
 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DO BARREIRO REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2013 

- REUNIÃO Nº 14/2013 –  

 

 

AOS DEZ DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, NAS INSTALAÇÕES DO 

EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO, SITAS NA RUA MIGUEL BOMBARDA, S/ NÚMERO, NA 

FREGUESIA E CONCELHO DO BARREIRO, TEVE INÍCIO PELAS DEZ HORAS E DEZASEIS 

MINUTOS A REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO SOB A 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR PRESIDENTE CARLOS HUMBERTO PALÁCIOS PINHEIRO DE 

CARVALHO, ESTANDO PRESENTES OS SEGUINTES SENHORES VEREADORES: SOFIA AMARO 

MARTINS, REGINA CÉLIA GONÇALVES AGOSTINHO JANEIRO, RUI PEDRO GASPAR LOPO, 

HELDER LOUÇÃO GUERREIRO, (em substituição do vereador CARLOS ALBERTO 

FERNANDES MOREIRA), JOSÉ NUNO DA CÂMARA SANTA CLARA GOMES, AMÍLCAR DOS SANTOS 

ROMANO, ZÉLIA LEAL DA SILVA E OLGA MARGARIDA PAREDES ALVES. -----------------

----------------------------------------------------------------------------- 

FOI A MESMA SECRETARIADA PELA ASSISTENTE TÉCNICA DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL, ANA PAULA MONTEIRO, QUE REDIGE E SUBSCREVE ESTA ACTA.----------------- 

 

 

 

- ANTES DA ORDEM DO DIA – 
 

SENHOR PRESIDENTE – Cumprimenta os presentes e informa que há duas propostas 

antes da Ordem do Dia, mas que uma delas propõe que se retire e que volte 

numa próxima reunião. 

VEREADOR AMILCAR ROMANO – Viu com alguma admiração o outdoor que está 

colocado na curva da Miguel Bombarda com a Stara Zagora. Levantaram-se-lhes 

um conjunto de questões. Até que ponto é que tem sentido a câmara colocar ali 

um outdoor daqueles, que tem um custo e que gostava de saber qual é que era o 

custo. 

O outdoor é relativo a uma atividade que se desenvolveu, que foi voluntária e 

sendo voluntária, quer dizer que a câmara vai acabar por gastar algum 

dinheiro numa publicitação que pensa que está ultrapassada. 

Este tipo de ação, já foi feita também o ano passado e acabou por não 

levantar esta questão, mas também não deixou de o surpreender. 
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Gostava de colocar a questão. Por um lado qual é o custo do outdoor e por 

outro, qual é o sentido que faz estar a divulgar ou publicitar uma ação que 

foi voluntária e portanto merecedora de todos os créditos. Mas o tempo passa 

e não podem ficar parados a viver o passado. 

VEREADORA SOFIA MARTINS – Dirige-se a o Vereador Amilcar dizendo-lhe que 

podia ter sentido a questão que está a por, mas esta iniciativa do Dia B, tem 

um plano de marketing associado e que é definido logo à partida quando se 

definem os patrocínios com as empresas. 

Existe efetivamente dentro do próprio plano do Dia B, com as empresas que com 

eles participam. Existe também depois um respetivo agradecimento público, não 

só para os patrocinadores mas também para todos aqueles que participaram no 

Dia B, que foram voluntários e que a Cidade agradece. É esse o sentido do 

cartaz pós Dia B. 

Esta iniciativa está dentro de todo o projeto do Dia B. Têm que perceber que 

há empresas que são voluntárias e acabam por endereçar o seu apoio sem 

qualquer tipo de necessidade de demonstração desse agradecimento público, mas 

há empresas que o seu patrocínio poderá ser maior s e tiver a respetiva 

projeção. 

VEREADOR AMILCAR ROMANO – Aproveita para perguntar por quanto tempo vai ficar 

e se só existe este outdoor. 

VEREADORA SOFIA MARTINS – Era para ficar só nesta fase para agradecer 

principalmente às pessoas que participaram. 

Há dois outdoors. Este e outro na Avenida da praia em frente à igreja Nossa 

Senhora do Rosário. São dois que fazem parte do projeto do plano de marketing 

e que estavam desde o início acordados entre os parceiros. 

SENHOR PRESIDENTE – Acrescenta, como é do conhecimento dos senhores 

vereadores a linha gráfica foi oferecida. 

 

Antes da ordem do dia, e, de acordo com o artigo 83º da Lei Nº 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, foram ainda apresentados os seguintes documentos: 

 

VEREADORA ZÉLIA SILVA – Pergunta se a primeira proposta de Antes da Ordem do 

Dia, se foi retirada. 
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SENHOR PRESIDENTE – Sim foi retirada, para ser vista com mais atenção. Não 

que tenha problemas, mas sentiu necessidade de lê-la com mais atenção. 

 

 

1. PROCESSO DISCIPLINAR Nº 01/2012 - DECISÃO FINAL 

PROPOSTA RETIRADA 

 

 

 

1. OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA AUGI Nº 19.I – RUA DA 

PORTAGEM/RUA DAS FLORES, COINA. 

Proposta nº. 18/2013/RL 

Proveniência: EMRAUGI 

 

Face ao exposto na informação da EMRAUGI em anexo, que faz parte integrante desta proposta, 

proponho que, a Câmara delibere o início das obras de urbanização, provisoriamente, da A.U.G.I. n.º 

19.I, designada por Rua da Portagem/Rua das Flores, devendo a Comissão de Administração dar 

cumprimento ao estipulado na referida informação  

 

Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta nos termos do n.º 3 do Artigo 92.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na redação conferida pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro. 

 

DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 
 

VEREADOR SANTA CLARA – Comenta que parte da drenagem vai para a tal vala e 

que não está metida no IGO, que isso poderá causar complicações. 

 

VEREADOR RUI LOPO – Está tudo tratado, os documentos estão todos tratados. 

Em primeiro lugar a figura que estão a invocar é uma figura que está prevista 

na Lei das AUGIS e por isso esta especificidade, que tem a ver com a 

autorização para o início provisório das obras, sempre que os processos 

estejam tratados, mesmo que não estejam formalizados. 

As AUGIS têm esta figura de se poder autorizar o início provisório por serem 

AUGIS, por a tipologia ser diferente. Depois todos os processos técnicos 

estão tratados, o ultimo que falta formalizar é com Palmela e é só uma 

questão administrativa. 
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VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pelo Senhor Vereador Rui Lopo, inserta no final da acta como 

Anexo A e que passou a integrar a deliberação nº 241/2013. ------------------ 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

- ORDEM DO DIA – 

 

 

SENHOR PRESIDENTE – Apresenta um conjunto de atas, explicando que tem vindo a 

ser feito um esforço para se recuperar. 

Propõe que as questões de pormenor, não valia a pena estarem a ver, porque os 

senhores vereadores, fariam chegar ao serviço o que houvesse de pormenor 

desde que não mudasse o tom. 

Pergunta se há questões de conteúdo, que alguns dos senhores vereadores 

queira colocar. 

 

VEREADORA OLGA PAREDES – Quer só informar que os primeiros dez ponto que 

correspondem às atas, se vai abster. 

 

VEREADOR AMILCAR ROMANO – Refere que há várias atas que não estão completas. 

 

VEREADORA REGINA JANEIRO – Diz que só há uma que não está completa na versão 

que lhe chegou e que é a ata seis. 

 

VEREADORA ZÉLIA SILVA – Diz que, ou as versões que estão a ver não são as 

últimas, por exemplo a de 21 de novembro, também refere que está incompleta e 

as de Setembro não as conseguiram visualizar.  

A sua sugestão era que o Presidente lhes dissesse quais as atas que estavam 

completas e votavam em função dessas. 

 

SENHOR PRESIDENTE – A informação que tem é que neste momento estão todas 

completas. 

Na versão que chegou aos senhores vereadores, algumas ainda estavam 

incompletas. 

Se quiserem adiar a aprovação das atas adiasse. 
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VEREADOR AMILCAR ROMANO – Pensa que não há prejuízo em se adiar a aprovação 

das atas. 

 

SENHOR PRESIDENTE – Propõe que se retire as atas todas. 

 

VEREADOR AMILCAR ROMANO – Sugere que se passe ata a ata e não é difícil de se 

concluir as que não estão completas. 

Porque há atas em condições de poderem ser votadas. 

