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ACTA nº 2 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 14 de Fevereiro de 2011 

 
Aos catorze dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e onze, 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 lista das Candidaturas - Juízes Sociais – nos 
termos do disposto nos artigos 31º e 37º do Decreto-Lei nº. 156/78, de 
30 de Junho. 

3.3 Apreciação e votação Plano Geral Águas e Saneamento 
3.4 Regulamento Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem das 

Águas Residuais do Município do Barreiro 

 
Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente da Câmara 
e Senhores Vereadores: Sofia Martins, José Nuno Santa Clara, Regina Janeiro, 
Amilcar Romano, Rui Lopo, Pedro Nunes e Carlos Moreira. 
 
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:  
Hugo Cruz – Tiago Alves 
Paulo Deus – Mendes ferreira 
José Antunes – Mª João Porfírio 
Filipe Marques – Alfredo Falcão 
 
Isidro Heitor – Sugere que as actas voltem a ser mais detalhadas, justifica a 
sugestão. 
Presidente coloca à votação as actas nºs 10, Aprovada por maioria com 
uma abstenção, por o deputado não ter participado na reunião. 
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Acta nº 14 – Aprovada por maioria com uma abstenção, por o deputado não 
ter participado na reunião. 
Acta nº15- Aprovada por maioria com uma abstenção, por o deputado não ter 
participado na reunião. 
Acta nº 16 - Aprovada por maioria com uma abstenção, por o deputado não 
ter participado na reunião. 
Acta nº 17- Aprovada por maioria com uma abstenção, por o deputado não ter 
participado na reunião. 

 
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. 

