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- REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA -   

 

Aos dezassete dias do mês de junho de dois mil e quinze, no Grupo Desportivo e Recreativo 

de Palhais, Largo da Liberdade, 4 Palhais, na União de Freguesias de Palhais e Coina, 

Concelho do Barreiro, teve início pelas dezassete horas e quarenta e cinco minutos, uma 

reunião ordinária pública do Órgão Executivo da Câmara Municipal do Barreiro, sob a 

presidência do senhor Carlos Humberto Palácios de Carvalho, estando presentes os seguintes 

senhores vereadores: Sofia Amaro Martins, Regina Célia Agostinho Janeiro, Rui Pedro Gaspar 

Lopo, Sónia Isabel Oliveira Lobo, José Manuel de Oliveira Soares, Luís Filipe Pimenta Ferreira, 

Marcelo de Sousa Moniz e Joana Rita Falua Branco. 

 

O senhor vereador Bruno Vitorino, por motivos pessoais ficou impossibilitado de comparecer 

à reunião, pelo que se fez substituir pelo senhor vereador José Manuel Oliveira Soares. 

 

A ordem do dia da reunião faz parte integrante da presente ata e encontra-se inserta no final da 

mesma como “Anexo A”.  

 

- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA - 

 

O senhor presidente felicitou todos os presentes, membros do executivo, membros do 

executivo da freguesia, a coletividade pela disponibilidade e munícipes pela comparência na 

reunião pública da câmara municipal, passando a palavra aos senhores vereadores, que nos 

termos do disposto no art. 52º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro se iniciou o período antes 

da ordem do dia. 

Neste período foram apresentados e debatidos assuntos de interesse geral da autarquia.  

O senhor Presidente referiu a apresentação de 2 documentos, uma saudação e um Protocolo 

com a Administração do Porto de Lisboa, apresentados e discutidos no fim, a que se referem: 

- Saudação – Equipas de Basquetebol Masculina Sub14 do Futebol Clube Barreirense e 

Feminina Sub14 do Grupo desportivo da Escola Secundária de Santo André; 

- Protocolo de Parceria entre o Município do Barreiro e a Administração do Porto de Lisboa; 

 

O Vereador Marcelo Moniz deu os parabéns à Autarquia pela iniciativa do “Dia B”. 

Colocou ainda duas questões: uma relativa à agressão de uma trabalhadora no Parque da 

Cidade, se já havia sido apresentada queixa por parte da Autarquia e se a trabalhadora tem 

apoio jurídico por parte da Câmara. 
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Questionou ainda o desaparecimento de uma máquina e dinheiro da Piscina Municipal do 

Barreiro, sobre o que está a ser feito e se houve transferência de trabalhadores por falta de 

confiança. 

 

O Vereador Luis Ferreira veio informar que no próximo dia 25 de junho, irá decorrer no 

Barreiro Velho, um leilão de imóveis, onde se incluem doze imóveis, num valor estimado de um 

milhão e quatrocentos mil euros. 

Informou que foi contactado por um munícipe para saber do estado da cobertura do Mercado 

25 de Abril. 

Solicitou esclarecimento, sobre a viga que caiu no Nicola, se já há uma resposta de segurança 

por parte da Câmara. 

Solicitou, também, informação sobre qual a previsão da data de entrada em funcionamento do 

novo Centro de Recolha de Animais Errantes. 

Solicitou, ainda, informação sobre o investimento previsto que ia ser desenvolvido na Freguesia 

de Palhais, quantos postos de trabalho pretendem colocar, solicitando uma reunião com o 

Vereador Rui Lopo, para perceber o processo. 

Relativamente aos ajustes diretos, solicitou informação quanto ao balanço do Observatório das 

Alterações Climatéricas, uma vez que o site já não se encontra on-line, e também 

relativamente aos ajustes diretos, atendendo que foi feito um de oito mil euros para serviços de 

assessoria do setor de águas e resíduos, e outro de 50 mil euros para o serviço de execução 

do projeto global de imagem e comunicação “Uma Memória e um Futuro para o Barreiro”, e 

outro de 30 mil euros do espetáculo multimédia “Vídeo Mapping” e ainda outro de 60 mil euros 

referente à empreitada de Alburrica. 

