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ACTA nº 3 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 29 de Fevereiro de 2012 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e doze, pelas vinte horas e cinquenta minutos, 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 

3.2 Apreciação e votação da proposta da câmara de “ novo protocolo de delegação de competências da 

CMB para as juntas de freguesia” 

3.3 Apreciação e votação da proposta da câmara de “ ratificação da assinatura do contrato de empréstimo 

celebrado entre o município do Barreiro e o IFDR, no âmbito do empréstimo quadro celebrado entre o 

estado português e o banco europeu de investimentos. 

 

Executivo camarário esteve representado pelo senhor presidente da câmara e Senhores:- Nuno Banza, Rui 

Lopo, Carlos Moreira, Regina Janeiro, Santa Clara, Zélia Silva Amilcar Romano 

 

A Mesa é composta pelo Sr. Presidente Frederico Pereira, Primeira Secretária Rita Filomena e Segunda 

Secretária 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:  

Presidente da Junta de Freguesia do A. Seixalinho - Mª João Porfírio 

Presidente da Junta de Freguesia de Palhais – Guilherme Ferreira 

Filipe Marques – Alfredo Falcão 

 

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 

Sr. Presidente da Câmara partilha preocupações politicas e financeiras - Intervenção apensa à ata como anexo (1) 
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Seguiram-se as intervenções dos deputados municipais: 

 Sofia Cabral – Solicita informações sobre o significado concreto das alterações na recolha do lixo e na iluminação 

pública. Hortas Comunitárias - existem intenção de as dinamizar no concelho? - Candidatura “ Cidade para todos “ 

vai sofrer alterações? Quais? Qual o impacto na vida dos barreirenses com a redução de atividades prestadas pela 

CMB.  

Hugo Cruz _ Intervêm sobre: - Prazo para conclusão de obras na Av. da Praia? Concerto de Rita Guerra - quais as 

receitas e os custos? Divida a fornecedores 31-12-11 ascendem a mais de 18,2 milhões de euros. O que está a ser 

feito para a sua resolução? Medidas de contenção de despesas. Estranha o atraso na revisão do PDM - para quando 

a sua conclusão?   

José Paleta :- Empresas multimunicipais a nível das (águas e resíduos)a nível nacional será um passo para a 

privatização de bens públicos. Deixa a pergunta “ sendo este o caminho que resulta da prática do Governo como é 

que pode a Câmara dinamizar o investimento no Concelho com o objectivo do seu desenvolvimento”?  

João Pintassilgo: A água é um bem público visto ser um recurso natural e não deve ser privatizada. Outras 

actividades na área das empresas multimunicipais poderão ser concessionadas a privados. Pede esclarecimentos 

sobre o contexto da colaboração da GALP nesta situação área do Lavradio. Considera positivo a promoção entre a 

iniciativa privada e o Barreiro, Mais considera que essa colaboração tem de ser transparente. Solicita também 

esclarecimentos mais concretos sobre o investimento num pequeno hotel na Escola Conde Ferreira. Integra estes 

pedidos de esclarecimento na preocupação de um desenvolvimento com futuro e que poderia assentar na proposta 

da Agência para o desenvolvimento cujo ponto de situação se desconhece. Aumento do tarifário da água e o 

cumprimento do Plano. Pagamento ao prestador Simarsul, qual o atraso? Que consequências tem nas obras da Av. 

da Praia e no encaminhamento e tratamento dos efluentes da zona norte? 

Humberto Candeias:- Pede esclarecimentos sobre o acordo  Luso-Ponte Barreiro – Montijo? Será que ela poderá 

funcionar como obstáculo a uma futura TTT, no Concelho Barreiro - Chelas? Coloca a questão do PDM já introduzida 

pelo deputado Hugo Cruz. Pede informações sobre o acidente ocorrido, há alguns meses no Terminal rodo-

ferroviário. Consequências do encontro ocorrido no âmbito do sector cooperativo com a participação do Professor 

Roque Amaro 

Juvenal Silvestre: -Solicita informação sobre a alteração da carreira 16 e problemas que afectam alunos no 

período da hora de almoço resultante do autocarro já vir cheio e como tal não para nas paragens. 