Presidente da Câmara dirige-se à Assembleia _ PROT: - Refere a participação 
activa da CMB e destaca os pontos referentes ao Barreiro que considera de 
grande importância que se resume “ Barreiro Centralidade Sub-Regional na Área 
Metropolitana de Lisboa”. Destaca a importância do Arco Ribeirinho Sul, que 
considera dever ser uma unidade operativa suporta a estratégia de preservação 
de Alburrica do ponto de vista ambiental. O Presidente da Autarquia não 
considera o PROT.  
 Chama à atenção para a importância que terá no futuro desenvolvimento do 
Barreiro. Refere o inicio do processo de descontaminação do território da 
Quimiparque para destacar a posição da autarquia em relação à posição da em 
relação aos processos estratégicos para o Barreiro. PU da Quimiparque, que tem 
estado em discussão, tem merecido contributos e reflexões, de várias entidades 
que serão integrados pela autarquia no documento final. Referiu acções que têm 
decorrido em simultâneo esta discussão, destacando. O atravessamento 
provisório da Quimiparque, Quartel dos Bombeiros do Sul e Sueste nesse inicia 
do funcionamento experimental da ETAR Barreiro Moita. E TTT:- refere a 
necessidade do empenhamento de todos para que  essa estrutura seja uma 
realidade, nas suas duas valências. De modo a fazer reforçar essa vontade dos 
Barreirenses. Informa ter pedido uma reunião Ao Senhor Presidente da 
República, ao Senhor Primeiro Ministro e aos Lideres das bancadas dos Partidos 
com assento na Assembleia da República. A reunião com a Senhora Ministra da 
Saúde decorreu hoje e transmitiu aos deputados municipais que, dentro de um 
mês, será lançado concurso para a construção do Centro de Saúde de St António 
da Charneca. 
Presidente da Junta de Freguesia de St António da Charneca:-  Congratula-se 
com a informação do Sr. Presidente da Câmara acerca do Centro de Saúde na 
Freguesia. Intervenção apensa à acta como anexo “1”. 
Deputado João Pintassilgo:- Intervenção apensa à acta como anexo “2”. 
Deputado Tiago Alves: Considera pouco claro a intervenção escrita no que 
refere a dívida a fornecedores. Qual a data da factura mais antiga por pagar? 
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Prazo médio de pagamento? Qual o critério para pagamento dessas facturas? 
Considera que falta enquadramento à informação que é fornecida à Assembleia 
Municipal e lamenta que na informação económica se refiram as grandes 
superfícies comerciais sem qualquer indicação do que se passa no comércio 
tradicional. Pede informação sobre o processo da criação da Polícia Municipal. 
Deputada Maria do Rosário Vaz : Manifesta o seu acordo com a intervenção do 
deputado anterior. Refere ainda problemas de rotura da canalização de água na 
via pública Rua Serpa Pinto, destaca dois eventos promovidos pela Autarquia: 
“150 anos de caminho de Ferro” e “ Economia Social”. Lamentando a ausência de 
assistência, em particular, no último evento que citou. 
Deputado Joaquim Matias. Faz uma intervenção política sobre a actuação dos 
Governos de Portugal durante os últimos 30 anos, ironizando sobre o seu 
interesse pelo Barreiro. Solicita informações sobre nicho de empresas, 
exemplificando com “ydreans”, a criar na Quimiparque. 
Deputado Adolfo Lopo _ Intervenção apensa à acta como anexo “4”. 
José Paleta _: Intervenção apensa à acta como anexo “5”. 
Isidro Heitor :- Tece comentários à intervenções anteriormente realizadas : em 
relação ao sector ferroviário considera que perdemos muito tempo e outras 
ocuparam o espaço, referindo concretamente Estremoz e Tramagal - No que 
considera a intervenção do deputado Joaquim Matias apela a uma visão mais 
construtiva. Em relação ao relatório da descentralização de competências para 
as juntas de freguesia, considera um documento fraco que não espelha a acção 
das freguesias. Volta a referir a dificuldade de estacionamento à superfície no 
concelho, sugerindo que a autarquia tenha uma política que dinamize a ocupação 
dos parques ultimamente construídos no sub -solo. Termina referindo a dívida a 
fornecedores e solicitando informação semelhantes às colocadas pelo deputado 
Tiago Alves. Pede informação das razões para o aumento de 30% do IMI? Análise 
do número de desempregados no nosso Concelho que conclui resultar do 
enfraquecimento das actividades económicas do concelho. 
Humberto Candeias:- Refere acidentes na Av. da Liberdade, devido a obras. 
Solicita, por isso, prazo para conclusão dessa intervenção. A análise de processos 
judiciais tem na intervenção escrita tratamento diferenciado. Porquê? Questiona 
como se faz ligação entre PDM e PU da Quimiparque, já que o PDM tem sofrido 
um atraso enorme enquanto o PU da Quimiparque tem sido acelerado. Coloca a 
questão: “Qual o paradigma de crescimento no Barreiro?” 
 Deputado Eduardo Cabrita:- Analisa evolução financeira de 2010 e solicita  
informação se há ou não deriva no prazo médio de pagamento a fornecedores, 
nomeadamente acima de 200. Lembra a lei da Assembleia da República que 
penaliza esse atraso. Solicita informação sobre o nº de trabalhadores da CMB 
com vencimentos que terão um corte de 10%. Esta questão é lhe sugerida por 
um comunicado distribuído aos trabalhadores e assinado pelo Presidente da 
Autarquia e cujo conteúdo considera incorrecto. Concorda com os temas que o 
Presidente escolheu na sua intervenção inicial e destaca a prioridade do Partido 
Socialista “convergência de interesses pelo Barreiro”. 
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Bruno Vitorino: - Considera necessário que seja concretizada a data para o 