 

A Vereadora Joana Branco colocou duas questões, referente aos arranjos exteriores e 

estacionamento do Centro de Saúde da Cidade Sol em Santo António, se a câmara já 

estabeleceu prazos e relativamente ao estado das vias, sobre as baias na Rua Futebol Clube 

Barreirense e na Estrada Nacional 510, junto à Escola de Santo António. 

 

A Vereadora Regina Janeiro em resposta à questão colocada pelo Vereador Luis Ferreira, 

esclareceu que os ajustes diretos referentes ao Projeto global de imagem e comunicação e ao 

Vídeo Maping, estão inseridos na candidatura “Barreiro, memória e futuro” no âmbito do QREN. 

Esclareceu ainda que, não se trata da mera criação de uma linha gráfica, mas de todo um 

projeto de comunicação que vai desde a criação da linha gráfica, à concepção da exposição e 

à sua produção, passando pelo merchandising, entre tantas outras coisas. Referiu que não é a 

qualidade dos trabalhadores da autarquia que está em causa, mas o facto de este ser um 
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processo altamente complexo e os trabalhadores já terem sobre si uma grande carga. Sobre o 

Vídeo Maping, como é sabido, são poucas as empresas que prestam este serviço e esta é a 

mais reconhecida, pelos trabalhos que faz em Lisboa, em Cascais e até fora do país. Também 

informou que nestas candidaturas, só são financiáveis as aquisições externas, ou seja, o que é 

feito internamente não é comparticipado. 

Informou, ainda, que foi feita uma candidatura com base no eixo da Modernização 

Administrativa para a Biblioteca Municipal do Barreiro e tem como objetivos: alcançar novos 

públicos e reforçar os actuais; dotar este equipamento cultural de uma maior capacitação 

tecnológica, com o reforço do seu Fundo Local; aumentar os níveis de comodidade e 

ergonomia dos espaços infantil e juvenil; gerir de forma mais integrada e participada toda a 

dinâmica; e potenciar este espaço na sua vertente de apoio ao estudo e à investigação. As 

componentes dessa candidatura são: dotar de melhores condições técnicas o Auditório em 

termos de Som, Luz e Projeção, capacitar o Auditório para que seja um centro nevrálgico no 

centro da Cidade de Cultura, Educação e Lazer; mobiliário para as salas Infantil, Juvenil e 

Multimédia: aquisição de mesas e cadeiras, consolas, pufs e estantes, um grande investimento 

no público mais jovem; software de gestão da Biblioteca – Biblionet, uma gestão mais integrada 

e participada com o objetivo de permitir gerir uma série de valências possibilitando que a 

Biblioteca ganhe uma dimensão online; Reforço do Fundo Local e do grande tema de 

investigação de Património e Turismo Industrial, uma ponte com a Candidatura Barreiro, 

Memória e Futuro; aquisição de e-readers, uma ponte com o futuro do Livro e da Leitura... 

nunca esquecendo o papel; aquisição de Quadro Interactivo para Sala de Estudo, dotando este 

espaço de tecnologia de apoio a reuniões de trabalho e de estudo; aquisição de mesa para 

leitura digital de publicações periódicas, um investimento na interatividade com o objetivo de 

ganhar e diversificar novos públicos; e aquisição de brinquedos tecnológicos para a sala 

infantil, aprofundar ainda mais a ligação ao mundo infantil. 

Convidou todos os presentes para a inauguração da exposição no Espaço Memória a 25 e 

para o espetáculo multimédia a acontecer nos silos da Nutasa a 26, 27 e 28. 

No dia 28, haverá dois passeios de cicloturismo, um com 85km e outro com 25km. 

A “musica na rota da resistência” e o “cicloturismo” são em parceria com o Movimento 

Associativo. 

