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             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
Acta nº 17  

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

REALIZADA 22 DE NOVEMBRO DE 2010 
 
Aos vinte dois dias do mês de Novembro do ano dois mil e dez, pelas vinte horas e 
trinta minutos, no Auditório da Biblioteca Municipal, reuniram a Assembleia 
Municipal do Barreiro, com a seguinte agenda: Período de intervenção do Público 
ao abrigo do artigo 41º do Regimento da Assembleia Municipal: 
 
 
1. Período Intervenção do Público 

2. Período da Ordem do Dia 

 

2.1 Apreciação e votação da proposta da Câmara relativamente ao IMI, e 

situação da respectiva redução e isenção para a Zona do Barreiro Antigo. Fixação 

da isenção do IMT para a primeira transmissão de prédios recuperados na zona do 

Barreiro antigo, a cobrar no ano 2011. 

2.2 Apreciação e votação da proposta da Câmara relativamente à Derrama 

sobre o lucro tributável em 2010 a cobrar em 2011. 

2.3 Apreciação e votação da proposta da Câmara relativamente ao Regulamento 

Municipal do Cartão Jovem Municipal. 

2.4 Apreciação e votação da proposta da Câmara relativamente ao Regulamento 

Municipal do Cartão Sénior. 

2.5 Apreciação e votação da proposta da Câmara relativamente ao Regulamento 

Conselho Municipal de Segurança. 

2.6 Apreciação e votação da proposta da Câmara relativamente ao Regulamento 

Municipal do Cartão Jovem Municipal. 

 

Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21, 
30 horas, registando – se 34 presenças e a falta de comparência Do deputado Paulo 
de Deus (CDU). 
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Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente da Câmara e os 
Senhores Vereadores: - Carlos Moreira, Sofia Martins, Regina Janeiro, Nuno Santa 
Clara, Amilcar Romano, Rui Lopo, Nuno Banza e Zélia Silva. 
 
A Mesa é composta Por: Presidente da Assembleia Municipal Frederico Pereira, 
Primeira Secretária Mª Fernanda Moreno, Segundo secretário Victor Santos. 
 
O Senhor Presidente 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:  
 
Raul Malacão é substituído por Júlio Dias; 

Rita Filomena é substituída por Daniel Ventura; 

Daniel Ventura é substituído por Mendes Ferreira; 

José Antunes é substituído por Maria João Porfírio;  

 

 
1. Período Intervenção do Público 

 

Senhor Caro Proença intervém sobre a 3ª idade. Intervenção anexa à acta como 

anexo (1). 

Dr. João Feijão – Evocação da figura do Dr. Agostinho Nunes. Volta a sugerir que o 

seu nome seja dada a uma artéria importante do Barreiro assim como o 

Departamento de Medicina do HNSR. Intervenção apensa à acta como anexo (2)- 

Senhor João Raio - Apresenta Cumprimentos de despedida enquanto Ex-

Presidente de Junta de Freguesia de Santo André. Intervenção apensa à acta como 

anexo (3) 

 

 
2.1 Apreciação e votação da proposta da Câmara relativamente ao IMI, e 
situação da respectiva redução e isenção para a Zona do Barreiro Antigo. 
Fixação da isenção do IMT para a primeira transmissão de prédios 
recuperados na zona do Barreiro antigo, a cobrar no ano 2011. 
 
Senhor Presidente da Assembleia informa o plenário acerca da grelha de 
tempos. 
 



Página 3 de 6 
 

O Sr. Vereador Carlos Moreira apresenta o documento em análise. 
 
Humberto Candeias :  Coordenador da Comissão de Administração, Finanças e 
Recursos Humanos fez a leitura do relatório da Comissão sobre o Assunto em 
discussão. (apenso à acta como anexo 4). 
 
Humberto Candeias : deputado do Bloco de Esquerda, apresenta uma proposta, 
apenso à acta como anexo “A”. Hugo Cruz, deputado do PSD  apresentou 
igualmente duas propostas anexas à acta como documentos (B e C). 
 
Presidente da Assembleia fez a leitura das propostas dando de imediato a 
palavra aos deputados municipais: 
 
Bruno Vitorino: -  Coloca várias preocupações sociais, no âmbito da cobrança do 
IMI, no sentido de obter resposta por parte do Executivo.  
 
Humberto Candeias - Reafirma posições anteriores em relação ao IMI e à 
Derrama, enquadrando o IMI na perspectiva de reabilitação urbana. 
 
Rui Ferrugem: _ Defende a proposta do executivo enquadrando-a na redução de 
receitas resultante do corte nas transferências do Estado para as Autarquias. 
Ilustra intervenção com exemplos concretos. 
 
Isidro Heitor: Considera que a discussão desta matéria obriga a uma análise muito 
profunda sob pena de prejudicar as receitas da autarquia e o esforço pedido aos 
barreirenses. Intervenção apensa à acta como anexo “5”. Relativamente às 4 
propostas em discussão, coloca questões sobre a previsão das verbas a executar 
em 2011. 
 
Bruno Vitorino: Interpelação à Mesa relativamente à condução dos trabalhos. 
Tece criticas face à ausência de respostas, por parte do executivo, às questões que 
colocou na sua primeira intervenção. 
 
Rui Ferrugem: Considera que as propostas apresentadas merecem todo o 
respeito, no entanto manifesta o seu desacordo face à intervenção do Deputado 
Bruno Vitorino. 
 
