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ACTA nº 7 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 17 de Junho de 2011 

 
Aos dezassete dias do mês de Junho 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 “Extinção da CDR – Cooperação e 
Desenvolvimento Regional, EIM- Agencia de Desenvolvimento Regional de Setúbal” 

3.3 Apreciação e votação da proposta da Câmara de “ Juízes Sociais “ (aditamento à deliberação 
714/2010)  

3.4 Apreciação e votação da proposta da Câmara de um empréstimo de médio e longo prazo ao 
Banco Europeu de Investimentos, no montante de € 2.257.948.86 destinada ao financiamento 
da Candidatura “Repara Regeneração programada da área ribeirinha de Alburrica. 

3.5 Apreciação e votação da proposta da Câmara de um empréstimo de médio e longo prazo ao 
Banco Europeu de Investimentos, no montante de € 2.380.002.81 destinada ao financiamento 
da Candidatura Quinta da Mina - Cidade para todos. 

 
Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente da Câmara e Senhores 
Vereadores: Nuno Santa Clara, Regina Janeiro, Amilcar romano, Rui Pedro Lopo, Zélia Silva e 
Nuno Banza. 
 
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:  
 
Mª Fernanda Moreno – Substituída por Ana Santos 
José Paleta – Substituído por Daniel Ventura 
Juvenal Silvestre – Substituído por Naciolinda Silvestre 
José Antunes – Substituído por Mª João Porfírio  
Jorge Espírito Santo – Substituído por Marco Ferreira 
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Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21, 30 horas, 
registando – se 35 presenças.  

 
O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação as Actas das reuniões da Assembleia 
Municipal:  
Acta nº 18/10- Aprovada por maioria com as abstenções dos deputados Rui Ferrugem, 
Dulce Reis e Paulo de Deus, por não terem participado na reunião.  
Acta nº 19/10- Aprovada por maioria com as abstenções dos deputados Rui Ferrugem e 
Paulo de Deus, por não terem participado na reunião  
Acta nº 21/10 - Aprovada por unanimidade.  
Acta nº 22/10 - Aprovada por unanimidade 
Acta nº 1/11 - Aprovada por unanimidade 
Acta nº 2/11 - Aprovada por unanimidade 

 
 

3.1  Apreciação da Intervenção Escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a actividade 
Municipal bem como da situação financeira do Município. 