 

SENHOR PRESIDENTE – Sugere que seja o Vereador Amilcar, porque é quem tem 

mais questões em relação às atas que indique as atas que se encontram em 

condições de serem votadas. 

 

 

 

1. ACTA DA REUNIÃO PRIVADA DE CMB REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2012. 

Proposta nº. 78/2013/GP 

Proveniência: DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

Tendo em conta o disposto pelo n.º 2 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proponho a aprovação da acta da reunião ordinária 

privada da Câmara Municipal do Barreiro datada de 02 de Maio de 2012. 

 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
 
DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou por MAIORIA, com duas abstenções, do senhor 

Vereador Helder Loução e da senhora Vereadora Olga Paredes, a proposta acima 

referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final da acta 

como Anexo B e que passou a integrar a deliberação nº 242/2013. ------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

2 ACTA DA REUNIÃO PRIVADA DE CMB REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2012. 

PROPOSTA RETIRADA 
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3  ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CMB REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2012. 

Proposta nº. 79/2013/GP 

Proveniência: DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 
Tendo em conta o disposto pelo n.º 2 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proponho a aprovação da acta da reunião 

extraordinária privada da Câmara Municipal do Barreiro datada de 21 de Junho de 2012. 

 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do 

nº 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou por MAIORIA, com três abstenções dos Senhores 

Vereadores, Helder Loução, Olga Paredes e Zélia Silva, a proposta acima 

referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final da acta 

como Anexo C e que passou a integrar a deliberação nº 243/2013. -------------

--------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

4  ACTA DA REUNIÃO PÚBLICA DE CMB REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2012. 

Proposta nº. 80/2013/GP 

Proveniência: DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

Tendo em conta o disposto pelo n.º 2 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proponho a aprovação da acta da reunião ordinária 

pública da Câmara Municipal do Barreiro datada de 21 de Junho de 2012. 

 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do 

nº 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou por MAIORIA, com a abstenção dos senhores 

Vereadores Helder Loução e Olga Paredes, a proposta acima referenciada, 

apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final da acta como Anexo D e 

que passou a integrar a deliberação nº 244/2013. ---------------------------- 
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Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

5  ACTA DA REUNIÃO PRIVADA DE CMB REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2012. 

PROPOSTA RETIRADA 

 

 
6 ACTA DA REUNIÃO PÚBLICA DE CMB REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2012. 

PROPOSTA RETIRADA 

 

 

7 ACTA DA REUNIÃO PRIVADA DE CMB REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2012. 

Proposta nº. 81/2013/GP 

Proveniência: DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 
Tendo em conta o disposto pelo n.º 2 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proponho a aprovação da acta da reunião ordinária 

privada da Câmara Municipal do Barreiro datada de 30 de Outubro de 2012. 

 
 
Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do 

nº 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
VOTAÇÃO: ------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou por MAIORIA, com a abstenção dos senhores 

Vereadores Helder Loução, Olga Paredes e Amílcar Romano, a proposta acima 

referenciada, apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final da acta 

como Anexo E e que passou a integrar a deliberação nº 245/2013. ------------ 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 
8 ACTA DA REUNIÃO PÚBLICA DE CMB REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2012. 

PROPOSTA RETIRADA 
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9  ACTA DA REUNIÃO PRIVADA DE CMB REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2012. 

PROPOSTA RETIRADA 

 

 

 

10  ACTA DA REUNIÃO PÚBLICA DE CMB REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2012.  

PROPOSTA RETIRADA 

 

 

 

11  3ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO. 

Proposta nº. 82/2013/GP 

Proveniência: DIVISÃO GESTÃO FINANCEIRA 

 

Por se encontrarem com dotação insuficiente, proponho o reforço por contrapartida de 

reduções nas rubricas discriminadas em anexo, em conformidade com o ponto 8.3.1 do 

Decreto – Lei n.º 54 – A / 99 de 22 de Fevereiro. 

 

Mais proponho, que a presente Proposta seja aprovada em minuta, nos termos do nº 3 

do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei 

nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
 

DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 

VEREADOR AMILCAR ROMANO – Onde se nota uma maior disparidade entre as 

anulações e os reforços é no Departamento das Águas e Resíduos. Pergunta se 

há alguma informação. 

 

VEREADORA SOFIA MARTINS – São acertos que tem a ver com o cumprimento dos 

acordos e com a regularização das matérias. Outros são pequenos acertos, só 

para permitirem a realização das obras, como por exemplo, agora derivado da 

nova Lei Orgânica das águas é preciso fazer um estudo de viabilidade 

económica ou financeira, para as águas porque, o máximo que dura esse estudo 

é cinco anos e o da câmara do Barreiro já se reporta a 2008. São coisas como 

estas que não estavam previstas inicialmente no orçamento e que são 

necessárias reforçar em consequência da alteração da Lei. Não há outra 

solução para continuar a cumprir com tofos os projetos. 
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VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou por MAIORIA, com dois votos contra dos senhores 

vereadores do Partido Socialista, a proposta acima referenciada, apresentada 

pelo Senhor Presidente, inserta no final da acta como Anexo F e que passou a 

integrar a deliberação nº 246/2013. ---------------------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

12  RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DE NÃO ADJUDICAÇÃO, RELATIVO Á CONCESSÃO DO 

DIREITO DE OCUPAÇÃO DE 11 BANCAS DE HORTOFRUTÍCOLAS, DE 1 BANCA DE 

CHARCUTARIA E PRODUTOS REGIONAIS E DE 1 BANCA DE PÃO E BOLOS – DOÇARIA E 

1 QUIOSQUE NA PRAÇA 1640, NO MERCADO 1º DE MAIO. 

Proposta nº. 83/2013/GP 

Proveniência: DIVISÃO PATRIMÓNIO CONTRATOS E APROVISIONAMENTOS 

 

Nos termos da alínea a), do nº 1, do Artigo 18º, do Decreto-Lei nº 197/99, de 

8 de Junho e em conformidade Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado em 

anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado pela Lei nº 

59/2008, de 11 de Setembro, pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de Outubro, 

pela Lei nº 3/2010, de 27 de Abril, pelo Decreto-Lei nº 131/2010, de 14 de 

Dezembro, pela Lei nº 64-B/2011, de 30 de Dezembro e pelo Decreto-Lei nº 

149/2012, de 12 de Julho, em articulação com o Despacho nº 541/2010, de 

30/12/2010, do GAP; 

 

PROPÕE-SE: 

 

1) Que seja ratificado o Despacho de não adjudicação nº 221/2013, de 

18/06/2013, em anexo, relativo ao Concurso Público, Sem publicação de Anúncio 

no Jornal Oficial da União Europeia, para CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE 

11 BANCAS DE HORTOFRUTÍCOLAS, DE 1 BANCA DE CHARCUTARIA E PRODUTOS REGIONAIS 

E DE 1 BANCA DE PÃO E BOLOS – DOÇARIA E 1 QUIOSQUE NA PRAÇA 1640, NO MERCADO 

1º DE MAIO e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido na presente 

proposta, nos termos do nº 3 do Artº 68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do 

nº 3, do Artigo 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final da acta como Anexo G e 

que passou a integrar a deliberação nº 247/2013. ---------------------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 
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13  RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO, RELATIVO Á CONCESSÃO DO DIREITO DE 
OCUPAÇÃO DO SNACK-BAR DO CONVENTO DA MADRE DE DEUS DA VERDERENA. 