Bruno Vitorino : Pede esclarecimentos ao deputado anterior. 
 
Rui Ferrugem: Usa da palavra para responder às questões colocadas pelo 
deputado Bruno Vitorino, alertando para a necessidade de os partidos na 
Assembleia da República se entenderem relativamente à lei de financiamento das 
autarquias. 
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João Pintassilgo: -  Intervém analisando as receitas da autarquia, concluindo com 
a concordância com a proposta  da Câmara. Alerta o Executivo para a necessidade 
do Executivo dar resposta às questões colocadas e atender à situação social no 
concelho. 
 
Bruno Vitorino: Questiona o orador anterior, em matéria situação social por ele 
referida. 
 
João Pintassilgo :- Usa da palavra para responder ao deputado Bruno Vitorino. 
 
Presidente da Câmara: - A proposta da Câmara reflecte contributos  feitos em 
anteriores anos pelos deputados  municipais, considerando que a Câmara 
manifesta assim o seu respeito pelo órgão. O executivo propõe-se a publicitar 
juntos dos interessados as condições de majoração e minorações em sede de IMI.  
Informa das perdas de receitas para a autarquia, resultantes das propostas 
apresentadas pelo BE e do PSD. 
 
Humberto Candeias: Manifesta –   se em concordância com a proposta da Câmara, 
excepto nas Taxas; no entanto, no que diz respeito aos prédios degradados, 
considera moroso o processo de intervenção autárquica. O BE tem tido a 
preocupação agora expressa na proposta do Executivo. 
 
Passou-se à votação da proposta do PSD anexo “c”  e  a mesma foi  rejeitada com 3 
votos as favor  (PSD) e 30 votos contra das restantes bancadas. 
 
Votação da proposta “A”, do BE. A mesma foi rejeitada por maioria com 2 votos a 
favor do BE e  31 votos contra das restantes forças políticas. 
 
A proposta da do PSD anexo “B”, foi rejeitada por maioria com 3 votos a favor do 
PSD e 30 votos contra das restantes bancadas. 
 
Passou-se à votação da proposta da Câmara, tendo sido proposto e aceite pelo 
plenário que fosse votado em separado o ponto um, referentes as taxas, e o 
documento final. Votação do ponto 1- Taxas - Aprovada por maioria com 28 votos 
a favor (CDU e do PS) e 5 votos contra do (PSD e BE). 
 
Votação do restante texto da proposta da Câmara com excepção dos pontos 1 e 6 – 
Aprovada por unanimidade. 
 
Na votação final e global do documento apresentado pela Câmara, foi o mesmo 
aprovado por maioria, com 28 votos a favor da CDU e PS e 5 votos contra da PSD e 
BE. 
    
  2.2 Apreciação e votação da proposta da Câmara relativamente à Derrama 
sobre o lucro tributável em 2010 a cobrar em 2011. 
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O Vereador Carlos Moreira fez a apresentação do documento proposto pelo 
executivo. 
 
Isidro Heitor - Congratula-se que a proposta da Câmara integre isenção de 
Derrama para empresas com baixo valor de volume de negócios. O PS votará a 
favor da proposta. 
 
Humberto Candeias – Apoia a proposta da Câmara e concorda com o exposto do 
deputado anterior. 
 
Rui Ferrugem - Apoia a proposta do executivo e manifesta a esperança na 
contribuição das grandes superfícies para o aumento futuro na cobrança da 
Derrama. 
 
Hugo Cruz - ¨O PSD apoia a proposta mas considera que a Derrama, tal como o IMI 
devem ser integrados numa estratégia relacionada com a promoção do  
investimento. 
 
Rui Ferrugem – Considera que não são os valores fixados para a derrama que 
estimulam o investimento. 
 
Hugo Cruz – Discorda do deputado anterior considerando que a isenção de 
derrama para um volume de negócios menor que 150 mil euros é um estimulo ao 
auto emprego. 
 
Presidente da Câmara – Valoriza a integração das propostas de outras forças 
políticas no documento agora apresentado pelo executivo. 
 
Bruno Vitorino – Lamenta que a abertura invocada pelo Presidente da Câmara 
ocorra tardiamente quando da apresentação das propostas. 
 
Isidro Heitor – Chama a atenção para a Lei das Finanças Locais e a possibilidade 
de fixação de Taxas pelas Autarquias. 
 
João Pintassilgo – Volta a chamar a atenção para a aplicação da receita que 
resultará da aplicação dos documentos agora aprovados, tendo em conta a 
conjuntura actual, nomeadamente, na área social. 
 
Presidente da Câmara – Valoriza as contribuições das várias forças politicas 
chamando a atenção que haverá sempre divergências próprias das opções de cada 
uma delas. 
 
Humberto Candeias – Pede informações sobre possíveis investimentos no 
Concelho que sejam do conhecimento da Autarquia. 
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José Paleta – Discorda da intervenção de deputados municipais após a 
intervenção do Senhor Presidente da Câmara. 
 
Votação da Proposta: Aprovada por unanimidade. 
 

ENCERRAMENTO 
 

O Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos pelas 1  hora  do dia 
22 de Novembro de 2010, tendo a gravação áudio desta sessão sido arquivada 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 
MAIORIA, COM UMA ABSTENÇÃO EM 14 DE FEVEREIRO 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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