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                   MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
ACTA nº 4 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 19 de Abril de 2011 
 

Aos dezanove 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 proposta da Câmara de “ Relatório de Actividades e 
Prestação de Contas dos Serviços Municipalizados de Transportes Colectivos do 
Barreiro – Ano 2010”. 

Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente da Câmara e 
Senhores Vereadores: Regina Janeiro, Carlos Moreira, Nuno Banza, Rui Lopo, 
Amilcar Romano e Zélia Silva 
 
 
A Mesa é composta pelo Sr. Presidente Frederico Pereira, Primeira Secretária Rita 
Filomena e Segunda Secretária Sara Ferreira 
 
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:  
 
Bruno Vitorino – Substituído por Luís Bravo  
Fernanda Moreno – Substituída por Luís Pedro  
Humberto Candeias – Substituído por André Antunes 
José António Antunes – Substituído por Mª João Porfírio  
Filipe Marques – Substituído por Paulo Faleiro  
Rui Ferrugem – Substituído por Daniel Ventura  
Jorge Espírito Santo – Substituído por Mendes Ferreira  
Sara Seruca - Substituída por Tiago Alves  
Daniel Ventura - Substituído por Alfredo Falcão  
 
Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião 
pelas 21, 30 horas, registando – se 35 presenças.  
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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 Usa da palavra adiantando: 

Foi inaugurada a ETAR no passado dia 12.4.11, passo importante num Barreiro 
sustentável para a reabilitação do Concelho, é uma obra estratégica, a maior da 
Península de Setúbal, que tratará de águas residuais de cerca de mais de 220 mil 
habitantes. É um contributo para a melhoria ambiental do Concelho. A Câmara tem 
vindo a fazer um grande esforço, que considera até um grande salto qualitativo nas 
áreas de águas para consumo humano e saneamento, tendo sido gastos nos últimos 
6 anos mais de 8,5 milhões de euros. Foram aprovados regulamentos, apresentou-se 
a matriz da água. Saúda o Catita por ter sido inaugurado em  14 de Abril mais um 
equipamento de qualidade no Concelho, e adianta que a taxa de cobertura neste 
momento  é de 33,4%, pré-escolar-71%, com a rede privada a cobertura é de -94%, 
2 escolas pré - escolares, sendo que duas delas não abriram em Abril por falta de 
colocação de Educadores de infância por parte da DREL, permite chamar a meta 
escolar de Barcelona. PU- Quimiparque está em fase de desenvolvimento, das 16 
entidades que foram consultadas, 13 responderam, na generalidade positivamente, 
com acrescentos e contributos. De acordo com as sugestões é possível aprovar o PU 
até ao final do ano. AA autarquia acompanha atentamente a descontaminação de 
solos para a redução do passivo ambiental. Discute-se com a Baía Tejo e o Arco 
ribeirinho aspectos relacionados com a pré-equação, tendo em conta os atrasos da 
concretização da 3ª travessia do Tejo, abriu-se a discussão sobre as zonas por onde 
devem começar a actividade concreta do terreno. AUGIS - O Vereador Rui Lopo 
participou em 5ª Assembleia de Proprietários, vários aspectos destas AUGIS estão a 
avançar a um ritmo razoável. Programação Cultural – o Mês de Março é um mês de 
agendamentos culturais de vários envolvimentos culturais nestes sectores. Foi 
assinado um protocolo para a instalação “ Artesfera”, promoveu-se duas 
candidaturas à Gulbenkian para tratamento e organização documental, apoiadas a 
100%.Nas áreas sociais destaca-se a assinatura do protocolo entre Câmara do 
Barreiro e a Rumo de apoio à Vitima, foi promovido uma candidatura ao  PIPA. 
POLIS- As obras ainda não foram recepcionadas, porque não estavam em 
condições, estão quase terminadas a Praceta da Verderena e a que dá para o 
Parque da Cidade. Está com um atraso significativo a obra da Av ª Liberdade, o dono 
da Obra está a ser pressionado no sentido de a concluir. A Câmara tem as garantias 
bancárias, pese embora não seja este o aspecto importante, o importante sim é a 
conclusão das mesmas. As obras da responsabilidade da Câmara estão 
praticamente concluídas. 

 Hugo Cruz :- Manifesta preocupações relativamente às candidaturas “REPARA” e 
“CIDADE PARA TODOS” -  como na analise das   estrutura do financiamento dessas 
candidaturas. Questiona sobre os dados que existem e o que se conhece? - Divida a 
fornecedores era de 7962 milhões euros em Outubro de 2009 e agora o  saldo da 
divida  é de mais  de 18 milhões de euros até (Março/2011).Tendo em conta o 
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resultado líquido da Câmara é de 4 milhões, como pensa o Executivo responder a 
esta questão e outras as dividas à banca? 

