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ACTA nº 5 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 20 de Abril de 2011 

 
 

Aos vinte dias do mês de Abril do ano dois mil e onze, pelas vinte horas e 
cinquenta minutos, nas instalações do Sporting Clube Lavradiense, sito na rua 
Cândido Manuel Pereira, nº 34, Freguesia do Lavradio, reuniram a Assembleia 
Municipal do Barreiro, com a seguinte agenda:  
 

3.Período da ordem do dia 
 

3.2 Apreciação e votação da proposta da Câmara de “Documentos de prestação 
de contas, Relatório de Gestão da Câmara Municipal do Barreiro e 
Consolidação de contas com os Serviços Municipalizados de Transportes 
Colectivos do Barreiro - ano 2010”. 
 

3.4 Apreciação e votação da proposta da Câmara de “ Mapa de Inventário dos 
bens móveis e imóveis do Município”. 
 

3.5 Apreciação e votação da proposta da Câmara de “ 1ª Revisão ao orçamento 
da Câmara Municipal do Barreiro”. 
 
 

3.6 Apreciação e votação da proposta da Câmara de alteração ao “Regulamento 
Municipal e funcionamento da embarcação tradicional Varino Pestarola”. 

3.7 Apreciação e votação da proposta da Câmara de “ Adesão do Barreiro ao 
Pacto de autarcas – Compromisso para as energias sustentáveis locais. 

 
Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente da Câmara 
e Senhores Vereadores: Regina Janeiro, Nuno Banza, Carlos Moreira, Rui Lopo, 
Amílcar Romano, Pedro Nunes 
 
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:  
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Fernanda Moreno – Luís Pedro Cerqueira 
Luís Pedro – Carlos Pires 
Sofia Cabral – Sousa Marques 
Eduardo Cabrita – Naciolinda Silvestre 
Júlio Rebelo – Virginia Sampaio 
Bruno Vitorino - Tiago Alves 
 

Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21, 30 
horas, registando – se 35 presenças.  

 
 

Presidente da Assembleia Municipal agradece a amabilidade e a disponibilidade da 
direcção do Sporting Clube Lavradiense na cedência das instalações. 

 
 
3.1 Apreciação e votação da proposta da Câmara de “ Documentos de 

prestação de contas, Relatório de Gestão da Câmara Municipal do 
Barreiro e Consolidação de contas com os Serviços Municipalizados de 
Transportes Colectivos do Barreiro - ano 2010”. 