Informou, ainda, que no dia 26, haverá um encontro convívio dos trabalhadores dos 

Transportes Coletivos do Barreiro e das Autarquias do concelho. 

Informou, por último, que o Barreiro Reconhecido acontecerá no domingo pelas 17h00m, no 

Auditório Municipal Augusto Cabrita. 
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O Vereador Rui Lopo referiu que sobre o investimento na freguesia de Palhais, existe alguns 

aspetos técnicos a verificar tendo havido uma reunião com os técnicos para sua preparação do 

investimento. 

Relativamente ao Observatório das Alterações Climatéricas, desconhece a questão de datas, 

não tendo feito nenhum ajuste direto de 50 mil euros para fazer um site de alterações 

climatéricas, que tendo sido criado, não o foi no exercício das suas funções. 

Sublinhou alguns aspetos de candidatura, que já se encontravam orçamentadas, na qual se fez 

uma redução da despesa particularmente ao nível das áreas de tecnologia e inovação, onde se 

destaca a criação de uma estrutura que não existia na Autarquia, um “data center” que é 

importante para o serviço autárquico e para o desenvolvimento tecnológico, de um serviço que 

é prestado às populações, que tem um conjunto de aspetos que tem a ver com a visitação e 

turismo, bem como as áreas já referidas pela Vereadora Regina Janeiro. 

Referiu, ainda, que já em meados de Fevereiro, que parte significativa do valor de 900 mil 

euros vem de investimentos que tinham sido feitos em 2014/2015 em materiais de tecnologias 

de informação e informática e que também estavam orçamentadas em 2015, bem como outras 

duas que também já estavam orçamentadas, uma dos TCB’s e outra que tem a ver com o 

Plano Interno de Mobilidade. 

 

A Vereadora Sónia Lobo informou que, a trabalhadora que exercia funções no Parque da 

Cidade e que foi agredida, está a ser acompanhada pelo advogado do município e que o 

processo está a decorrer no Tribunal. 

Informou ainda que o processo da Piscina relativamente ao furto das máquinas foi arquivado 

pelo Ministério Público, e que em relação à Piscina Municipal se encontra a decorrer um 

processo de inquérito. 

Explicou que a falta de trabalhadores e a redução dos mesmos, limita algumas áreas e 

serviços, pelo que se está a fazer uma reestruturação e transferência de serviços e até de 

horários, que abrange também a Piscina. 

Por último e relativamente à situação da Teresa Borges, já foi cancelada a hipoteca e solicitado 

o registo à Conservatória. 

 

A Vereadora Sofia Martins informou que foi substituída a cobertura no Mercado 25 de Abril e 

que já foi efetuada uma inspeção no “Nicola”. E que já se encontra iniciado um ajuste direto de 

uma empreitada para substituição da cobertura da “nave 2” onde estão os serviços da frota e 

os restantes serviços, bem como outro ajuste direto para rever todas as vigas e pilares e 

estrutura da cobertura da “nave 1”onde se encontravam os trabalhadores da rede viária. 
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Informou que o Centro de Recolha de Animais errantes Barreiro/Moita, vai-se situar na 

Freguesia de Santo André, na Quinta das Rebelas, com início da obra na próxima semana, e 

que poderá estar concluída em janeiro de 2016.  

Ainda sobre os arranjos exteriores do Centro de Saúde da Cidade Sol, informou que se tem 

tentado resolver este problema junto da Administração Regional de Saúde, e até agora ainda 

não se conseguiu qualquer resposta, continuando a fazer pressão para resolver este problema. 

Sobre o REPARA e em relação ao parque de estacionamento de Alburrica, esta parte da obra 

foi retirada da obra inicial, o que deu origem a trabalhos a menos, fazendo com que fosse 

lançada uma nova empreitada, para resolver esta situação em definitivo. 

Quanto ao Observatório de Alterações Climatéricas, explicou que uma adjudicação e um 

pagamento são coisas distintas, não sendo verdade que a câmara municipal tenha pago 50 mil 

euros por um ajuste direto que não foi concretizado. 