inicio do Centro de Saúde de St º António, dado a falta de cumprimento do 
Governo em relação das promessas que faz, nomeadamente, para o Barreiro. 
Pede informação sobre a situação do novo Hospital Particular do Barreiro. Pede 
esclarecimento sobre as razões que levaram ao caos da envolvente do 
Continente. Pede informação sobre a fusão de freguesias no Concelho Barreiro. 
Rui Ferrugem :- Considera que há razões para o atraso de pagamento a 
fornecedores que serão discutidos a seu tempo. Reprova a atitude do deputado 
Eduardo Cabrita que pretende criar uma divergência entre o comportamento do 
Sr. Presidente da Câmara e a bancada da CDU que o apoia. Considera redutor que 
a bancada do PS apenas valoriza, as obras que no Barreiro, tem origem no 
Governo. 
Jorge Espírito Santo Solicita mais informações sobre a reunião que hoje 
decorreu com a Sr.ª Ministra da Saúde. Refere que sempre que considere os 
assuntos relevantes para o Barreiro, o trará à discussão neste órgão. 
Deputado José Paleta :- Defende os projectos para o Barreiro, e considera que 
os trabalhadores e a população do Barreiro são as forças determinantes para 
essa concretização. Assume e concretiza a diferença da CDU para os que 
consideram que é nos gabinetes da política e da finança que se discutem os 
projectos para o Barreiro. 
Tiago Alves:- Questiona o executivo intervenção apensa à acta como anexo “6”. 
Deputado José Paleta: Usa da palavra manifestando a opinião sobre os lucros 
da banca e os impostos que a mesma paga. 
Sr. Presidente da Câmara: Discorda da intervenção do deputado João 
Pintassilgo, quanto ao rigor do texto da intervenção escrita. PDM – 2ª fase, 
proposta de pré-modelo e no grupo de trabalho dos serviços para apurar o pré 
modelo. Concorda com o deputado João Pintassilgo na necessidade de referência 
às entidades que promovem acções ou são dinamizadoras de actividade 
económica. Clarifica que os capitais necessários à descontaminação do solo da 
Quimiparque são exclusivamente públicos. Conclui considerando que esta 
transparência valoriza a acção do Presidente da Câmara. Prazo médio de 
pagamento a fornecedores: 120 dias e não será superior a 200 dias. Critério de 
pagamento do mais antigo ao mais actual, ressalvando os pagamentos que têm 
de ser feitas prioritariamente para o bom funcionamento da Autarquia. 
Segurança – Não é uma responsabilidade da Câmara. Analisa a iniciativa “ 150 
anos dos Caminhos de Ferro” Valorizando o seu nível científico. Responde à 
deputada Rosário Vaz no que se refere aos contadores de água no exterior dos 
edifícios. 
Concorda com a valorização que foi feita pelo deputado Joaquim Matias. 
Mantém-se o interesse pelo projecto “Ydreans” para o Barreiro referindo que é 
um projecto difícil e de lenta concretização dado os meios que terá de dinamizar. 
Refere intervenção nos 27 parques infantis do Barreiro. Articula esta 
intervenção com as acções nas escolas do 1º cicio e com a atribuição de terrenos 
para a construção de creches. Considera o processo muito positivo de 
descentralização para as freguesias. Têm sido realizadas contactos com 
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empresas para a resolução do estacionamento no centro do Barreiro que não 
resultaram, daí que se continue a procurar uma solução. Refere informações da 
Directora do Centro de Emprego quanto ao nível de empregos criados no 
Barreiro que contraria o afirmado pelo deputado Isidro Heitor. As Câmara não 
têm capacidade, per si, de intervir na criação de emprego. Zona envolvente do 
Continente – entidade que construiu é a responsável pelas obras que não 
correram bem e que têm de ser refeitas quando o tempo o permitir. Parece-lhe 
que a obra ficará concluída durante cerca de um mês. PU e PDM - são ambos da 
realização da Câmara e como o PU ficará pronto antes do PDM, o PDM assumi-lo-
á. Em resposta ao deputado Eduardo Cabrita relembra que o problema da 
autarquia que resulta da dificuldade de angariação de receitas próprias do 
executivo, que foi sempre assim e continuará no futuro, condicionando o 
trabalho. Reafirma que nos assuntos estratégicos, que o deputado referiu, há 
convergência entre os interesses do Barreiro e as resoluções do Governo daí o 
apoio da Câmara. A Câmara não prevê a fusão de freguesias. A piscina será feita 
quando a autarquia dispuser de condições financeiras para isso visto que a 
prioridade da autarquia são os projectos co-financiados. Hospital Particular não 
tem informação definitiva. 
Deputado João Pintassilgo e Isidro Heitor Pedem esclarecimentos. 
Presidente da Câmara responde às questões colocadas. 
Eduardo Cabrita - Fez um pedido de esclarecimento que não mereceu resposta 
e recentra a situação concluindo que o presidente da autarquia não foi rigoroso 
no documento que assinou e distribui pelos Trabalhadores da Câmara. 
Presidente da Câmara:- Presta esclarecimentos ao deputado Eduardo Cabrita. 
Em resposta ao deputado Jorge Espírito Santo refere outras temas tratados com 
a Sr.ª Ministra da Saúde. Resume: Falta de médicos de família, atingiu elevado 
número de utentes e é difícil resolução no curto prazo. O Ministério vai 
participar no “Observatório de Saúde”, a Sr.ª. Ministra reconheceu a carência de 
profissionais nas áreas de obstetrícia, pediatria, oftalmologia, cirurgia, otorrino e 
ortopedia. Esta carência ocorre aqui, como no resto do País. Haverá 
recrutamento de psiquiatras curto prazo. O Conselho Consultivo do Hospital vai 
ser posto em funcionamento. Reafirma que, dentro de um mês ocorrerá o 
lançamento do concurso para o centro de saúde de St António. 

