteca Municipal, reuniram a Assembleia Municipal do Barreiro, com a seguinte 
agenda: 
 

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
3.1 Apreciação da intervenção escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a actividade 

municipal bem como da situação financeira do município de acordo com o artigo 53º, 
nº 1 a) e da lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela lei 5 A/ 2002 de 11 de 
Janeiro. 

 
 

Executivo Camarário esteve representado pelo Sr. Presidente e senhores vereadores: 
Santa Clara, Zélia Silva, Carlos Moreira, Amílcar Romano, Rui Lopo, Regina Janeiro 

 
 

A Mesa é composta pelo Sr. Presidente Frederico Pereira, Primeira Secretária Rita 
Filomena e Segunda Secretaria Fernanda Moreno. 
 
 
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia abriu os trabalhos informando o plenário 
relativamente à composição da Assembleia Municipal em matéria de pedidos de 
substituição ao abrigo do artigo 78º da lei 169/99 de 18 de Setembro, revista pela lei 5/A 
/2002 de 11 de Janeiro, pediram substituição os senhores deputados municipais: 
 
Sara Ferreira - Substituída por Luís Pedro Cerqueira 
Mª Rosário Vaz – Substituída por André Antunes 
Luís Canhoto – Substituído Por Carlos Pires 
Jorge E. Santo – Substituído Alfredo Falcão 
André Pinotes – Substituído por Naciolinda Silvestre  
 
Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21 horas, 
registando – se 35 presenças 

 

3.1 Apreciação da intervenção escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a 
actividade municipal bem como da situação financeira do município de acordo com o 
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artigo 53º, nº 1 a) e da lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela lei 5 A/ 2002 de 
11 de Janeiro. 
 

Presidente da Câmara – No uso da palavra adianta que o ano terminou com uma 

situação um pouco menos preocupante, já que os dados provisórios do fim do ano 

permitem afirmar que a receita aumentou cerca de 3%, os cabimentos reduziram 14% os 

pagamentos subiram 2% e o endividamento global baixou. Refere ainda a instalação, em 

Coina, de uma unidade industrial que programa, num horizonte de 3 anos, criar 400 

postos de trabalho. Têm decorrido reuniões com todas as empresas instaladas no Parque 

Empresarial da Quimiparque, destacando a reunião com a FISIPE. Enumera reuniões com 

a Direcção do Centro de Emprego Sul do Tejo, com IAPME, AICEP, entidades bancárias 

com propriedades no Concelho. Refere reunião com a Administração do Porto Lisboa. 

Também tem estado a trabalhar, no âmbito da Agência Local de Desenvolvimento, com 

Vereadores e com várias entidades. Em relação Arco Ribeirinho Sul e Território da 

Quimiparque está marcada reunião com a Comissão de Acompanhamento e realizou-se 

uma reunião conjunta com a Baía Tejo e a Riscos de modo a ajustar algumas situações. 

Para as empresas que não são inquilinas na Baía Tejo têm decorrido reuniões no âmbito 

das águas residuais. Foram solicitadas reuniões aos Ministros da Economia e do Ambiente 

que ainda não foram agendadas. A nível da responsabilidade directa da autarquia :- 

Quinta da Mina - Cidade Sol. Os trabalhos vão decorrendo com normalidade. REPARA- 

Estão lançados os principais concursos. Eficiência energética – Está na 2ª fase de 

concretização. Quadro interactivos - 40 quadros em funcionamento. Prevêem-se obras no 

canil e algumas obras de arruamentos. Vai iniciar-se a construção de 2 pavilhões na Escola 

de Covas de Coina. O temporal de dia 19 e 20 de Janeiro causou problemas, tendo sido 
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apurado um valor na ordem de grandeza de 50000€. Agradece a todos que colaboraram 

com a autarquia na resolução desses problemas. 

Hugo Cruz – Dívida a fornecedores: no documento em apreciação deve haver um erro 

para o que solicitou a devida correcção. Recorda que no inicio do mandato o PSD solicitou, 

através de uma recomendação, aprovada por unanimidade, estudo sobre a 

implementação de uma polícia Municipal. Em que ponto esta situação? Questiona o valor 

dos encargos com a Loja de Mobilidade instalada no Fórum do Barreiro? Foram 

equacionados outras situações, nomeadamente a sua instalação no mercado 1º de Maio? 