Proposta nº. 84/2013/GP 

Proveniência: DIVISÃO PATRIMÓNIO CONTRATOS E APROVISIONAMENTOS 

 

Nos termos da alínea a), do nº 1, do Artigo 18º, do Decreto-Lei nº 197/99, de 

8 de Junho e em conformidade Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado em 

anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado pela Lei nº 

59/2008, de 11 de Setembro, pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de Outubro, 

pela Lei nº 3/2010, de 27 de Abril, pelo Decreto-Lei nº 131/2010, de 14 de 

Dezembro, pela Lei nº 64-B/2011, de 30 de Dezembro e pelo Decreto-Lei nº 

149/2012, de 12 de Julho, em articulação com o Despacho nº 541/2010, de 

30/12/2010, do GAP; 

 

PROPÕE-SE: 

 

1) Que seja ratificado o Despacho de adjudicação nº 222/2013, de 18/06/2013, 

em anexo, relativo ao Concurso Público, Sem publicação de Anúncio no Jornal 

Oficial da União Europeia, para CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DO SNACK-BAR 

DO CONVENTO DA MADRE DE DEUS DA VERDERENA e cujo conteúdo se dá por 

integralmente reproduzido na presente proposta, nos termos do nº 3 do Artº 

68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do 

nº 3, do Artigo 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

 
VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final da acta como Anexo H e 

que passou a integrar a deliberação nº 248/2013. ------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

14  EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO URBANA PAISAGÍSTICA DA QUINTA DA MINA E 

CIDADE SOL – FASE 1”. 
- RATIFICAÇÃO DO DESPACHO Nº 227/13, DA SRª. VICE- PRESIDENTE DA CÂMARA 

- APROVAÇÃO DE ADIANTAMENTO 

Proposta nº. 85/2013/GP 

Proveniência: DIVISÃO OBRAS ESTUDOS E PROJETOS 

 
 

     1 – No âmbito da empreitada de “Requalificação Urbana e Paisagística da 

Quinta da Mina e Cidade Sol- Fase 1”, o empreiteiro veio solicitar um 

adiantamento no valor de 465.003,23€, correspondente a 30% do valor da 

adjudicação da obra. 
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      2- Para a aprovação do pedido apresentado, foi solicitada à firma 

adjudicatária Vibeiras- Sociedade Comercial de Plantas, S.A., a entrega de 

uma garantia bancaria de valor igual ao adiantamento solicitado. 

      3- Em 21 de Junho de 2013, o empreiteiro adjudicatário entregou a 

garantia bancaria nº 00125-02-1867945 do Banco Millennium- bcp, no valor de 

465.003,23€. 

      4- Com a entrega da garantia ficaram reunidas as condições legais 

previstas no nº1, do artigo 292º, do CCP, relativas ao adiantamento 

solicitado. 

      5- Para a concretização da aprovação do adiantamento foi exarado o 

despacho nº227, da Sr. Vice- Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, em 

21 de Junho de 2013. 

      Face ao exposto proponho, que o presente Despacho seja objeto de 

ratificação na próxima reunião do Órgão Executivo da Edilidade, em 

cumprimento do que se encontra disposto no n.º3, do artigo 68º, da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002, de 

11 de Janeiro. 

      Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos 

termos do n.º 3, do art. 68º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final da acta como Anexo I e 

que passou a integrar a deliberação nº 249/2013. ------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

15  EMPREITADA DE "REPERFILAMENTO DA AVENIDA BENTO GONÇALVES- REPARA”. 
- RATIFICAÇÃO DO DESPACHO Nº 230/13, DA SRª. VICE- PRESIDENTE DA CÂMARA. 

- PROPOSTA DE APROVAÇÃO 

Proposta nº. 86/2013/GP 

Proveniência: DIVISÃO OBRAS ESTUDOS E PROJETOS 

 
     Na sequência da informação nº 186/13, em anexo, da Divisão de Obras, 

Estudos e Projetos, datado de 24/06/2013, e tendo em consideração, 

essencialmente os motivos de urgência imperiosa, foi exarado o despacho 

ratificativo nº 230/13, de 24/06/2013, onde se propõe a aprovação do: 

 

 - Relatório Final e a adjudicação da empreitada de Reperfilamento da 

Avenida Bento Gonçalves – Repara, à firma ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A., 

pelo valor contratual de € 1.035.018,65 (um milhão trinta e cinco mil e 

dezoito euros e sessenta e cinco cêntimos), IVA não incluído. 

 

      Face ao exposto proponho, que o presente Despacho seja objeto de 

ratificação na próxima reunião do Órgão Executivo da Edilidade, em 

cumprimento do que se encontra disposto no n.º3, do artigo 68º, da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002, de 

11 de Janeiro. 
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      Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos 

termos do n.º 3, do art. 68º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

 
DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 

VEREADOR AMILCAR ROMANO – Tentou consultar o dossier todo das propostas mas 

observou que não estavam. 

Os documentos que estavam disponíveis no armário eram apenas as propostas que 

lhes foram distribuídas e pede quer relativamente à proposta 15 quer à 

proposta 22, que depois lhe seja permitido consultar os processos. 

 

VEREADORA SOFIA MARTINS – A proposta 15 estava para consulta no armário das 

reuniões de câmara e a proposta 22 é que como a adjudicação já foi feita, o 

que está é só a proposta de nomeação da fiscalização. Mas se o vereador 

quiser consultar o processo da adjudicação outra vez, pede aos serviços que o 

enviem novamente para o vereador Amilcar consultar. 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final da acta como Anexo J e 

que passou a integrar a deliberação nº 250/2013. ------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

16  EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO URBANA PAISAGÍSTICA DA QUINTA DA MINA E 

CIDADE SOL – FASE 1. 
- RATIFICAÇÃO DO DESPACHO Nº 232/13, DA SR.ª VICE- PRESIDENTE DA CÂMARA. 
- PROPOSTA DE APROVAÇÃO. 

Proposta nº. 87/2013/GP 

Proveniência: DIVISÃO OBRAS ESTUDOS E PROJETOS 

 

Face ao exposto na informação nº 190/13, do D.O.M., em anexo, que 

faz parte integrante desta proposta, foi exarada o despacho nº 232/13, 

relativo à aprovação da alteração da equipa de fiscalização da 

empreitada em epígrafe, passando a mesma a ser formada pela Engª Rita 

Rego como diretora de fiscalização, e a Srª Arqtª Raquel Saraiva como 

adjunta, com efeitos a partir do dia 01/07/2013. 
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  Assim, proponho a ratificação do despacho nº 232/13, datado de 26 

de Junho de 2013, que teve por fundamento a urgência de resolução do 

assunto visado. 

  

       Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, 

nos termos do n.º 3, do art. 68º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

 

DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 

VEREADORA ZÉLIA SILVA – Questiona se esta alteração há fiscalização, se é 

para se manter, porque como é uma obra relativamente grande é natural que não 

andem a mudar os técnicos muitas vezes e como se trata de uma pessoa que 

integra agora os quadros do serviço, questiona como é que passou a integrar 

os quadros da câmara, não estando em causa a pessoa em concreto. 

 

VEREADORA SOFIA MARTINS – O que se trata aqui efetivamente, é que a primeira 

nomeação da fiscalização tinha sido para técnicos que fazem parte dos quadros 

da câmara. No âmbito da candidatura que tem necessidade de audições externas 

e observações externas. Tinham uma técnica contratada para todo o processo da 

candidatura e que faz parte do apoio técnico exterior e esse apoio técnico 

exterior foi estendido para a fiscalização da obra para a pessoa que 

acompanhou a candidatura e que vai continuar a acompanhar até ao términus da 

candidatura. É a pessoa que tem relação com o QREN, como está estabelecido 

desde o início desta candidatura da Quinta da Mina. 

O que foi feito foi a atualização, para que essa pessoa possa ficar com o 

acompanhamento também da fiscalização da obra. 

 

VEREADORA ZÉLIA SILVA – Pergunta se os honorários dessa pessoa estão 

incluidos no projeto da candidatura. 

 

VEREADORA SOFIA MARTINS – Responde que sim. Faz parte da candidatura e são 

pagos 73% pelo QREN e 23% pelo município. 

O envolvimento da pessoa é desde o início da candidatura, tal como está 

previsto em rubrica da própria candidatura. 

Acrescenta que esta relação só foi interrompida porque a pessoa em questão, 

foi mãe há cerca de dois meses. 
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VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final da acta como Anexo K e 

que passou a integrar a deliberação nº 251/2013. ------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

17  EMPREITADA DE "REPERFILAMENTO DA RUA MIGUEL PAIS- REPARA. 
- RATIFICAÇÃO DO DESPACHO Nº 249/13. 

Proposta nº. 88/2013/GP 

Proveniência: DIVISÃO OBRAS ESTUDOS E PROJETOS 

 
       Por urgência imperiosa relativa ao cumprimento dos prazos da 

Candidatura REPARA foi necessário proceder a retificação da constituição do 

Júri do concurso, procedimento que foi efetuado através do recurso a 

utilização de despacho. Assim foi elaborado o despacho nº 249/13, pelo Sr. 

Presidente da Câmara. 

 

      Nesta conformidade submeto o meu despacho a ratificação desta Câmara, 

nos termos que se encontram regulamentados no nº 3 do artigo 68º da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei 5A-2002, de 

11 de Janeiro, considerando que se encontram preenchidos todos os 

pressupostos de facto e de direito que se encontram previstos nessa 

disposição legal. 