O Senhor Presidente da Câmara apresentou o documento e a sua intervenção está apensa à 
acta como (anexo 1). 
De seguida intervieram os senhores deputados municipais:- 
Isidro Heitor:- Referindo-se à intervenção escrita do Sr. Presidente faz referência ao modelo 
de financiamento as quais se aliam o aumento de receitas. Analisa que o resultado em termos 
de receitas e despesas, tendo em conta que até Maio de 2011 as despesas correntes 
diminuíram 10% face ao período homólogo do ano anterior, e as receitas do IMI sofreram um 
aumento de 5%, e as de derrama e do imposto único de circulação 5,57%. A situação é 
preocupante dado que a despesa continua a ser superior à receita. Questiona a Câmara se já 
elaborou algum plano de contenção de custos adaptado à nova situação? A revisão dos 
protocolos está revista neste plano? Como é que o plano está a ser monitorizado? Assim sendo 
pergunta se os deputados podem ter acesso ao plano? Em relação ao Mercado 25 de Abril 
pergunta se a Câmara cumpriu as obrigações financeiras em relação ao empreiteiro a quem foi 
adjudicado a Obra? Quanto é que a Câmara está a pagar pela tenda ocupada pelos vendedores 
do mercado 25 de Abril? Quais os custos para a Câmara da Tenda que está junto à escola 
Alfredo da Silva onde chegou a funcionar o Mercado 1º de Maio? Qual a situação da dívida da 
Câmara aos fornecedores? 
Luís Bravo: - No uso da palavra transmite uma mensagem relativamente a duas variáveis 
(transferência de receitas provenientes do poder Central) bem como as do mercado 
imobiliário, com siderando que as últimas alimentam  de facto significativamente as receitas 
das autarquias. Apresenta uma proposta no sentido de mitigar e tentar antecipar algumas das 
situações resultantes da diminuição dessas receitas. Deve-se criar ou tentar criar um espaço 
destinado a uma agência para o investimento ou similares, porque é aí que vai ser uma das 
saídas que se pode materializar duas vertentes, não só da captação do investimento. 
Encaminhar, apoiar quer a quantidade de desempregados que podem vir do sector privado, 
alguns deles trazem indemnizações (precisam de encaminhamento para apoiar o 
empreendorismo ou começar pequeno negócios e apoiar as pequenas e médias empresas, 
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sobretudo o tecido mais fragilizado que vão ter mais dificuldades em obter projectos de 
financiamento. Questões ligadas à subida dos combustíveis (âmbito dos TCBs), foi proposta do 
PSD que se fizessem estudos para contratar derivados de projecção de subida de preço do 
combustível, porque se esperava uma forte subida nos preços, existem formas de controlar 
estes custos. Deve-se fazer um plano de diversos cenários relativamente a todos as mediadas 
que irão ocorrer e o impacto que isso terá nas contas locais. 
Rui Ferrugem :- Causa-lhe alguma estranheza e admiração ao ouvir as intervenções 
proferidas, tendo em conta que a Câmara distribui diversos documentos até  31 de Maio onde 
se pode ler que as receitas globais da Câmara desceram cerca de 2 milhões de euros.  Em 2011 
a Câmara já não fez carnaval nem marchas populares e verificou - se redução nas verbas a 
atribuir ao movimento associativo. A situação da dívida a fornecedores pode não ser a mais 
agradável, tendo em conta a descida de receitas da Câmara em cerca de 2 milhões de euros, 
dando com exemplo o IMI aumento de 5%, alguém consultou no mapa o que representa em 
termos de aumentos, ainda ninguém questionou as receitas que vem do Poder Central que no 
chamado FEF corrente quer no chamado FEF de capital. A verba que vem no orçamento do 
Estado já se começou a ver a sua redução. 
Rosário Vaz: - Questiona o executivo relativamente a :-  
Ilha do Parque, Opções Participadas  e o Conselho de reabilitação do Barreiro Velho  que não  
reúne há mais de um ano. A Propõe a recuperação de fachadas dos prédios. (Pintar, recuperar 
azulejos). Existe um guia para quem pretende reabilitar os prédios? Escola Conde Ferreira - a 
Câmara não toma medidas ou assiste à sua degradação. 
Rui de Carvalho: Alerta o executivo para a necessidade de se proceder à limpeza da Rua 
Miguel Pais, (caldeiras de árvores que estão localizadas nos passeios, revisão da  a localização 
de contentores), e alerta para que foram efectuado trabalhos de pinturas de lugares de 
estacionamento sem que a rua fosse limpa. Feira Pedagógica, considera que esta feira não 
reflecte o trabalho desenvolvido nas escolas do Barreiro. Tenda do mercado 1º de Maio foi 
doada ao grupo Desportivo Fabril para quando a sua deslocação e quais os custos para a 
Câmara? Casinha do engraxador, encontra-se localizada num espaço onde não passa ninguém 
e sugere que a mesma seja colocado junto ao mercado 1º de Maio. Pólo desportivo da Av. da 
Praia está degradado, antigas instalações dos bombeiros salvação pública estão abandonadas, 
questiona para quando a resolução destes problemas. 
Humberto Candeias – Considera que a informação escrita tem aspectos positivos, nas refere-
se aspectos negativos no sentido de exortar o executivo a melhorar o documento. Assim 
adianta quanto ao PDM- fala-se no grupo de trabalho para reserva ambiental, esta Assembleia 
exige informação mais detalhada sobre o assunto, Outdoors - num clima de contenção de 
custos e de rigor, deixa apenas para reflexão, foi feita uma adjudicação de cerca de 12 mil 
euros para 2 Outdoors, “ projecto cidade para todos – Qt. da Mina”Questiona quais os 
benefícios e a qualidade que traz à população local? 
Tiago Alves :- Interveio sobre as seguintes questões Transportes colectivos do Barreiro tem 
conhecimento que  está em curso um estudo, em parceria com a Escola Augusto Cabrita, para 
medir o grau de satisfação, capacidade e necessidades   e solicita ponto de situação. Alteração 
ao percurso da carreira 9. Espaço Ilha do Parque considera ser um espaço nobre da Cidade 
mas na realidade é o mais pobre, quais os projectos para o futuro? Por último pergunta para 
quando a conclusão das obras na Av. da Liberdade no âmbito do Polis. 
Paulo de Deus - Usa da palavra para questionar o orador anterior se considera  ou não, se 
estão criadas as condições para poder garantir se é ou não aplicada a  Lei de Finanças Locais  e 
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se à Câmara do Barreiro pode chegar as verbas sem que lhes seja retirada mais de 1 milhão de 
euros? 
Tiago Alves:-  Responde adiantando que apresenta para discussão questões do âmbito local e 
nenhuma delas traz mais encargos para o executivo na área do TCBs. 
Presidente da Câmara: - Responde às questões colocadas: - No 1º trimestre a dívida 
aumentou, no entanto o que está programado é que 2º trimestre se reduza. Mercado 25 de 
Abril – Como é conhecimento geral o anterior empreiteiro falhou, mas obra está a decorrer. 
Tenda (junto às escola Alfredo da Silva) vai ser retirada no próximo mês porque a Câmara 
aguarda decisão do Fabril. Mercado 1º de Maio, adianta que é necessário uma grande 
capacidade de diálogo, audição mas também firmeza, porque é preciso ponderar as questões 
com as pessoas dialogando e ganhando-as para encontrar soluções, o mercado tem regras de 