Maria João Porfírio: - Presta esclarecimentos relativamente à Escola básica nº 9, 
aguarda a colocação de duas educadoras e Infância por parte da DREL. Daí Pede à 
Câmara que se pronuncie sobre o assunto para poder informar a população. 

Rui de Carvalho _ Intervém sobre a atitude da Câmara face às comemorações do 
centenário do Futebol Clube Barreirense (anexo 1). 

Mª Rosário Vaz: Barreiro Velho - Estudos de Requalificação Largo Nª Sr.ª do 
Rosário e Av. Bento Gonçalves, questiona se tem havido contactos com outras 
entidades ou parcerias, inclusive até às opções participadas. Por último manifesta 
preocupações relativamente ao” PDM - 2ª fase, ordenamento do território”. 

Vicente Figueira – Congratula-se com a CMB e as Comissões das AUGIS - 
Intervenção apensa à acta (anexo 2). 

Susana Silva :- Matriz da água do Barreiro – intervenção apensa à acta como           
( anexo 3). 

André Pinotes: Coloca questões ao Executivo  

1- Inquéritos sobre a candidatura que teve um atraso? 
2- Questiona se o Funcionário foi avaliado com muito bom? Está em causa uma 

participação de mais de 3 milhões de euros 
3- .Desacatos no edifício da Câmara, Presidente disseram que ia abrir um inquérito. 

Qual o resultado? 
4- Acidente no Terminal que vitimou uma pessoa, qual é o resultado do inquérito? 
5- Barreiro Velho - Café Barreiro (Praiense), o que é que passa com a obra? 
6- Conselho Consultivo para o Barreiro Velho - Quantas reuniões se realizaram e que 

conclusões?  
7- Deixa um reparo sobre as intervenções das bancadas da CDU, considerando que 

são intervenções de campanha eleitoral. 

Ana Porfírio :- Obras na Av. da Liberdade, relevando as  questões de trânsito e a 
fuga de água frente à sede da Junta. Obra na Rua Ferreira de Castro, os moradores 
da zona estão preocupados com a alteração de trânsito. Praceta da Verderena. 
Recuperação da zona envolvente na zona do hipermercado Continente, Como tal 
congratula-se com as obras realizadas e refere a repavimentação de diversas ruas 
por parte da Câmara, o que se congratula com a rapidez. 

Tiago Alves :- Faz dois louvores ao trabalho desenvolvido pela Vereadora Regina 
Janeiro, o primeiro prende-se com o sucesso da Quinzena da Juventude, que 
considera ter  cumprido os objectivos e depois,  a criação da carreira 71- Nocturna -  
proposta foi feita pelos eleitos do PSD em  menos de um ano a mesma foi posta em 
prática. Por isso congratula-se. A intervenção escrita não refere o “cartão jovem 
municipal bem como o cartão sénior” . Ilha do do Parque, qual é ponto da situação?  

Isidro Heitor: - Questiona o executivo relativamente ao :-  Campo das Cordoarias e 
zonas envolventes,  “ Ex-campo do barreirense”  e Av. da Liberdade para quando se 
prevê  terminar  as obras. Higiene urbana, ruas e jardins. Sugere que a Câmara 
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deve ter um papel de sensibilização em termos de higiene urbana. Deve ter um 
papel de sensibilização com a população. Estacionamentos. Ausência de política de 
estacionamento. Pagamento a fornecedores. Qual o prazo médio de pagamento da 
Câmara para com os fornecedores? A situação, no seu entender está a agravar.  

André Pinotes: Relativamente às obras da responsabilidade sonnae, pretende 
saber se ouve ou não custos para a Câmara. Tece considerandos relativamente à 
intervenção de Tiago Alves. 

Tiago Alves – Pede esclarecimentos ao deputado anterior. Questiona se acha que 
faz mais sentido ter posições distintas na CMB e a Assembleia, ou a posição do PS  
é conseguir ser  destrutivo em todo o lado. 

André Pinotes: Reconhece habilidade política ao deputado Tiago Alves. Espera 
que a lei mude por a considerar que mesma é promíscua. 

Rui de Carvalho – Faz parte da Comissão permanente de Obras a que reúne com 
regularidade, e, em relação às visitas que foram feitas manifesta grandes 
preocupações visto que a obra na AVª da Liberdade está praticamente parada. Foi 
decido em reunião da comissão fazer um relatório sobre a visita às obras em curso. 
A Câmara aprovou em reunião que a tenda do Mercado iria ser cedida ao Grupo 
Desportivo Fabril,  em que situação se encontra esta matéria? Qual é a avaliação 
que é feita à realização do Carnaval, e, o que pensa a Autarquia relativamente à 
realização das  Marchas Populares? 