 

 

      Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos 

termos do nº3, do artigo 92ª, da lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 

lei 5ª/2002 de 11 de Janeiro. 

 

 
DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 

 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final da acta como Anexo L e 

que passou a integrar a deliberação nº 252/2013. ------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 
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18  RATIFICAÇÃO DA ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO DE MATERIAIS PARA A FESTA DE 

ENCERRAMENTO DO PROGRAMA “MEXE COM A IDADE” – ONDA SÉNIOR – 2013. 

Proposta nº. 89/2013/GP 

Proveniência: DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

O Programa “Mexe Com a Idade”, é um projeto dirigido á população com mais de 55 anos em 

situação de inatividade, iniciou em 2001, com apenas 3 classes formadas, tendo-se verificado até 

á presente data uma forte adesão por parte da população sénior do Barreiro. Nesta época 

desportiva funcionaram 20 turmas descentralizadas em 15 Associações/Coletividades nas 8 

freguesias do Concelho, tendo participado ativamente na modalidade da ginástica cerca de 850 

seniores. 

O encerramento da atividade foi assegurado com a realização de um Mega Festival de Ginástica – 

Onda Sénior no passado dia 07 de junho no Campo de Jogos do Barreirense sito na Freguesia da 

Verderena.  

Esta ação contou com o envolvimento e parceria do Hipermercado Continente Barreiro entidade a 

quem o Município mais uma vez agradece reconhecidamente o apoio dado.  

Assim propõe-se, ao abrigo do art. 68, nº 3 da Lei 169/99 de 18 de setembro, alterada pela 

Lei5/A/2002 de 11 de janeiro, que a Câmara aprove a aceitação dos donativos a seguir 

discriminados: 

- Oferta de 800 bonés; 

- Ofertas de 800 garrafas de água 0.33 cl. 

Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 

92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. 

 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final da acta como Anexo M e 

que passou a integrar a deliberação nº 253/2013. ------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 
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19  RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – TRANSPORTES. 

Proposta nº. 90/2013/GP 

Proveniência: SERVIÇO ASSOCIATIVISMO 

 

Ao abrigo do art.º 64, n.º 4, alínea b) e art.º 68, n.º 3 da Lei 169/99 de 18 de setembro, alterada 

pela Lei 5 – A/2002 de 11 de janeiro e ao abrigo do Decreto – Lei n.º 273/09 de 01 de outubro, 

sujeito a ratificação da Câmara Municipal do Barreiro, relativo ao despacho referente à cedência 

de transportes às várias entidades do concelho e que se discriminam no mapa em anexo. 

Esta despesa tem cabimento nas rubricas: 

GOP – 06.006.2007/103 

ORÇ. – 07.05.02.02.10 

Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do n.º 3 do 

artigo 92, da Lei 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de janeiro. 

 

DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 

VEREADORA ZÉLIA SILVA – Independentemente da votação que já está feita 

gostaria de colocar uma questão que se prende com os apoios ao movimento 

associativo. Naturalmente que entende que há um conjunto de atribuições que 

são feitas no início do ano para que se possa orçamentar e para que se tenha 

uma noção daquilo que a câmara vai poder disponibilizar para o movimento 

associativo. 

Dai que não compreende muito bem porque é que em quase todas as reuniões tem 

sempre que vir outros assuntos relativos a cedência de transportes, às festas 

de aniversário a múltiplos temas relacionados com o movimento associativo e 

com as várias coletividades. 

A ser assim das duas-uma, ou não fica tudo contemplado. Porque o aniversário 

é sempre na mesma data e essa é uma situação que se poderia contemplar logo à 

partida e relativamente aos transportes a ideia com que ficou é que logo no 

início do ano tinham estabelecido um regulamento, até tendo em conta as 

contenções orçamentais em que tinham estabelecido um limite de quilómetros 

para cada ação, para cada coletividade ou para cada grupo. 

A ser assim porque é que tem sempre tantas coisas soltas e como é que depois 

conseguem juntar isto tudo e perceber efetivamente qual é o apoio, e em que 

termos e com que custos a câmara está envolvida nestas situações relativas ao 

movimento associativo, sem pôr em causa a necessidade ou não de o fazer. 
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Porquê tantas coisas soltas e como é que contabilizam para ver qual a 

diferença entre o que no inicio do ano aprovaram e aquilo que no fim do ano 

acabaram por ceder ou dar. 

 

VEREADORA REGINA JANEIRO – O valor que a câmara define para os apoios ao 

movimento associativo, aparece plasmado em Plano de Atividades e Orçamento, 

na rubrica Movimento Associativo, para poderem ir fazendo o controlo. 

O que há, são três tipos de candidaturas do movimento associativo. A 

candidatura para obras; a candidatura do plano de atividades e a candidatura 

para a aquisição de equipamentos. Essas candidaturas do movimento associativo 

têm que ser entregues na câmara até ao dia 30 de Setembro, para que possam 

depois plasmar no orçamento da câmara. Tem um regulamento próprio. 

Nem todo o movimento associativo se candidata, há muitos do movimento 

associativo que não fazem nenhum deste tipo de candidaturas. Esse movimento 

associativo pede apenas o apoio para a sua festa de aniversário e não podem 

dar contributos para as festas de aniversário, sem que seja o movimento 

associativo a pedir. A câmara não pode dar nenhum valor ao movimento 

associativo, sem que o pedido venha formalizado por parte deles e a câmara 

vota com base nesse pedido por eles formulado. O que tem vindo é os duzentos 

euros das Festas de Aniversário. 

Relativamente aos transportes o que tem é um plafond definido e aprovado em 

sessão de câmara para os 400 Km de apoio à 3ª idade.  

Para os restantes o que há é um plafond definido com os clubes em que lhes 

dizem que o que têm é até por exemplo 2500 euros, mas o clube tem sempre que 

lhes formularizar o pedido e a proposta que vem à reunião de câmara vem 

acompanhada pelo respetivo mapa.  

Há apoios pontuais e há outros que fazem parte do Plano de Desenvolvimento 

Desportivo e como é que percebem a diferença, é através do serviço que envia 

a proposta de transportes. Se é a Divisão de Desporto é porque está integrado 

no Plano de Desenvolvimento de uma determinada área. Se é do Associativismo, 

por exemplo o envia o dos ranchos folclóricos, os cantares alentejanos etc. 

Há um valor definido base no inicio do ano, mas de cada vez que é atribuído 

tem que vir a reunião de câmara. 

Por exemplo na área do basquete, que começa os primeiros três meses do seu 

campeonato no distrito de Setúbal, depois só se passarem é que vão a uma fase 

mais a sul, depois vão a uma fase que é em Lisboa e por fim vão a uma fase 

Nacional. Eles em Setembro não conseguem saber onde é que vão jogar e quando, 

podem ter a mancha do seu calendário. 
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Por exemplo o LUSO é exemplar nisso e assim que saem os calendários enviam 

automaticamente para a a câmara o pedido com todos os transportes. Mas há 

outros clubes que não têm a mesma facilidade de contemplar. Até porque o LUSO 

só envia para o futebol e há outros clubes como o Barreirense e o Fabril que 

pedem para diferentes modalidades e em que eles próprios tem um plafond 

definido que tem que conseguir gerir internamente. 

 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pelo Senhor Presidente, inserta no final da acta como Anexo N e 

que passou a integrar a deliberação nº 254/2013. ------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

20  ACORDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO SUL NO PROC. 

04521/08 – 2º JUÍZO – 1ª SECÇÃO. 

Proposta nº. 91/2013/GP 

Proveniência: DIVISÃO RECURSOS HUMANOS 

 

Em virtude do Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo sul no Proc. 04521/08 – 

2º Juízo – 1ª Secção que determinou a anulação do ato administrativo consubstanciado na 

Deliberação Camarária de 10/03/1999 cumpre agora proceder à expurgação do vício de forma 

que afectou o referido ato. 

Por deliberação datada de 09/12/1998 do Conselho de Administração dos Serviços 

Municipalizados de Transporte Coletivos do Barreiro foi aplicada a pena disciplinar de 

aposentação compulsiva ao trabalhador Amadeu Marques Henriques 

Em 21/12/1998 foi interposto recurso hierárquico para a CMB. 

Em 10/03/1999 por deliberação camarária foi concedido provimento parcial ao referido recurso 

hierárquico, confirmando-se, no entanto, a pena de aposentação compulsiva. 