funcionamento. Ilha do parque foi aberto concurso o mesmo ficou deserto. Vai ter que se abrir 
outro, é necessário fazer a requalificação do espaço - Escola Conde Ferreira - A Câmara não 
tem condições para assumir a intervenção necessária em todas as situações, - (café Barreiro, 
Casa da Cerca, Moinhos etc.). A Câmara está a fazer a maior replantação de árvores que há 
memória no Barreiro. Feira Pedagógica – O executivo não fez a mesma análise e a 
consideração de miserável pelo deputado Rui de Carvalho só caracteriza quem a fez. Casinha 
do Engraxador – existem queixas de munícipes nada abonáveis para o senhor, aliás o senhor 
até já o ofendeu a ele e  em sua opinião, a localização não será alterada. Sabor a rio – O 
concessionário tem autorização da Câmara até ao final do verão para fazer uma experiência. – 
PDM – é um processo demorado, complexo com a intervenção de vários serviços e até 
entidades, como tal está a percorrer o seu percurso natural. Outdoors – adiantam que é 
condição da candidatura a existência de Outdoors que são considerados moldes de divulgação 
da mesma. Por razões de equilíbrio financeiro e de rentabilidade a Câmara decidiu aderir a 
um compromisso por 3 anos. As propostas apresentadas pelo munícipe Sr. Duarte são muito 
importantes as Câmara estão a tentar implementar algumas ideias e está em diálogo 
permanente com o Munícipe. Av. Da Liberdade - Uma parte da obra é da responsabilidade do 
Continente a outra do Polis, a ciclovia tem a ver com o Polis e a prioridade é a da 
requalificação permanente do espaço. Surgiram dificuldades técnicas com o repavimento que 
estão a ser solucionadas. Polidesportivo – O problema acontece em alturas de grande 
intempérie, a Câmara andou em diálogo com a APL, esta não chegou a acordo e assim a Junta 
de Freguesia do Barreiro assumiu a obra.   
João Pintassilgo:-  Questiona o executivo  relativamente ao PROTAML – projecto da Luso 
Ponte e acordos com outras autarquias. Presta informação relativamente à decisão que a 
DREL tomou  da não colocação das educadores de infância no pré-escolar da escola nº 9 
adiantando que as razões se prenderam com o pedido ter sido feito após a aprovação do 
Orçamento de Estado para 2011. Participação e Cidadania. Pretende ser esclarecido sobre a s 
decisões tomadas nos Conselhos Municipais de Educação e da Juventude. Falta de participação 
dos eleitos da Assembleia nas reuniões das Comissões Permanente podem inviabilizar o 
funcionamento das mesmas, esta situação verifica-se com os eleitos da CDU,  POLIS : qual o 
ponto da situação do concurso do projecto da construção de 2 edifícios com lojas para 
comércio. AUGIS – A Câmara vai cumprir com os tempos previstos e assumidos com os 
moradores? Eventos:- feira pedagógica e o dia do movimento associativo não correspondeu às 
expectativas, reflexo do que considera ser  uma deficiente organização. Plano de àguas _ Qual 
a situação do plano de relativização da rede de águas e saneamento? E por último sobre a CPB 
considera uma situação de risco, sugere que a protecção Civil actue. 
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Humberto Candeias:- Manifesta  a sua preocupação porque considerou que o Sr. Presidente 
não o tranquilizou com a resposta de deu sobre os outdoors. 
Rui Ferrugem:- Tece criticas à intervenção do deputado anterior, considerando-a medíocre 
sobre os outdoors e adianta que é condição da candidatura. Empreendedorismo- a proposta 
do PSD não tem pernas para andar, é necessário reflectir sobre a situação de crise que se vive, 
dando como exemplo o concurso da Ilha do parque. A CDU apoia os pequenos e micro 
empresários mas na prática as condições desses empresários são de outro tipo de dificuldades 
que lhes são impostas pelo Governo. Termina acrescentando que a autarquia sozinha não 
pode responder às necessidades que se impõem a todo o momento. 
Presidente da Câmara:- Luso ponte, a proposta foi apresentada como alternativas a TT do 
Tejo pela Luso ponte. O que foi acordado é que a CMB não se iria comprometer sem que para 
tal conhecesse a posição das outras autarquias envolvidas. Águas:- a Câmara tem vindo a 
cumprira quilo com que se comprometeu . CPB, a autarquia e o Governo Civil fizeram quase 
tudo e até ao momento não há informação sobre situações de risco. Outdoors – a Candidatura 
obriga a tal. Existem preocupações e inquietação constante. Plano de Custos: sobre a situação 
financeira a Câmara não tem plano fechado mas já se tomaram diversas medidas dando como 
exemplos, redução de horas extra, apoios diversos, marchas populares, carnaval, rever 
contracto de arrendamento onde estão instalados alguns serviços da Câmara, 
telecomunicações, palco 25 de Abril etc. 
Luís Bravo : Adianta que a bancada do PSD reafirma que as medidas tomadas, são o que são, o 
que é necessário é trabalhar as medidas preventivas, existem coisas simples de fazendo  
possível minorar o tipo de riscos associados aos combustíveis, recorrendo á inovação 
financeira bem como às taxas de juros. É necessária a captação de investimentos. 
Rui Ferrugem :-  Responde ao orador anterior afirmando que o Poder Central, com a redução 
de verbas, retira aos municípios 2/3 das transferências. A Câmara não tem empresas 
municipais, o que se tem são os serviços municipalizados de transportes com mais de 50 anos. 
Luís Bravo – Pede esclarecimentos - Rui Ferrugem responde. 
Eduardo Cabrita. – Critica a intervenção do deputado Luís Bravo adiantando que a mesma 
vai além da troika e é uma visão catastrófica que acentua factores de espiral recessiva. 
PROTMAL as consequências objectivas resultam da alteração do ciclo politico. Lança temas 
para debate: “Ir além da troika”, e desde já, em colaboração com a Assembleia Municipal, deve 
constituir uma comissão de avaliação rigorosa face aos objectivos do memorando de 
entendimento com as instituições internacionais quais as suas consequências relativamente 
às autarquias e quais a projecção previsíveis das mesmas. Aspecto mais importante é as 
indicações de ligação à Ponte Vasco da Gama apresentada pela Luso ponte é a Câmara deve 
inteirar-se de quais os objectivos do luso ponte e saber se a proposta é uma proposta 
interesseira que visa inviabilizar a TTT. A comissão que propõe deve elaborar um parecer 
para que este seja presente a este órgão na reunião ordinária a realizar em Setembro. 
Luis Bravo pede esclarecimentos. Eduardo Cabrita esclarece. 
Paulo de Deus – Intervêm sobe as posições assumidas pelos 2 partidos PS e PSD face ao 
acordo que assinaram com a troika O Congresso da ANMP vai realizar – se, e, aí devem 
esclarecer todas as dúvidas. A oposição, local reivindica mais e melhor investimento, mas com 
os cortes projectados e face à imposição do acordo assinado com troika, o que é que pretende 
fazer agora? 
Mª João Porfírio – Considera prestar um esclarecimento para repor a verdade relativamente 
à questão da colocação de educadoras de infância no pré-escolar, adiantando que a Câmara e a 
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Junta de Freguesia ainda estão à espera da resposta da DREL, apesar da informação ter sido 
enviada atempadamente ao Ministério da Educação. 
 