Não está esta escolha a prejudicar o comércio local tradicional? 

Isidro Heitor – A informação do Sr. Presidente acerca da actividade económica no 

concelho considera que a situação económica do município será desenvolvida em próxima 

reunirão, mas a leitura dos dados e a intervenção inicial do Presidente mostra o elevado 

valor da dívida a fornecedores, já que a autarquia em termos de receitas cobradas em 

2012, aumentou mais de 2,7%, face ao ano anterior e os pagamentos também mas  há 

valores que aumentam  mais de 4%, o IMI – 330 mil €, imposto Municipal de circulação 

mais de 10,5%, taxas multas,  e penalidades mais de 23%,  mais de 830 mil € em vendas 

e rendas  e de serviços de 12%. Portanto a receita de 2012 foi cerca de 36 milhões de 

euros. Questiona o executivo sobre a situação do PAEL em relação ao Municipio do 

Barreiro? Qual a média de aumento resultante da avaliação dos prédios do Concelho? Qual 

o resultante aumento de cobrança do IMI para a Autarquia? Coloca ainda questões 

relativas ao sector de água e de pavimentos recentemente reparados que  já evidenciam 

grandes degradações e quais as razões? 

Humberto Candeias – Coloca questões sobre acção interposta pela associação de 
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Musica e Cultura a qual a Câmara foi condenada a pagar 90 mil €. Quanto à situação 

catastrófica resultante da governação do actual governo o que é que a Câmara se propõe 

fazer, nomeadamente em matéria de informação aos Inquilinos e aqueles que estão 

prestes de poderem serem despejados por força desta lei? O CIAC e os Serviços Sociais da 

Câmara Municipal do Barreiro estão a fazer a monitorização das situações sociais que 

possam vir a estas ou já estejam a ser atingidas? Quais as acções que estão a ser 

tomadas pela Câmara dentro das suas competências, nomeadamente em matéria de 

informação ao consumidor? Termina a intervenção abordando o plano estratégico do 

Porto de Lisboa e a posição do Presidente da Câmara do Barreiro em relação a essa 

estratégia de desenvolvimento. Considerou  não existir por parte desta Assembleia 

informação suficiente que possa levar este órgão  a exercer as suas funções quando se 

conhece as posições assumidas pelos órgãos municipais de Almada e o desconhecimento 

do Presidente da Câmara do Barreiro quando adianta a um jornal nacional “ que ainda não 

sabe muito bem do que se trata, do que se está a falar e do que se pretende”. Ora isto 

tudo, porque o que se pretende é a vinda de contentores e outras cargas para o Barreiro 

– As palavras do Sr. Presidente da Câmara “tudo ainda está para definir” 

Mª João Quaresma – Cidade para Todos - Anexo 1 

João Pintassilgo – Solicita que em relação aos Conselhos Municipais seja apresentada à 

Assembleia Municipal relatórios de actividades. Possível prospecção de gás e petróleo no 

Barreiro? Plano de Urbanização da Quimiparque - Com base nas reuniões e fatos já 

comunicados, como pensa o Presidente da Câmara actuar, considerando que o Concelho 

não pode esperar muito mais? Que entendimento foram estabelecidos com o Porto de 

Lisboa e a CP? Como estão as conversas com a Baía Tejo e a Risco? Perante os factos 
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considera haver necessidade de uma intervenção mais activa se não mesmo reivindicativa. 

Nas Caldeiras de Alburrica há intenção de remover o lixo estranho ao ambiente? Sugere 

que se coloque um Placar onde se informe o valor das verbas já gastas naquele lugar, no 

decorrer das várias intervenções Rede Ciclo -  Vias ? Estudo para a construção de 

rotundas ao longo da Avenida do Bocage obedecem a estudo prévio? Considera que deve 

haver intervenção urgente nessa via que têm transito caótico, mas não sabe se a solução 

passa por “ rotundas”. Relativamente à construção de uma estação elevatória na Cidade 

Sol? Questiona : Plano de controlo de Águas residuais? Plano de Controlo de percas de 

Águas? São referenciadas com siglas – a que se referem e que planos são estes? 