Luís Bravo:- Tece considerandos sobre a dependência financeira do nosso 
Município  em relação do Poder Central ou através de imobiliário. Considera que 
deve haver um plano B, para que se possa, como é que se pode falar na 
centralidade barreirense que urge arrancar o investimento público e privado. Deve 
ser defendido o tecido empregador. 

João Pintassilgo: - Barreiro Velho - Investimentos necessários, nomeadamente em 
termos de espaços (Escola Conde Ferreira)  considera que o Executivo despreza 
um conjunto de particularidades que o Barreiro tem, dando um exemplo “o Barreiro 
marca no Desporto” -. Campeonato de Vela a Câmara negligenciou o invento. 
Águas na rua Ferreira de Castro. Matriz da Água é um documento interessante, no 
entanto não deve ter sido barato daí a crítica nas suas conclusões, o mesmo deve 
ser proactivo. Plano interno de formação - quem é que o vai desenvolver? 

Presidente da Câmara: Responde às questões colocadas: 

Candidaturas A Câmara tem duas candidaturas no valor de 18 milhões euros, 
financiadas a 50%, são necessários 6 milhões de euros. Está disponível para 
discutir esta matéria sobre as candidaturas. Questões de carácter financeiro, já 
referiu Mais do que uma vez a situação financeira da autarquia é muito difícil, a 
dependência do orçamento do estado e dos impostos directos e até indirectos, 
tornam este concelho muito difícil de gerir. Vamos ter que encontrar soluções. O 
Prazo médio de pagamento a fornecedores é de 180 dias. 

Pré escolar da escola nº 9- Tem -  se verificados diversas contactos com a DREL 
sem que a Câmara tenha obtido qualquer resposta. Relativamente à questão 
colocada pelo deputado Rui de Carvalho, adianta que não usa o movimento 
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associativo para defender a sua honorabilidade. A proposta apresentada pelo Dr. 
Sardinha membro da direcção do Barreirense a Câmara aceitou e apoiou o que lhe 
foi pedido. O F.C.B. fez cem anos o que está deliberado é no dia 31 de Maio dia do 
Associativismo a Câmara tornar-se-á sócia do barreirense como o fará com outras 
colectividades. Estamos num fase de muito difícil nos primeiros três meses temos 
uma receita de menos 1.500 milhões de euros. Sobre o Barreiro Velho fez o que se 
pode e muito há para fazer. O problema não é do Barreiro Velho, é só dar uma volta 
pelas ruas Miguel Pais, Zona da Verderena e Lavradio. É claro que a Câmara tem 
todo o interesse em resolver as questões do Barreiro Velho, do Café Praiense o 
Piso interior necessita de ser todo refeito, a Câmara fez a obra exterior, da zona 
polis etc, PDM; -na Câmara tem um PDM vigente, o que se pretende é rever o PDM, 
e não  é incompatível com  o plano de urbanização da Quimiparque. Augis – tem-se 
dados avanços muito importantes essa situação deve-se à participação das juntas 
de Sº António e Coina. Água é um serviço público, considera que os rios e as 
frentes ribeirinhas são uma potencialidade. Inquéritos: Procura saber qual o ponto 
de situarão desacatos o inquiridor é externo à Câmara Acidente no Terminal a 
Câmara aguarda a opinião das entidades técnicas e envolvidas. Obras na sonnae, a 
Câmara não fez obra. Av. da Liberdade. TCB s a Câmara tem vindo a estar muito 
atenta a toda a situação. Cartão Jovem Municipal - tem todas as valências de um 
cartão nacional, soma-se já algumas regalias. Cartão Sénior foi lançado, já existe 
umas dezenas de outras entidades a participar. Arruamentos, foram pintadas 20. A 
actividade económica o previsível é não avançar. Estacionamento a Câmara tem 
feito vários contactos com empresas de estacionamento e até agora nenhuma 
empresa respondeu por considerarem que o Barreiro não da rentabilidade. Tece 
considerando sobre a lei eleitoral. 

Pedem esclarecimentos os deputados  

Rui de Carvalho _ ” Barreirense”,  

Hugo Cruz - ”Situação Financeira”, 

André Pinotes “Candidatura ao QRENE a Câmara perdeu cerca de  3,6 milhões de 
euros  

Rosário Vaz:-  Aborda de novo as questões  do Barreiro Velho 

Tiago Alves: “ Ilha do parque” Cartão Jovem Municipal. 