 

O Senhor Presidente informou que irá haver um debate marcado para o dia 1 de Julho pelas 

21h30m na Biblioteca Municipal do Barreiro sobre a Plataforma Multimodal do Barreiro, 

“Navegar no tejo e reabilitar as margens, uma solução amiga do crescimento e do ambiente”, 

com a presença do professor Augusto Mateus, do Presidente da Baía tejo, Jacinto Pereira e da 

Presidente do Porto de Lisboa Marina Ferreira. 

Referiu que a redução significativa de trabalhadores, que afeta essencialmente as áreas 

operacionais, obriga a uma gestão atenta para encontrar soluções. Sobre o leilão que irá 

decorrer, desconhecia tal situação, estando apenas agora a saber nesta reunião pública. 

Informou ainda que sobre o programa REPARA, continuam a fazer intervenção. 

Informou por último, que relativamente à Escola Conde Ferreira, o Protocolo assinado já está a 

dar resultados. 

 

O Vereador José Manuel de Oliveira Soares solicitou informação quanto ao prazo de 

validade do Protocolo da APL, tendo sido informado que a câmara por acordo com a APL, 

compromete-se em continuar o trabalho que tem feito com a zona Ribeirinha, com a zona do 

Mexilhoeiro e com a zona de Alburrica, e que o dinheiro já estava inscrito para fazer essa obra. 

A validade do Protocolo tem a validade que as partes entenderem, e que assim que a obra 

estiver concluída o prazo está concluído. 

 

De seguida e após as intervenções, passou-se à discussão das Moções a seguir referidas, que 

após apresentação dos documentos, foi por todos os presentes manifestado o seu acordo. 
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SAUDAÇÃO - EQUIPAS DE BASQUETEBOL MASCULINA SUB 14 DO FUTEBOL CLUBE 

BARREIRENSE E FEMININA SUB 14 DO GRUPO DESPORTIVO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 

SANTO ANDRÉ 

Proveniência: Vereadora Regina Janeiro.  

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pela Vereadora Regina Janeiro, que passou a integrar a deliberação nº 200/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo B”. 

PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DO BARREIRO E A ADMINISTRAÇÃO DO 

PORTO DE LISBOA 

Proveniência: Gabinete da Presidência  

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Presidente, que passou a integrar a deliberação nº 201/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo C”. 

 

- ORDEM DO DIA - 

 

1. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DE CMB REALIZADA EM 3 DE JUNHO DE 2015 

 

Proveniência: Secretaria Geral 
 

A Câmara Municipal aprovou por MAIORIA, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Presidente, que passou a integrar a deliberação nº 202/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo D”. 

 

2. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PRIVADA DE CMB REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 

2015 

Proveniência: Secretaria-geral 
 
A Câmara Municipal aprovou por MAIORIA, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo senhor Presidente, que passou a integrar a deliberação nº 203/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo E”. 

 

 



ATA Nº 13-17/06 2015 
 
 

 
7 

3. PARECER SOBRE OS PROJETOS DE LEI Nº 941/XII, 942/XII, 943/XII, 944/XII, 946/XII, 947/XII E 

948/XII, REFERENTE À CRIAÇÃO DAS FREGUESIAS DE COINA, SANTO ANDRÉ, LAVRADIO, 

ALTO DO SEIXALINHO, PALHAIS, BARREIRO E VERDERENA, RESPETIVAMENTE 

 

Proveniência: Gabinete do Presidente 

A Câmara Municipal aprovou por MAIORIA, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Presidente, que passou a integrar a deliberação nº 204/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo F”. 

 

4. RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE AO GRUPO DESPORTIVO 

FABRIL DO BARREIRO 

 

Proveniência: Divisão de Promoção Cultural  

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Presidente, que passou a integrar a deliberação nº 205/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo G”. 