Encerramento do furo em 2011: Qual a situação. Existe algum planeamento? Existem 

dificuldades financeiras? Corticeira Braamcamp solicita a atenção do executivo para o 

manifesto risco para a segurança da população. 

Dulce Reis - Intervenção apensa à ata como anexo “2” 

Bruno Vitorino – Congratula-se com a preocupação do Presidente da Câmara na área do 

desenvolvimento. Referindo-se a intervenção do deputado Pintassilgo adianta que o PS 

defendeu mas não praticou (também foram poder). Na área do desenvolvimento 

económico o Barreiro não pode continuar a viver só de numero, nem de promessas, nem 

de bons planos, nem de bons filmes, dai o PSD aguardar o investimento referido pelo 

Presidente da Câmara com a empresa que irá criar 400 postos de trabalho, esperando 

desta vez que seja verdade. No tempo de outro Presidente da Câmara as  promessas da 

criação de empregos era constante “ o Fórum criava 1.200 postos de trabalho – não 

chegou a 600, pondo em causa o comercio tradicional”. Do Hospital Privado já ninguém 

fala. Cidade do Cinema com a criação de 5 mil postos de trabalho, esta foi a conversa dois 
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meses antes da realização das eleições. Está na altura de se falar verdade. No seu 

entender o paradigma do imobiliário tem de ser mudado para a criação de empresas e 

muita atenção aos investimentos. Recuperação do edifício do Café Barreiro - existe alguma 

candidatura? 

Paulo de Deus – Recorda que a luta dos professores e dos mega agrupamentos, pedindo 

informação sobre as perdas de postos de trabalho dai resultantes. 

José Paleta – Fez uma intervenção politica na relação do desenvolvimento económico 

com as questões relacionadas com o trabalho digno e sustentável. A procura de 

desenvolvimento económico deve preservar o ambiente e o território. Termina colocando 

questões no âmbito da participação dos cidadãos. 

Presidente da Câmara – Considera que as questões financeiras serão avaliadas ao fim 

do mandato. Loja da mobilidade encargo de 270€ / meses e a opção resultou do fato não  

de utilizar o Mercado 1º de Maio – valoriza os serviços disponibilizados pela loja da 

mobilidade que não acarreta encargos humanos. Desenvolvimento económico solicita aos 

deputados que revisitem aos seus programas de candidatura ``a autarquia e relembra a 

sua actividade nesta área. Esclarece que a Câmara ainda não recebeu verbas do PAEL 

porque tem havido pedido de esclarecimento do Tribunal de Contas e, portanto, e falsa 

uma noticia (via facebook) escrita por um candidato a Câmara, que atribuía os 

pagamentos aos funcionários da câmara por verbas do PAEL. Relativamente ao Barreiro e 

o Plano Estratégico do Porto de Lisboa relembra que o documento aprovado na última 

reunião da Assembleia Municipal é muito claro. Pormenoriza em relação à pesca, doca de 

recreio etc, está tudo nos documentos atrás referidos. No âmbito da participação há 

centenas de reuniões/ ano que considera que deve, ser valorizada. Gás/petróleo refere 

Travessa do Município, 2 – 2830-355 Barreiro // Telefone: (+351) 212 068 284 // E-mail: ass.municipal@cm-barreiro.pt 6 



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
                ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

contacto com o Secretario de Estado de energia que lhe comunicou de prospecção no 

concelho, na sequência de anteriores prospecções. Plano de Urbanização da Quimiparque 

a sua intervenção não pode ser mais activa, porque o tem feito de uma forma ativa e 

abnegada, mas não são publicas todas essas diligências. Já esclareceu entendimentos com 

o Porto de Lisboa e coma a CP., trabalham sobre tudo o que é Património Ferroviário no 

Barreiro. Solicita esclarecimento ao deputado Pintassilgo em relação ``a intervenção que 

foi considerada contraditória. Limpeza das caldeiras – constava de um acordo com a APL . 