Em 22/04/1999 foi interposto recurso contencioso de anulação daquela deliberação. 

Assim, entendeu o Tribunal que a deliberação proferida na decisão do recurso hierárquico 

padece de vício formal, inobservância da votação por escrutínio secreto, vicio que conduz à 

anulabilidade da deliberação punitiva. 
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Por conseguinte, tratando-se de um vicio formal anterior à pratica do ato e no cumprimento do 

douto Acórdão impõe-se aplicar o princípio do aproveitamento do ato administrativo. 

Assim, procede-se à sua renovação com a correcção do vício de forma verificado, mantendo-

se o conteúdo material e desta forma realizar-se a nova votação por escrutínio secreto, nos 

termos do disposto no art. 24º nº 2 do CPA. 

Tendo em conta a presente proposta, bem como a informação em anexo produzida pelo 

Conselho de Administração dos SMTCB em 01/03/1999, com a qual se concorda e se dá por 

integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, proponho que, de acordo com o 

disposto no art. 174º do CPA, seja concedido provimento parcial ao recurso hierárquico 

apresentado e seja anulada a deliberação recorrida, na parte que se refere aos arts. 2º a 3º  da 

acusação e 2º a 9º do Relatório final , mantendo-se em tudo o mais o ato recorrido 

confirmando-se a pena de aposentação compulsiva aplicada. 

Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do art. 

92º da Lei nº 169/99, de 18/09, alterada pela Lei nº 5-A/02, de 11/01 

 

 

DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 

SENHOR PRESIDENTE – Esta proposta tem a ver com uma questão antiga que é uma 

votação que na altura não foi feita a através de voto secreto e o Tribunal 

diz que só tem validade se for através de voto secreto. 

A câmara tem que retificar este erro que tem cerca de 12 anos. 

Na altura foi aprovado por unanimidade. Obrigatoriamente tem que fazer este 

procedimento, não tem alternativa. Antes de procederem à votação pergunta se 

algum dos senhores vereadores quer algum esclarecimento adicional. 

 

VEREADOR AMILCAR ROMANO – Afirma que este procedimento não alter a decisão. 

 

VEREADORA ZÉLIA SILVA – Tendo em conta que se trata de uma aposentação 

compulsiva, coloca algumas questões. 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, com nove votos sim, através de 

escrutínio secreto, a proposta acima referenciada, apresentada pelo Senhor 

Presidente, inserta no final da acta como Anexo O e que passou a integrar a 

deliberação nº 255/2013. ---------------------------------------------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 
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21  PROCESSO DISCIPLINAR Nº 03/2012 
 DECISÃO FINAL 

PROPOSTA RETIRADA 

 

VEREADORA SOFIA MARTINS – Propõe que esta proposta seja retirada porque a 

proposta veio diretamente da Divisão de Recursos Humanos para a reunião de 

câmara e deveria de ter-lhe sido enviada para o seu conhecimento, porque tem 

por habito quando já existe a proposta de Decisão final elaborada de 

conversar com os trabalhadores para os preparar para o resultado do Processo 

Disciplinar. 

 

 

 

22  EMPREITADA DE “ CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇOS EM ALBURRICA”. 
- NOMEAÇÃO DE DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO E NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE 
- PROPOSTA DE APROVAÇÃO 

Proposta nº. 21/2013/SM 

Proveniência: DIVISÃO OBRAS ESTUDOS E PROJETOS 

 

       Face à informação nº197/13, do D.O.M., em anexo, que faz parte 

integrante desta proposta, propõe-se a aprovação de : 

 

      - Nomeação da Sr. Engª Maria Teresa Melo, como Diretora de Fiscalização 

e o Sr. Arqtº Manuel Alves como técnico fiscal adjunto, para a empreitada em 

epígrafe, previsto no nº 2 do artigo 344º do CCP, nos termos da Declaração de 

nomeação que se anexa. 

 

     - Nomeação do Sr. Manuel Fernando Jacinto, Como Coordenador de Segurança 

e Saúde em Fase de obra, para a empreitada em epígrafe, para efeitos do 

artigo 9º, nº 2 do D.L. nº 273/2003, de 29 de Outubro, nos termos da 

Declaração de nomeação que se anexa. 

 

 

      Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos 

termos do nº 3, do artigo 92º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei 5 A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

 
VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pela Senhora Vereadora Sofia Martins, inserta no final da acta 

como Anexo P e que passou a integrar a deliberação nº 256/2013. ------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 
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23  ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS ESCOLAS DO 1º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA DA 
REDE PÚBLICA – 2ª TRANCHE. 

Proposta nº. 70/2013/RJ 

Proveniência: DABE 

 

A Câmara Municipal do Barreiro, no âmbito das suas competências com o 1º Ciclo do Ensino 

Básico e Jardins de Infância da Rede Pública, atribui subsídios que permitem aos estabelecimentos 

de ensino do concelho reunir as condições indispensáveis ao desenvolvimento eficaz do processo 

educativo. 

Por considerarmos uma prioridade o apetrechamento e a modernização das nossas Escolas, bem 

como a satisfação de necessidades específicas relativas à melhoria das condições de trabalho e de 

acordo com a alínea b) do n.º 4, do artigo 64 da Lei 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei 

5/A/2002 de 11 de janeiro, propõe-se a atribuição da segunda tranche do subsídio anual, no valor 

de 75 € (setenta e cinco euros) por turma, num total de 13.875,00 € (treze mil, oitocentos e setenta 

e cinco euros), distribuído conforme a seguir se indica. 

Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva – 900,00 € (novecentos euros) 

Agrupamento de Escolas de Álvaro Velho – 2.550,00 € (dois mil e quinhentos e cinquenta euros) 

Agrupamento de Escolas do Barreiro – 1.725,00 € (mil, setecentos e vinte e cinco euros) 

Agrupamento de Escolas Padre Abílio Mendes – 2.025,00 € (dois mil e vinte e cinco euros) 

Agrupamento de Escolas Quinta da Lomba – 1.650,00 € (mil, seiscentos e cinquenta euros) 

Agrupamento de Escolas Quinta Nova da Telha – 2.175,00 € (dois mil, cento e setenta e cinco 

euros) 

Agrupamento de Escolas de Santo António da Charneca – 2.850,00 € (dois mil, oitocentos e 

cinquenta euros) 

Estas verbas têm cabimento nas rubricas: P.A. 06.002.2007/64.1 e C.O. 07.04 04.05.01.08.02 

Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta nos termos do n.º 3 do artigo 

92.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado e republicado pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro. 

 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, inserta no final da acta 

como Anexo Q e que passou a integrar a deliberação nº 257/2013. ------------- 
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Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

24  ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À RUMO. 

Proposta nº. 71/2013/RJ 

Proveniência: DABE 

 

No âmbito das suas competências para com o ensino público, a Câmara Municipal do Barreiro estabeleceu 

um protocolo com a RUMO – Cooperativa de Solidariedade Social, Crl – que visa a gestão dos serviços dos 

Auxiliares de Ação Educativa nos Jardim-de-infância do concelho do Barreiro. 

Para que esta entidade possa proceder ao pagamento dos vencimentos dos referidos Auxiliares de Ação 

Educativa e de acordo com a alínea b) do nº4 do artigo 64 da lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei 5/A/2002 de 11 de janeiro, propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de 35000€ (trinta e cinco mil 

euros) à RUMO – Cooperativa de Solidariedade Social, Crl, referente ao pagamento de salários de julho, 

agosto e setembro 2013. 

Esta atribuição de subsídio resulta do acordo de cooperação do pré-escolar, estabelecido entre a Autarquia 

e a DREL. 

Esta verba tem cabimento nas rubricas: PA – 06.002.2007/65 

Orç – 07.04.04.05.01.08.02 

Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da Lei 

nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 

VEREADOR AMILCAR ROMANO – Questiona porque é que os outros apoios à RUMO, não 

vem à reunião de câmara. 

 

VEREADORA REGINA JANEIRO – Explica que tem um protocolo de funcionamento que 

aprovaram e nesse protocolo diz o que é que a câmara paga e com base no quê é 

que a câmara paga. 

Não dão nenhum subsídio à RUMO, o que lhes pagam é as despesas inerentes ao 

funcionamento dos refeitórios. 