 

5. SAUDAÇÃO - EQUIPA DE BAMBIS 

 

Proveniência: Divisão de Promoção Cultural  

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, apresentada pela Vereadora Regina Janeiro, 

que passou a integrar a deliberação nº 206/2015 encontrando-se inserta no final desta ata 

como “Anexo H”. 

 

6. SAUDAÇÃO - JUDOCA DIOGO MARTINS 

Proveniência: Divisão de Promoção Cultural 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pela Vereadora Regina Janeiro, que passou a integrar a deliberação nº 207/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo I”. 

 

7. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CASQUILHOS, RELATIVO AOS ALUNOS DAS SALAS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DA 

ESCOLA EB 2/3 QUINTA NOVA DA TELHA; 

 

Proveniência: Divisão de Intervenção Social e Educação  

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pela Vereadora Regina Janeiro, que passou a integrar a deliberação nº 208/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo J”. 
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8. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

“MEXE COM A IDADE” – ÉPOCA DESPORTIVA 2014/2015.  

Proveniência: Divisão de Intervenção Social e Educação  

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pela Vereadora Regina Janeiro, que passou a integrar a deliberação nº 209/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo L”. 

 

9. PEDIDO DE AUSÊNCIA AO LUGAR Nº 80/1 DO MERCADO ABASTECEDOR DO BARREIRO

PROCESSO Nº 506/C;  

Proveniência: DGAG/Gabinete de Serviços urbanos   

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pela Vereadora Sónia Lobo, que passou a integrar a deliberação nº 210/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo M”. 

 

 

- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO - 

 

Encerrada a ordem de trabalhos, nos termos do disposto no art.º 49º nº 1 da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, fixou o Sr. Presidente um período de intervenção aberto ao público e 

convidando – lo a fazerem a sua inscrição. 

 

O munícipe Matias Conceição Tiago veio informar e sugerir que relativamente às 

comemorações do “Dia de Portugal”, no dia 10 de junho, não se percebeu em termos 

simbólicos que decorria esse dia, pelo que sugeria que nessa data fossem içadas as 

bandeiras, também sobre a descentralização das freguesias, devendo estarem mais próximas 

das populações. 

 

A munícipe Fátima Tavares levantou o problema da limpeza da vala real da Quinta Castelo do 

Outeiro.  

A vereadora Sofia Martins respondeu então à questão colocada pela munícipe informando que 

sobre a vala, foi logo na altura contactada a EDP, que ficou de refazer a vala. 

 

A Presidente da União de Freguesias de Palhais e Coina, Naciolinda Silvestre, levantou a 

questão dos abatimentos da estrada da Quinta da Areia em Coina. 
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A Vereadora Sofia Martins respondeu a esta questão, referindo que esta estrada tem a ver com 

a pavimentação e que tem vários problemas e que não tem estrutura para pesados, esperando 

que para o próximo ano a mesma seja pavimentada. 

 

O munícipe Juvenal Silvestre levantou a questão das datas das festas de Palhais de 2015, 

coincidirem com as datas das festas de Santo António. 

O senhor Presidente respondeu que sobre a vida das freguesias, não é da competência da 

câmara pronunciar-se sobre o referido incidente. 

 

- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO - 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, pelas dezanove horas 

e vinte e quatro minutos, nada mais havendo a tratar da qual, para constar, se lavrou a 

presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

 

 

 - APROVAÇÃO DA ATA -  

 

As deliberações constantes desta ata foram aprovadas em minuta, para efeitos de 

executoriedade imediata.  

Para constar e produzir os seus efeitos legais, lavrou-se a presente ata que, após lida e 

aprovada por MAIORIA na reunião de dezanove de agosto de dois mil e quinze, vai por mim ser 

assinada, Maria Fernanda Garcia, Técnica Superior Jurista, que a lavrei na qualidade de 

secretaria e pelo Sr. Presidente da Câmara Carlos Humberto de Carvalho. 

 

 

                   O Presidente                                                                        A Secretária  

 
________________________________                           ______________________________  
      (Carlos Humberto de Carvalho)                                                 (Maria Fernanda Garcia ) 

 