Presidente da Câmara responde:-  Ilha do parque, Barreiro Velho, por muitos 
discursos que se façam os problemas não se resolvem, o problema não é do Barreiro 
é nacional. Candidatura para o Barreiro Velho a Câmara não perdeu a verba, O 
inquérito ainda não terminou, não sabe a que funcionário se refere o deputado. Propõe 
que o deputado Rui de Carvalho se inteire da situação junto do FCB sobre os apoios 
da Câmara. 

Sofia Cabral : -Candidatura dos 12 minutos em que se perdeu o dinheiro que é 
conhecido, qual o montante envolvido nesta candidatura 

Presidente da Câmara. A Candidatura é de cerca de 10 milhões de euros se 
concretizar a Câmara tem de pagar um terço. 
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Hugo Cruz:- Lamenta  não obter respostas colocadas, nomeadamente a divida da 
fornecedores. 

José Paleta_ Tece considerandos sobre algumas intervenções aqui produzidas, 
nomeadamente os mesmos que nada disseram quando acabaram com as corticeiras, 
industria química, EMEFa Industria Naval etc, A Câmara tem projectos: o Arco 
Ribeirinho e a ponte e o plano de urbanização da Quimiparque. Este não é o Caminho, 
é preciso enfrentar com coragem o que ai se vai confrontar. Comenta a intervenção do 
deputado Rui de Carvalho relativamente ao Barreirense. 

Isidro Heitor – Sugere que o Presidente acompanhe os processos de inquérito. A 
atitude do PCP não pretende tornar possível o desenvolvimento económico. 

José Paleta – Acerca do FMI e da coragem o PCP fala todos os dias só que a 
comunicação social não passa. Defende as convicções. 

Pedem esclarecimentos: Isidro Heitor, Luís Bravo, 

Hugo  Cruz - Teceu criticas à intervenção do deputado Paleta 

Luis Pedro - Intervêm sobre o PDM e EMEF 

 

3.2 Apreciação e votação da proposta da Câmara de “ Relatório de 
Actividades e Prestação de Contas dos Serviços Municipalizados de 
Transportes Colectivos do Barreiro – Ano 2010”. 

Vereador Rui Lopo fez a apresentação documento. 

João Pintassilgo :- Intervêm sobre a matéria em discussão (anexo 5) 

Tiago Alves :-  Intervêm sobre a matéria em discussão (anexo 6  

Mª do Rosário Vaz – Tece comentários sobre o documento, 
manifestando a sua preocupação com a gestão dos transportes, tendo em 
conta o aumento do gasóleo, redução de carreiras.  

Joaquim Matias :- Considera que o documento mostra a actividade dos 
TCBs. Os transporte reduzir a receita quer dizer reduzir a oferta. Como 
resolver? Ausência de comparticipação por parte do poder Central. Falta 
de carreiras tem a ver com a idade de frota. A média por dia não quer 
dizer que a mesma sem verifique diariamente. Fazem-se 900 carreiras 
falta uma carreira. Taxa de ocupação que se considera ideal, bem como a 
velocidade média tem a ver a divida que se acumula. Investimento 
necessário prende-se com a substituição de 30 autocarros por 24 ao 
IMTT, Qualidade de serviço com a qualidade da frota, As lutas e as 
reivindicações dos trabalhadores não são incompatíveis com a vontade 
de servir bem, muito pelo contrário. As indemnizações compensatórias 
foram dadas aleatoriamente, no caso concreto haver 6 milhões euros a 
receber pelas empresas privadas as empresa públicas transportam as 
mesmas pessoas e não tem as mesmas compensações. A política deve 
ser vista na globalidade.  
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Luís Cerqueira :- Questiona sobre a cobertura 

Joaquim Matias prestou esclarecimentos. 

Rui Lopo :- Presta esclarecimentos, abordando um grande esforço feito 
tendo em conta o aumento de combustíveis  

João Pintassilgo :- A melhor forma de defender  os transportes 
colectivos  será o cumprimento de uma taxa de cobertura superior. Fazer 
opções. 

Hugo Cruz : Comenta a apresentação da documentação por ser bastante 
boa. ´É necessário apostar na publicidade. 

Joaquim Matias : Tem que se ver os termos de valores na globalidade 

Rui Lopo: presta esclarecimentos. 

Votação 21 votos a favor da CDU e BE 

Abstenções 12 PS e PSD 

 

 
ENCERRAMENTO 

 

O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 2 
horas do dia 20 de Abril 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 realizada 
em 23 de Setembro de 2011, 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 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 
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