 
3.2 Apreciação e votação da lista das Candidaturas - Juízes Sociais – nos termos do disposto 

nos artigos 31º e 37º do Decreto-Lei nº. 156/78, de 30 de Junho. 

Usa da palavra o deputado Isidro do Heitor solicita informação sobre os critérios para a 
elaboração das listas de candidaturas. Esclarecimentos prestados pelo Vereador Carlos 
Moreira. 
Foi feita a votação secreta, verificando a seguinte votação a proposta da Câmara foi 
aprovado por maioria com 31 de votos a favor e 4 votos em branco. 
 

3.3  Apreciação e votação do Plano Geral Águas e Saneamento e do regulamento municipal de 
abastecimento de água e drenagem das águas residuais do municípios do Barreiro. 
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A apresentação do tema foi apresentada pela Vereadora Sofia Martins, referindo as 
entidades e organização contactadas para recolha de sugestões. Presentemente estão a 
trabalhar com as questões de resíduos esperando oportunamente apresentar, na AM, o 
respectivo regulamento. 
Bruno Vitorino:- Coloca a questão : “ Este plano é mesmo para concretizar? 
Fundamenta esta pergunta no caos que considera ter cerca de 30 anos, com custos 
directos para a autarquia, nas 900 intervenções / ano indicadas no documento e nas 
perdas de água na rede. Considera que 6 anos para apresentar este documento 
demasiado tempo até pelos custos sociais que a ineficiência anteriormente indicada 
acarreta. Por tudo isto, o PSD recusou sempre daí o seu apoio a um amento do consumo 
de água. Considera que a Câmara tem de assumir um compromisso político que 
reconhece a necessidade de implementação dos documentos agora em discussão e no 
prazo indicado. Solicita estudos sobre as tarifas a praticar de modo a que a AM possa 
avaliar da sua implementação não excessiva/penalizadora. Taxação do HNSR não 
deveria ser discutida? 
Deputado João Pintassilgo. Discorda da apresentação feita pela Srª Vereadora, 
Intervenção apensa à acta como anexo “7”. 
Deputado Joaquim Matias :- Saúda o executivo e em particular a Sr. ª Vereadora, pela 
apresentação deste Plano que considera ser sério e merece uma discussão séria. Recorda 
os primeiros planos das redes de água e de saneamento elaborados nos anos 70, que 
estabeleceu necessariamente outras prioridades de acordo com as necessidades de 
então.  A perspectiva é de investimento quer nas águas quer nos resíduos pelo que é 
necessário ir buscar receitas, o que deverá ser feito por processo justo e equitativo. 
Considera correcta a estrutura tarifária proposta porque penaliza quem esbanja ou 
quem queira fazer negócio com a água. 
Bruno Vitorino :- Volta a confirmar o seu juízo de que a estrutura em vigor do tarifário 
das aguas é injusta. Coloca a questão “ sabe a média de idade das condutas da rede de 
abastecimento de água do Barreiro”? 
Joaquim Matias :- Responde ao deputado anterior. 
Bruno Vitorino :- não considerou a resposta adequada demonstrando o não 
conhecimento do plano apresentado por parte do deputado Joaquim Matias. 
Humberto Candeias :- Analisa aspectos positivos do plano e reforça a necessidade de 
monitorização do plano e do seu acompanhamento alargado como já foi referido pelo 
deputado João Pintassilgo. 
Vereadora Sofia Martins: Refere a não necessidade de trazer o plano em discussão à 
AM e, sendo assim, o Executivo fê-lo para conseguir um consenso alargado sobre os 
documentos apresentados. O ano 2010 foi um ano de grande investimento em águas e 
saneamento no Concelho nomeadamente, recorrendo a compromissos como foi 
estabelecido como Retail.  Considera que o deficit neste sector é grave e a proposta para 
tarifas e sua evolução será apresentada em Câmara. Não considera dever haver 
bonificação para o consumo de água, no HNSR, porque esta é a prática dominante no 
Barreiro. A bonificação será para o consumo mais básico das pessoas (1º e 2º escalão), 
famílias numerosas, IPSS, Movimento Associativo do voluntariado). Responde ao 
deputado João Pintassilgo, referindo que quer pela importância do projecto, quer pela 
sua execução se concretizar ao longo de vários mandatos, concorda com a necessidade 
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do seu acompanhamento político, não podendo a CDU comprometer-se para além do seu 
mandato 
Passou-se à votação do Plano Geral Águas e Saneamento:-  APROVADO POR 
UNANIMIDADE 
 
 

 
 

3.4 Regulamento Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem das Águas Residuais do 
Município do Barreiro 
 

 

Os documentos foram discutidos em conjunto. 
 

Regulamento Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem das Águas Residuais do 
Município do Barreiro. - APROVADO POR UNANIMIDADE 

 
ENCERRAMENTO 

 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 2h 05 do 
dia 15 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 
11.06.17e 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 
 
O Presidente da Assembleia Municipal 
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