Rui de Carvalho: Intervenção focada no Ano Nacional de ética no desporto desafia a câmara para se associar a 

este plano. Disponibiliza documentação para a Câmara. Carnaval das Escolas – refere entidades que não 

participaram no desfile e pede informações. 

Adolfo Lopo: - Pede esclarecimentos ao deputado anterior.   

Rui Carvalho: - Refere as notícias da comunicação social em relação às escolas do lavradio e, por isso, solícita que 

o Presidente da Junta de freguesia clarifique a situação. 

Adolfo Lopo: - Esclarece que foram os conselhos das escolas 1, 2 ciclo que decidiram, sem nenhuma justificação, 

que as crianças não participassem no desfile da freguesia,  

Mª João Quaresma: Intervém sobre a Assunção de compromissos lei 8/12 Anexo (2) 



                   MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

Página 3 de 5 
 

Isidro Heitor :- Coloca a questão da necessidade de um plano de contenção na área do endividamento a curto 

prazo. Analisa evolução da dívida do município desde o inicio do anterior mandato. Refere dados comparando 

receitas de vários municípios. Divida a fornecedores coloca o município numa difícil situação. 

Joaquim Matias: - Intervenção sobre o Plano de Urbanização da Quimiparque e a defesa do sector público na 

criação de um espaço de excelência que promova o bem estar das populações e participe no desenvolvimento do 

Barreiro. 

Hugo Cruz:- Estranha a dicotomia público/privado e a falta de autocrítica  em relação à situação financeira actual 

da Câmara.  

Presidente da Câmara - Responde às questões colocadas:- Avenida da Praia: ocorreu rescisão com o 

empreiteiro e falta 10% da obra informando a Simarsul, que a obra será terminada no final do mês de Março. Rita 

Guerra e Herman José – A Câmara não teve encargos, apenas disponibilizou recursos humanos. Situação Financeira 

– o problema estrutural é uma questão de receitas e não de despesa. A resolução da dívida a fornecedores só não 

irá aumentar se houver um corte radical, face à lei de compromissos e perspectiva as consequências da sua 

implementação no Concelho. Analisa a redução de nº de trabalhadores durante o último mandato e no que agora 

decorre. Sugere comparação, nesta área, com a gestão do PS na autarquia. PDM Prazo médio é de 10 anos e julga 

que o Barreiro concluirá o seu plano num prazo mais curto. Sistema multimunicipais, tem preocupações que resultam 

das dificuldades em suportar as responsabilidades financeiras. Outras questões referidas têm a ver com a 

possibilidade de privatização das águas de Portugal. Simarsul as dividas da autarquia do Barreiro é de cerca de 2 

milhões de euros e pagou-se recentemente 320.00 euros. Lusoponte admite que o deputado Humberto possa ter 

alguma razão, mas relembra a TTT terá uma componente ferroviária que a ponte Barreiro Montijo não têm. 

Relembra a posição do BE na Assembleia da República que contrataria a posição do BE no Concelho. Defende as 

negociações com lusa – ponte clarificando o que considera importante na ligação Barreiro – Montijo. Acidente TCB – 

Inquérito interno decidiu que deveria ser aberto um processo disciplinar, o que já está a decorrer. Carreira 16 – Vai 

analisar o problema para poder fazer desdobramento, se necessário. Manifesta disponibilidade para discussão em 

comissão do relatório do plano das águas. Refere medidas de contenção que totalizam já 3 milhões de euros, para 

além de outras que a autarquia está a preparar e que espera permitir uma contenção de mais de 1 milhão de euros, 

num período temporal de 1 ano e meio. Considera o Arco Ribeirinho Sul e o PU da Quimiparque como projectos 

fundamentais para o desenvolvimento do Concelho. 

Isidro Heitor: -Pede esclarecimento no referente a recursos humanos, defendendo que é aceitável o aumento de 

recursos humanos, se tal for exigido pela melhoria de serviços a prestar à população ou pela implentação de novos 

serviço. Apela a uma informação clara e não segmentada. 