 
Vereador Carlos Moreira apresenta o documento sugere que o documento seja 
discutido em simultâneo, pese embora a sua votação seja feita individualmente. 
Hugo Cruz. Apresenta a sua intervenção escrita, apensa à acta como (anexo 1) 
Isidro Heitor. Apresenta a sua intervenção escrita, apensa à acta como (anexo 2) 
Rui Ferrugem: Inicia a sua intervenção fazendo uma saudação à Colectividade, 
pela disponibilidade demonstrada. Sobre a matéria em apreço, intervenção apensa 
à acta como (anexo 3). 
Rosário Vaz: - Saúda as reuniões descentralizadas da Assembleia Municipal. 
Descentralização das reuniões da AM, agradece a amabilidade e a disponibilidade 
da direcção do Sporting Clube Lavradiense na cedência das instalações. Tece 
considerandos às intervenções já feitas. Manifesta grandes preocupações quanto 
aos números da dívida. Regista-se um valor recebido pela Câmara do IMI. 
Vereador Carlos Moreira: - Responde às questões colocadas - Dividas de curto, 
médio e longo praxo -  O Serviço da dívida tem um peso muito grande na execução 
do orçamento da autarquia. Se analisar o nível de endividamento do município em 
2005/2010, está-se num nível de endividamento muito parecido, ainda há sim, no 
ano 2009 para 2010 houve uma redução. Existe estratégia para minorar estes 
problemas, Os assuntos resolvem-se de forma continuada. A Lei de Finanças Locais 
não está adequada à realidade dos municípios. O IMI e IMT- houve uma maior 
execução, já a Derrama registou-se uma derrapagem. Gops- Há que referir que 
existe a vontade política de melhorar as questões continuadamente, dando como 
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exemplo os seguintes valores:-  em 2009 mais de  26 milhões de euros e em ,  2010 
mais de 30 milhões de euros.   
João Pintassilgo – Salienta que a situação económica do município é complicada, 
por ausência de receitas próprias. Considera que a Câmara tem que procurar 
outras saídas - intervenção apensa à acta como (anexo 4). 
Rui Ferrugem :- Tece criticas à intervenção do orador anterior e adianta 
justificando o seu desacordo. Considera que se tem que ter a noção de que o 
empolamento das receitas no orçamento tem como objectivo obrigatoriamente 
para o equilíbrio financeiro. Pagar a tempo e horas – foi e é um defensor dessa 
medida, por a considerar que a mesma pode ser utilizada nos recursos para os 
municípios em dificuldades. 
Ainda sobre a matéria em apreço intervieram os senhores deputados municipais 
Isidro Heitor, Carlos Moreira, Hugo Cruz,  Joaquim Matias e  André Pinotes   
Presidente da Câmara agradece em nome da Câmara aos órgãos sociais do 
Sporting Lavradiense pelas cedências das instalações. Apesar de tudo não se deve, 
nem se pode descontextualizar nem as questões financeiras da Câmara, despesas 
do município, nem do País. O Concelho do Barreiro. É um Concelho que exige um 
grande investimento. Câmara nos últimos 25 anos acrescentou dificuldades às 
dificuldades, o papel da Câmara cresceu no desenvolvimento fruto de 
encerramento de empresas, desemprego etc, A Câmara não tem capacidade de 
angariar receitas próprias. Tem que se enquadrar as questões neste contexto e 
discutir a situação e o papel do município, basta analisar os últimos 10 anis a 
Câmara foi gerida por duas forças politicas diferentes, no entanto o que se regista 
foi que nenhuma delas em caso algum as receitas cobriram as despesas. Isto é um 
problema estrutural. A Câmara é obrigada a actuar em áreas sociais para as quais 
não tem condições. Divida a fornecedores, a situação é preocupante. Estratégia – 
pode-se discordar, o que não se podre dizer é que a mesma não existe, a estratégia 
é clara. Toda esta situação passa pelo desenvolvimento económico, actividade 
privada, actividade pública e pela intervenção social. Passou-se à aprovação da 
proposta da Câmara tendo a mesma sido aprovada por maioria com 20 votos a 
favor da CDU e 15 abstenções do PS, PSD e BE. 

 
3.4 Apreciação e votação da proposta da Câmara de “ Mapa de Inventário dos bens 

móveis e imóveis do Município”. 

Passou-se à aprovação da proposta da Câmara tendo a mesma sido aprovada 
por maioria, com 33 CDU, PS e DSD favor e 2 Abstenções  do BE 
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3.5 Apreciação e votação da proposta da Câmara de “ 1ª Revisão ao orçamento da 

Câmara Municipal do Barreiro” 

Aprovado por unanimidade 
 

3.6 Apreciação e votação da proposta da Câmara de alteração ao “Regulamento 
Municipal e funcionamento da embarcação tradicional Varino Pestarola”. 

Aprovado por maioria 34 votos a favor e 1 abstenção do PS 
 

3-7 Apreciação e votação da proposta da Câmara de “ Adesão do Barreiro ao Pacto 
de autarcas – Compromisso para as energias sustentáveis locais. 

Vereador Nuno Banza apresenta o documento 
João Pintassilgo – Refere que este compromisso é importante e bastante 
convenientes para o Barreiro. A Câmara não atende a energias renováveis. 
Registaram-se ainda as intervenções dois senhores deputados municipais Hugo Cruz 
Adolfo Lopo - Felicita a Assembleia Municipal realizada na freguesia do lavradio. 
Refere que esta colectividade já está equipada com novas energias. 
Nuno Banza prestando diversos esclarecimentos  

 
A proposta foi aprovada por unanimidade 

 
Presidente da Assembleia Municipal informa que as sessões têm sido filmadas o 
número de munícipes acompanharam. Por último agradece à Colectividade e à Junta 
de Freguesia e aos trabalhadores da Câmara envolvidos nesta iniciativa. 

 
ENCERRAMENTO 

 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas               do dia 21 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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