VEREADOR AMILCAR ROMANO – Então coloca a pergunta de outra forma. Esse 

protocolo sofreu algumas alterações. 
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SENHOR PRESIDENTE – Todas as alterações ao protocolo são obrigatórias vir a 

reunião de câmara. 

Não sabe desde quando é que o Vereador Amilcar está a perguntar. Se é desde o 

início do deste ano letivo e se assim for não sofreu nenhuma alteração, ou se 

é desde quando o senhor vereador Amilcar era vereador desse pelouro e desde 

ai sofreu várias alterações. 

As alterações têm vindo todas a reunião de câmara porque não é possível ser 

de outra forma, se não estavam a cometer uma ilegalidade. 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, inserta no final da acta 

como Anexo R e que passou a integrar a deliberação nº 258/2013. ------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

25  DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES DA AUTARQUIA NO CONSELHO GERAL DOS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS. 

Proposta nº. 72/2013/RJ 

Proveniência: DABE 

 
 

O Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de Abril visa regular as competências, composição e funcionamento dos 

Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias. 

Tendo em conta: 

- que os mandatos dos conselhos gerais dos agrupamentos de escolas estão a terminar (exceto o do 

Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita); 

- a alteração à rede escolar, mais concretamente, a agregação da Escola Secundária de Casquilhos com 

o Agrupamento de Escolas da Qta. Nova da Telha e a agregação da Escola Secundária de Santo André 

com o Agrupamento de Escolas da Qta. da Lomba;  

É necessário proceder de novo à indicação dos representantes para cada conselho geral. 

Assim, nos termos do artigo 14º do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 

137/2012 de 2 de Julho, proponho que a Câmara Municipal designe os seguintes representantes: 

Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva 

Vereadora Regina Janeiro, substituída nas suas ausências pela Chefe de Divisão de Arquivo Bibliotecas 

e Educação 
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Técnico da Divisão de Arquivo Bibliotecas e Educação, substituído nas suas ausências pela Chefe de 

Divisão de Arquivo Bibliotecas e Educação 

Agrupamento de Escolas Álvaro Velho 

Vereador Rui Lopo, substituído nas suas ausências pela Chefe de Divisão de Arquivo Bibliotecas e 

Educação 

Técnico da Divisão de Arquivo Bibliotecas e Educação, substituído nas suas ausências pela Chefe de 

Divisão de Arquivo Bibliotecas e Educação 

Agrupamento de Escolas do Barreiro 

Vereadora Regina Janeiro, substituída nas suas ausências pela Chefe de Divisão de Arquivo Bibliotecas 
e Educação 

Técnico da Divisão de Arquivo Bibliotecas e Educação, substituído nas suas ausências pela Chefe de 

Divisão de Arquivo Bibliotecas e Educação 

Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita 

Vereador Carlos Moreira, substituído nas suas ausências pela Chefe de Divisão de Arquivo Bibliotecas e 

Educação 

Técnico da Divisão de Arquivo Bibliotecas e Educação, substituído nas suas ausências pela Chefe de 

Divisão de Arquivo Bibliotecas e Educação 

Agrupamento de Escolas de Santo André 

Vereador Rui Lopo, substituído nas suas ausências pela Chefe de Divisão de Arquivo Bibliotecas e 

Educação 

Técnico da Divisão de Arquivo Bibliotecas e Educação, substituído nas suas ausências pela Chefe de 

Divisão de Arquivo Bibliotecas e Educação 

Agrupamento de Escolas de Santo António da Charneca 

Vereadora Regina Janeiro, substituída nas suas ausências pela Chefe de Divisão de Arquivo Bibliotecas 

e Educação 

Técnico da Divisão de Arquivo Bibliotecas e Educação, substituído nas suas ausências pela Chefe de 

Divisão de Arquivo Bibliotecas e Educação 

Agrupamento de Escolas de Casquilhos 

Vereador Carlos Moreira, substituído nas suas ausências pela Chefe de Divisão de Arquivo Bibliotecas e 

Educação 

Técnico da Divisão de Arquivo Bibliotecas e Educação, substituído nas suas ausências pela Chefe de 

Divisão de Arquivo Bibliotecas e Educação 

Assim, dando cumprimento à legislação acima referenciada proponho: 

a) Que seja aprovada a presente proposta de designação de representantes para os Conselhos Gerais 

dos Agrupamentos de Escolas; 
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b) Que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do nº3 do artigo 92º, da Lei 169/99 de 

18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 

VEREADOR AMILCAR ROMANO – Pede um esclarecimento. Ficou um bocado confundido 

porque na proposta indica como representante a vereadora Regina, nas suas 

ausências é substituída pela Chefe de Divisão e depois colocam um técnico que 

na sua ausência também é substituído pela Chefe de Divisão. 

 

VEREADORA REGINA JANEIRO –A legislação prevê que a câmara esteja representada 

e como o vereador Amilcar sabe a câmara não técnicos em numero suficiente que 

lhes permita que se faltarem se substituam uns aos outros. É muito difícil. 

O que preveem é que procure estar sempre o vereador e estar sempre um técnico 

e que deixem o chefe de Divisão de fora, para que possa substituir qualquer 

uma das outras pessoas. Porque é impossível o Chefe de Divisão ir a todas, 

não consegue. 

E agora são menos, fruto da alteração da rede educativa e com os mega 

agrupamentos, são menos três do que o que eram há uns anos. Há quatro anos 

chegou a fazer três no mesmo dia. 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, inserta no final da acta 

como Anexo s e que passou a integrar a deliberação nº 259/2013. ------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

26  ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS. 

Proposta nº. 73/2013/RJ 

Proveniência: DABE 

 

Existe, no arquivo Municipal, documentação que, por já ter cumprido os prazos legais de conservação 

definidos na portaria nº 412/02, de 17 de Abril, com as alterações introduzidas pela Portaria nº1253/2009, 

de 14 de Outubro, e por se ter considerado não ter interesse histórico que justifique a sua conservação 

permanente, pode ser eliminada.  
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Em anexo seguem as informações de concordância com a eliminação, dadas pelos respectivos serviços 

produtores dessa documentação, cumprindo assim o definido no art.7º, alínea b) da Portaria acima 

mencionada, bem como o estabelecido no art. 10º e art. 11º do Regulamento do Arquivo Municipal do 

Barreiro.   

Assim, propõe-se que seja aprovada, em reunião de Câmara, a eliminação desta documentação, cuja lista 

se anexa.  

Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do art.º 92 da 

citada Lei 169/99 de 18 de Setembro da nova redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, inserta no final da acta 

como Anexo T e que passou a integrar a deliberação nº 260/2013. ------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

27  COMISSÃO DE FESTAS DO BARREIRO 2013. 

Proposta nº. 74/2013/RJ 

Proveniência: DCPHM 

 

As Festas do Barreiro assumem-se como um espaço de convívio, de partilha, de lazer e de 

conhecimento no nosso concelho. Para alargar estes pressupostos desde a sua organização, em 

2013 irá ser formalizada uma Comissão de Festas que engloba várias instituições do concelho 

que se juntaram para concretizar este grande evento, nas quais propomos que se integre também 

a Câmara Municipal do Barreiro. As instituições que constituirão a Comissão de Festas serão: 

AMPM - Associação de Mulheres com Patologia Mamária 

Banda Municipal do Barreiro 

Câmara Municipal do Barreiro 

Gasoline – Associação Cultural e Desportiva 

Grupo de Dadores de Sangue do Concelho do Barreiro 

Grupo Desportivo 1º de Maio 

Jardim de Infância D. Pedro V 

Junta de Freguesia do Barreiro 

Memória Colorida – Associação de Amigos da Colónia de Férias da CUF 
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Moto Clube do Barreiro 

Sociedade de Instrução e Recreio Barreirense “Os Penicheiros” 

Proponho que a Câmara Municipal do Barreiro aprove a participação do Município na Comissão 

de Festas do Barreiro 2013 e que seja indicada como representante a Vereadora Regina Célia 

Gonçalves Agostinho Janeiro. 

Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta nos termos do n.º 3 do 

artigo 92.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado e republicado pela Lei n.º 5-A/02, de 

11 de Janeiro 

 

DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 

VEREADOR AMILCAR ROMANO – Uma pequena duvida. Esta Comissão de Festas, já 

está constituída formalmente. 

 

VEREADORA REGINA JANEIRO – Esta Comissão de Festas não está constituída 

formalmente, porque a vereadora não deixou que ela se constituísse sem que 

antes esta proposta viesse à reunião da câmara. É hoje às 16,30 a assinatura 

da ata. 