Juvenal Silvestre: - Presta esclarecimentos face à posição da Junta de Freguesia de Coina em relação ao 

transporte de crianças do Catica para o Carnaval. 

Bruno Vitorino: - Usa da palavra para pedidos de esclarecimento: Solicita o número do aumento/ diminuição das 

chefias e do seu impacto nos encargos da autarquia com os recursos humanos. Qual o impacto da redução de 4 

milhões na situação financeira da autarquia? Faz um raciocínio que coloca à consideração do Presidente da Câmara “ 

Então em 12 anos poder-se-ia ter economizado 40 milhões de euros que hoje fazem falta para implementar 
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candidaturas. Esclarece que o PSD tem dúvidas e reservas em relação ao PU da Quimiparque que está em discussão. 

Adianta que estarão atentos. 

Presidente da Câmara _- volta a referir o aumento dos encargos com os recursos humanos, durante a gestão do 

PS, que considera não ter tido correspondente melhoria nos serviços prestados. Chefias na Autarquia o seu número 

aumentou e teve consequências nos encargos da Autarquia com recursos humanos. Não dispõe de dados para 

clarificar melhor a sua resposta, PU Quimiparque considera que o trabalho desenvolvido foi sério e envolveu todos os 

que conseguiram com mobilizar. 

João Pintassilgo:- Considera pouco feliz a analise que o Presidente fez da dívida a fornecedores pela mensagem 

que transmitiu e que coloca a hipótese de falência da Câmara a curto prazo. Lamenta que o Presidente da Autarquia 

não tivesse respondido a questão colocada sobre a Agencia de desenvolvimento Local, defendendo que o 

desenvolvimento do nosso concelho não se esgota na Quimiparque. 

Presidente da Câmara – Responde à questão anterior dando nota da concordância com o projecto e da 

discordância com o conteúdo) Agencia de Desenvolvimento Local). Assim sendo já está constituído um grupo de 

trabalho para articular contribuições para o projecto apresentado. 

 

3.2 Apreciação e votação da proposta da câmara de “ novo protocolo de delegação de competências da 

CMB para as juntas de freguesia” 

Vereador Carlos Moreira: Fez a apresentação do documento em análise (anexo 3 - apenso à acta)  

Presidente da Junta de Freguesia de Santo André – Intervém sobre o assunto em presença e em defesa do 

protocolo, valorizando o seu enriquecimento através das reuniões ocorridas com as Juntas. Apela ao voto favorável. 

Presidente da Junta de Freguesia de Coina _ Manifesta total concordância com a descentralização de 

competência para as Juntas de Freguesia. Refere cortes nas transferência de verbas da autarquia o que se vai 

reflectir no qualidade do  serviço prestado pelas freguesias. 

Isidro Heitor – Volta a referir a ausência do município do Barreiro nas 35 Câmaras que transfere maior valor de 

verbas para as freguesias (Fonte anuário) – Financeiros dos Municípios). A Comissão permanente de Administração e 

Finanças emitiu parecer positivo. 

A proposta foi provada por unanimidade 

 

3.3 Apreciação e votação da proposta da câmara de “ ratificação da assinatura do contrato de 

empréstimo celebrado entre o município do Barreiro e o IFDR, no âmbito do empréstimo 

quadro celebrado entre o estado português e o banco europeu de investimentos 

Vereador Carlos Moreira - Prestou esclarecimentos sobre a necessidade de este assunto voltar ao plenário, 

adiantando que tal facto se deve à necessidade da sua aprovação põe exigência da Associação de Municípios.  

A Comissão Permanente de Administração e Finanças emitiu parecer positivo. 

A proposta foi provada por unanimidade 
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ENCERRAMENTO 

 

O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas  1, 30 h do dia 1 de Março de Fevereiro de dois 

mil e onze, constando a gravação áudio desta sessão arquivados nos serviços da Assembleia Municipal. 

 

APROVAÇÃO DA ACTA 

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 -2 de Maio de 2012 _ 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 o original 
 
 Presidente da Assembleia Municipal 
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