3.2 - Apreciação e votação da proposta da Câmara “Extinção da CDR – Cooperação e 
Desenvolvimento Regional, EIM- Agencia de Desenvolvimento Regional de Setúbal” 

O Senhor Presidente fez a apresentação da matéria em apreço. 
Sara Seruca fez a leitura do parecer da Comissão 
João Pintassilgo – tece criticas ao executivo, porque este investiu mais  de 100 mil euros e a 
CDR não teve qualquer actividade relevante nem mais valia para o nosso Concelho. Esta 
entidade teve 7 anos de resultados negativos, este órgão nunca teve acesso a relatórios ou 
planos de actividades desta entidade. 
Rui Ferrugem _ Manifesta-se contra a intervenção do orador anterior considerando-a injusta 
e com uma ausência total de avaliação. A CDR foi a primeira agência de cooperação e 
desenvolvimento do país, o que levou seguidamente ao aparecimento de outras pelo país fora. 
A CDR durou cerca de 20 anos e atingiu agora os níveis de resultados que, em bom rigor a 
obrigaram a tomar uma decisão. A Câmara não era a maior accionista mas, juntamente com 
ostras entidades, assumiram de uma forma coerente e até corajosa a decisão de a extinguir. 
Isidro Heitor: - Considera que a CDR durante os últimos anos só deu prejuízo, relembra que 
ainda há pouco tempo este órgão aprovou uma injecção financeira para CDR. 
Humberto Candeias:- Manifesta-se de acordo com a proposta do executivo, não deixando de 
tecer considerandos sobre a avaliação feita e aconselha que o modelo deve ter outra dimensão 
e outros actores. Por último, faz referência à atitude da DREL na colocação de educadores de 
infância. 
 