 

VEREADOR AMILCAR ROMANO – Na constituição da Comissão, qual é a 

responsabilidade que a câmara vai assumir em termos formais. 

 

VEREADORA REGINA JANEIRO – A câmara será Presidente da direcção. 

 

VEREADOR AMILCAR ROMANO – E o conselho fiscal, é quem. 

 

VEREADORA REGINA JANEIRO – Não consegue garantir de cor se é a Junta de 

Freguesia do Barreiro ou se é os Penicheiros. 

O que fizeram foi manter como vice-presidentes aqueles que já trabalharam o 

ano passado. O resto da equipa é constituída, com representantes de todas as 

entidades envolvidas. Toda a gente faz parte dos corpos sociais. 

A tesoureira era a associação de mulheres com patologia mamária. 

 

VEREADOR AMILCAR ROMANO – Questiona se esta Comissão de Festas tem tempo de 

existência e é uma Associação que se constitui exclusivamente para organizar 

as Festas. 
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VEREADORA REGINA JANEIRO – Pensa que será por quatro meses. É para organizar 

e editar as Festas do Barreiro 2013, para o ano terá que se constituir outra 

Comissão de Festas. 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, inserta no final da acta 

como Anexo U e que passou a integrar a deliberação nº 261/2013. ------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

28  ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVOS DO CONCELHO. 

Proposta nº. 75/2013/RJ 

Proveniência: DIVISÃO DESPORTO 

 

A colaboração entre a Câmara Municipal do Barreiro e diferentes Clubes, Coletividades, Associações, 

Estabelecimentos de Ensino e nalguns casos Federações Desportivas, tem sido objeto de acordos, quer 

através do estabelecimento de parcerias e/ou protocolos, quer mesmo com a celebração de contratos-

programa. 

O estabelecimento dessas parcerias com Associações, Clubes, Coletividades e Estabelecimentos de 

Ensino do concelho que desenvolvem regularmente programas e ações de âmbito local, regional ou 

mesmo nacional na área do desporto, implica a disponibilização por parte da Câmara Municipal do 

Barreiro de um conjunto de apoios viabilizadores dessas atividades. 

Neste contexto, e no sentido de garantir um vasto conjunto de atividades, umas em pleno curso e outras 

a realizar até ao final do mês de agosto de 2013, e de acordo com a alínea b) do n.º 4, do artigo 64 da 

Lei 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei 5 – A/2002 de 11 de janeiro e ao abrigo do Decreto – Lei 

n.º 273/09 de 1 de outubro, propomos a atribuição de um conjunto de subsídios referentes aos meses de 

julho e agosto de 2013, que a seguir se discriminam e justificam. 

1 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO BASQUETEBOL 

Para além de um conjunto de atividades regulares ao longo de todo o ano, o Plano de Desenvolvimento 

do Basquetebol contempla ainda um leque variado de atividades de convívio, competição ou divulgação, 

muitas delas decorrentes da atividade regular desenvolvida nos clubes e escolas do concelho. 
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Para assegurar o normal desenvolvimento do Plano, nos meses de julho e agosto de 2013, propõe-se a 

atribuição do seguinte subsídio: 

À Associação de Basquetebol de Setúbal 

(Colaboração Prof. José Salgueiro) 

1.900€ (mil e novecentos euros) - (GOP: 06.005.2007/99.1 e Orç: 07.03.04.05.01.08.01). 

2 – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO XADREZ 

A intensa atividade regular levada a cabo em Escolas, Clubes e Academia de Xadrez, abrangendo 

alguns milhares de praticantes da modalidade, justificam a atribuição por parte da CMB ao Clube de 

Xadrez do Barreiro dos seguintes subsídios com cabimento nas rubricas do orçamento para 2013: 

 06.005.2007/91.3 das GOP e 07.03.04.05.01.08.01 (Vencimento do Diretor Técnico Sérgio Rocha, 

atividades dos núcleos, torneios, centros e outras atividades do Plano) 

2.250€ (dois mil, duzentos e cinquenta euros). 

3 – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA NATAÇÃO 

As atividades compreendidas no Plano de Desenvolvimento da Natação, nomeadamente no que diz 

respeito ao funcionamento de classes de hidroginástica, manutenção, hidroterapia e outras, obrigam à 

disponibilização das verbas correspondentes ao trabalho desenvolvido pelos técnicos que enquadram as 

referidas classes. Também a obrigatoriedade da presença de um Nadador Salvador, nos períodos de 

abertura da piscina ao público, obriga à disponibilização de verbas para o respetivo pagamento. 

Assim, indica-se a seguir as verbas a transferir a título de subsídio de acordo com as condicionantes e 

finalidades atrás expressas e com cabimento nas rubricas 06.005.2007/96.3 das GOP e 

07.03.04.05.01.08.01 do Orçamento para 2013. 

À Associação de Profissionais de Educação Física – Foz Tejo (Técnicos de Manutenção, 

Hidroginástica, Hidroterapia, Natação, Nadadores Salvadores, etc.) 

9.545,45€ (nove mil, quinhentos e quarenta e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos). 

4 – FINS-DE-SEMANA DESPORTIVOS 

Os benefícios da prática regular de atividade física, quer a nível físico quer a nível mental, são hoje 

consensuais. Assim, e à imagem de anos anteriores, a CMB tem como objetivo que cada vez mais 

munícipes integrem na sua prática normal de fim-de-semana, alguma atividade de natureza física ao ar 

livre. 

Deste modo e com o objetivo de dar continuidade às Aulas de Aeróbica no Parque da Cidade, atividade 

esta integrada no Programa de Fins-de-Semana Desportivos da Autarquia, é necessário prever a 
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atribuição do seguinte subsídio com cabimento nas rubricas 06.005.2007/94.1 das GOP e 

07.03.04.05.01.08.01 do Orçamento para 2013. 

Á Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal (Enquadramento técnico - Paulo Esparteiro Aulas 

de Aeróbica no Parque da Cidade). 

184,50€ (cento e oitenta e quatro euros e cinquenta cêntimos). 

Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta nos termos do n.º 3 do artigo 92.º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado e republicado pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro. 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, inserta no final da acta 

como Anexo V e que passou a integrar a deliberação nº 262/2013. ------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

29  ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TARIFAS REFERENTES À UTILIZAÇÃO DA PISCINA 

MUNICIPAL DO BARREIRO PELA SR.ª SÓNIA ISABEL JACINTO LOURENÇO. 

Proposta nº. 76/2013/RJ 

Proveniência: DIVISÃO DESPORTO 

 

De acordo com a carta enviada pela Sr.ª Sónia Isabel Jacinto Lourenço, respetivas fotocópias dos 

documentos que comprovam o seu estado de saúde e económico, e de acordo com o parecer técnico 

emitido pela Divisão de Intervenção Social, os quais se encontram em anexo, vem a referida utente da 

Piscina Municipal do Barreiro solicitar a isenção do pagamento das tarifas referentes à frequência das aulas 

de Hidroterapia 2x/semana no valor mensal de 14,90€ na referida instalação desportiva. 

De acordo com o previsto no Regulamento de Tarifas e Preços do Município do Barreiro, no seu art.º 4º, n.º 

3 — “Podem beneficiar de isenção de tarifas as pessoas cujo rendimento per capita do agregado familiar 

seja inferior ao salário mínimo nacional, pessoas cujo rendimento per capita do agregado familiar seja 

inferior à reforma mínima nacional, os utilizadores do Cartão — jovem Munícipe e do Cartão Sénior, bem 

como as associações ou organizações de qualquer religião ou culto, às quais seja reconhecida 

personalidade jurídica e que desenvolvam a sua actividade na área do município e as autarquias locais e 

suas associações”, na qual a referida utente se enquadra. 

Assim, propõe-se a isenção do pagamento das tarifas referentes à utilização da Piscina Municipal do 

Barreiro pela Sr.ª Sónia Isabel Jacinto Lourenço, devendo o mesmo produzir efeitos desde o dia 01 de julho 

de 2013 até 31 de julho de 2014. 
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Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, inserta no final da acta 

como Anexo X e que passou a integrar a deliberação nº 263/2013. ------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

30  ATRIBUIÇÃO DE 400 KM ÀS IPSS´S E ASSOCIAÇÕES DE IDOSOS. 

Proposta nº. 77/2013/RJ 

Proveniência: DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

A Autarquia tem atribuído às Associações e Instituições da rede solidária de apoio às pessoas idosas do 

concelho, um número de km que visam assegurar a realização de viagens e passeios coletivos de índole 

cultural, recreativo e de convívio entre os respetivos associados ao longo de cada ano.  