Rede Cilclavel – está no âmbito de estudos e projectos, e não no terreno. Investimentos 

nas águas e saneamento estão no plano aprovado. Café Barreiro - decorre de negociações 

com PSP para que se desloquem para essas instalações e a Câmara apenas cede o direito 

de superfície e os restantes encargos seriam do Estado. Redução do número de 

professores em 23% entre 2009 e 2013 tendo aumentado o número de alunos. A redução 

do único mega agrupamento existente, no período indicado, foi de 34& (41 professores). 

Policia Municipal – Reconhece que a Câmara não procedeu ao estudo preconizado. 

João Pintassilgo – Presta esclarecimentos solicitados pelo Sr. Presidente da Câmara 

referindo o Loteamento Industrial da Mata da Machada que passou a unidade industrial já 

foram pagas taxas? 

Presidente da Câmara – Concorda com o esclarecimento do deputado Pintassilgo. Não 

há processo de licenciamento formal para a unidade industrial da mata da Machada. 

Hugo Cruz - Reafirma posição inicial em relação `a localização da loja de mobilidade. 

Humberto Candeias – Manifesta a sua opinião relativamente ``a participação das 

populações na discussão da estratégia do porto de Lisboa parra a zona do Arco ribeirinho. 

Como é que o Presidente da Câmara enquadrou na cultura a cidadania. Termina tecendo 
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críticas à CDU face à rejeição da proposta para a realização da sessão da Assembleia 

Municipal para comemorar o 25 de Abril. 

Bruno Vitorino – Valoriza a adesão da CDU à discussão do desenvolvimento económico. 

Destaca acções propostas, ao nível subscritores e do tempo em que foram apresentadas, 

porque clarificam o tempo e soluções perdidas. Solicita ao Presidente da Câmara uma 

reunião, enquanto deputado Municipal e da Republica, para discussão da localização do 

Posto da PSP na Freguesia. 

Luís Cerqueira – Pede ao deputado Vitorino que, em termos de coerência, esclareça a 

sua discordância em relação ao que referiu” Cidade do Cinema e a criação de 5 mil postos 

de trabalho), bem como a criação do número de postos de trabalho no fórum. 

Bruno Vitorino – Esclarece que vai procurar informação em relação aos 5 mil postos de 

trabalho que referiu. Volta a criticar a concretização do fórum do Barreiro no Centro da 

Cidade. 

Presidente da Câmara – Manifesta disponibilidade para a concretização no Barreiro de 

uma loja do cidadão, projecto que já tinha sido iniciado com o Governo anterior, sendo o 

mesmo da responsabilidade do Poder Central, responde ao deputado Humberto 

destacando as áreas de decisão, competências quer da autarquia quer da Junta 

Metropolitana, Quanto a questões de segurança, as mesmas são da competência da 

Administração Central e a autarquia na resolução do problema e instalações da PSP no 

Centro da Cidade, apenas disponibilizar instalações, cuja reabilitação seria a encargo do 

Estado. Esclareceu também questões levantadas pelo deputado Vitorino em relação a 

instalações da GNR. Adianta que não fará declarações públicas que critiquem as decisões 

da Assembleia Municipal. 
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ENCERRAMENTO 

 

O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 2 horas do dia 2 de 

Março de dois mil e treze, constando a gravação áudio desta sessão arquivados nos 

serviços da Assembleia Municipal. 

 

APROVAÇÃO DA ATA 

Para constar e produzir os seus efeitos legais, se lavrou a presente acta que 
após analisada foi aprovada por unanimidade na reunião em realizada em 30 
de Abril de 2013 e vai ser assinada por mim Rosa Maria de Jesus Ribeiro, 

Técnica de Secretariado que a lavrei e pelo Senhor 

Presidente da Assembleia, Frederico Pereira  

  
   
 
 

Conforme original 
  O Presidente da Assembleia Municipal 

   
 


	Reunião Ordinária da Assembleia Municipal
	Realizada em 1 de Março de 2013
	Para constar e produzir os seus efeitos legais, se lavrou a presente acta que após analisada foi aprovada por unanimidade na reunião em realizada em 30 de Abril de 2013 e vai ser assinada por mim Rosa Maria de Jesus Ribeiro, Técnica de Secretariado que a lavrei e pelo Senhor Presidente da Assembleia, Frederico Pereira

		2013-10-11T14:45:14+0100
	Frederico Fernandes Pereira