Passou-se à votação da proposta que foi aprovada por unanimidade 
 

3.3 Apreciação e votação da proposta da Câmara de um empréstimo de médio e longo 
prazo ao Banco Europeu de Investimentos, no montante de €2.973.495.00 destinada ao 
financiamento da Candidatura “Repara Regeneração programada da área ribeirinha de 
Alburrica. 

Presidente da Câmara fez apresentação do documento 
João Pintassilgo:- informa que a bancada do PS não está contra a contracção do empréstimo, 
embora comente a forma como foram apresentadas as candidaturas. 
Luís Bravo:- Considera ser um empréstimo estratégico, alerta apara o cenário que se anuncia 
com uma taxa a baixo de 4%,deixa sugestão “ se possível minimizar o risco nomeadamente 
nas taxas de juros 
Humberto Candeias :- O BE sempre manifestou a necessidade de se aproveitar todas as 
candidaturas, infelizmente registaram-se algumas falhas e a CMB manifestou vontade de 
arriscar. 
 
Presidente da Câmara. Usa da palavra e presta uma serie de esclarecimentos na área do 
Arco ribeirinho, Parque Expo e Quinta da Mina  
Passou-se à votação, tendo a proposta da Câmara sido aprovada por unanimidade. 
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3.4 Apreciação e votação da proposta da Câmara de um empréstimo de médio e longo 
prazo ao Banco Europeu de Investimentos, no montante de €2.229.220.00 destinada ao 
financiamento da Candidatura Quinta da Mina - Cidade para todos. 
 
Os documentos foram discutidos em conjunto 

Passou-se à votação, tendo a proposta da Câmara sido aprovada por unanimidade. 
 
 
 

ENCERRAMENTO 
 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 1.30 horas   do dia 18  de 
Junho 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 28 de Fevereiro 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 
 
O Presidente da Assembleia Municipal 
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