Este ano, mesmo tendo em conta os graves constrangimentos financeiros resultantes da situação 

económica e financeira existente, a CMB deliberou apoiar as Associações/Instituições de Idosos ao incluir 

no Orçamento de 2013 a verba necessária para assegurar a cada Instituição ou Associação a atribuição de 

400 km. 

Assim, propõe-se de acordo com a al. b), do nº 4, do Art.º 64, da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, alterada 

pela lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro que sejam atribuídos 400 Km, pretendendo-se assim proporcionar aos 

idosos momentos de lazer e convívio às seguintes Instituições/Associações: 

- Associação de Ação de Reformados do Barreiro; 

- Associação Unitária de Reformados e Pensionistas e Idosos do Lavradio; 

- Centro Social de Stº António, 

- Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Stº André; 

- CATICA- Centro Comunitário de Coina; 

- Centro de Ação Social de Palhais; 

- Santa Casa da Misericórdia do Barreiro; 

- Centro Social e Paroquial Padre Abílio Mendes; 

- Centro Social e Paroquial de Stº André; 

- Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Palhais. 

GOP: 06.001.2007/55.3 e Classificação Orçamental: 09.02.02.02.10 

Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro 
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DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 

VEREADOR AMILCAR ROMANO – Pergunta se estes apoios não são aprovados no 

inicio do ano. 

 

VEREADORA REGINA JANEIRO – Estes apoios ainda não foram submetidos à 

aprovação da câmara este ano. 

 

VEREADOR AMILCAR ROMANO – Não compreende esta proposta nesta altura do ano. 

 

SENHOR PRESIDENTE – Porque, já devia de ter vindo e não veio. 

É presidente da câmara desde o dia que tomou posse até ao dia em que o há-de 

deixar de ser e que será depois do dia 29 de Setembro. Até essa altura tem 

todas as competências para tomar decisões, salvo naquilo que a Lei o 

delimita, por razões de gestão corrente. 

Quer é resolver problemas do concelho e de resto não se ganha eleições com 

estes apoios. Tem a convicção de quê se ganham as eleições com o trabalho que 

é feito ao longo de quatro anos e não com aquele que se faz nos últimos seis 

meses 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, inserta no final da acta 

como Anexo Z e que passou a integrar a deliberação nº 264/2013. ------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

31  ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS QUINTA 

NOVA DA TELHA, RELATIVO AOS ALUNOS DO 1º CICLO A FREQUENTAR A SEDE DO 

AGRUPAMENTO. 

Proposta nº. 78/2013/RJ 

Proveniência: DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

No âmbito da Ação Social Escolar e de acordo com a al. b) do n.º 4 do art. 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro, propõe-se que seja atribuído o subsídio de 

alimentação ao Agrupamento de Escolas Quinta Nova da Telha relativo aos alunos de 4 turmas do 1º Ciclo 

a funcionarem na sede do Agrupamento. O período das refeições corresponde ao mês de maio 2013, 

conforme mapa em anexo. 
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O valor global do subsídio a atribuir é de 1672.47€ (mil seiscentos e setenta e dois euros e quarenta e sete 

cêntimos). 

Esta atribuição de subsídio resulta do “Programa de Generalização das Refeições Escolares dos alunos do 

1º ciclo do Ensino Básico”, estabelecido entre a Autarquia e a DREL, sendo que a contribuição da DREL é 

de 0.39€ por cada refeição. 

Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do n.º 3 do art. 92º da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de Janeiro. 

Estas despesas têm cabimento nas rubricas: GOP: 06.001.2007/57.1 

Classificação Orçamental: 09.02.04.05.01.08.02 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, inserta no final da acta 

como Anexo AA e que passou a integrar a deliberação nº 265/2013. ------------ 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

32  ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO. 

Proposta nº. 79/2013/RJ 

Proveniência: SERVIÇO ASSOCIATIVISMO 

 

A Câmara Municipal do Barreiro delibera de acordo com a alínea b) do nº 4, do artigo 64 da Lei 169/99 de 

18 de Setembro, alterada pela Lei 5 – A/2002 de 11 de Janeiro e ao abrigo do Decreto – Lei n.º 273/09 de 

01 de outubro, propõe prestar os apoios a seguir referenciados: 

Centro Cultural e Recreativo Juventude do Lavradio – 200€ (duzentos euros) para apoio às despesas 

inerentes com a realização do seu 43º aniversário. 

Associação das Colectividades do Concelho do Barreiro – 200€ (duzentos euros) para apoio às 

despesas inerentes com a realização do seu 1º aniversário. 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Barreiro – Corpo de Salvação Pública – 200€ 

(duzentos euros) para apoio às despesas inerentes com a realização do seu 82º aniversário. 

Estes subsídios têm cabimento nas GOP – 06 006 2007/104 e CO – 07 05 04 05 01 08 01. 

Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92, da 

Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro 
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DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 

VEREADOR AMILCAR ROMANO – Não tinha conhecimento da Constituição desta 

Associação de Coletividades. 

E pergunta se é a generalidade do Movimento Associativo que a integra. 

 

SENHOR PRESIDENTE – Responde que são muitas as coletividades do Movimento 

Associativo, mas que não são todas e nem sabe quais são. 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, inserta no final da acta 

como Anexo BB e que passou a integrar a deliberação nº 266/2013. ------------ 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

33  CEDÊNCIA DE TRANSPORTES – ASSOCIATIVISMO. 

Proposta nº. 80/2013/RJ 

Proveniência: SERVIÇO ASSOCIATIVISMO 

 

Nos termos do art.º 64, n.º 4, alínea b) da Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei 5 – A/2002 de 

11 de janeiro e ao abrigo do Decreto – Lei n. º 273/09 de 01 de outubro, proponho a cedência de 

transportes às várias entidades do concelho e que se descriminam no mapa em anexo. 

Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do n.º 3 do artigo 92, da 

Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5 – A/2002 de 11 de Janeiro. 

Esta despesa dos transportes tem cabimento nas rubricas: 

GOP – 06.006.2007/103 

Orç. – 07.05.02.02.10 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, inserta no final da acta 

como Anexo CC e que passou a integrar a deliberação nº 267/2013. ------------ 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 
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34  SAUDAÇÃO - EQUIPA FEMININA ABSOLUTA DE ATLETISMO DO GRUPO RECREATIVO DA 
QUINTA DA LOMBA. 

Proposta nº. 81/2013/RJ 

Proveniência: DIVISÃO DE DESPORTO 

 

SAUDAÇÃO 

 

Equipa Feminina Absoluta de Atletismo do Grupo Recreativo da 

Quinta da Lomba 

O concelho do Barreiro possui um passado riquíssimo em memórias e êxitos a nível desportivo 

em diversas modalidades, o que permitiu e permite a projeção da imagem da cidade e dos 

seus atletas a nível nacional e mundial. 

Para isso, muito contribuiu e contribui a dinâmica existente ao nível do Movimento Associativo 

que dia após dia afirma e valoriza o desporto em todas as suas vertentes, quer sejam sociais, 

cidadania, integração, recreativas e lazer, proporcionando não só a formação de atletas como 

sobretudo de homens e mulheres. 

A Câmara Municipal do Barreiro, em reunião privada no dia 10 de julho de 2013, expressa uma 

profunda e calorosa saudação à Equipa Feminina Absoluta de Atletismo do Grupo Recreativo 

da Quinta da Lomba, constituída pelas atletas (Lecabela Quaresma, Graciela Martins, Valdenia 

Carvalho, Cheila Miranda, Nicole Magalhães, Inês Marques, Inês Miranda, Liliane Amaro, Carla 

Gomes, Belanisa Reis, Ariana Gomes, Verónica Cardoso e Joana Neves, tendo como treinador 

Silvestre David Gomes), a qual obteve o 1º lugar no Campeonato Nacional de Clubes Final da 

2ª Divisão Pista Ar Livre que se realizou nos passados dias 08 e 09 de junho de 2013 em 

Lisboa. 

A presente saudação, uma vez aprovada, será divulgada pela comunicação social e remetida à 

respetiva coletividade e atletas. 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, inserta no final da acta 

como Anexo DD e que passou a integrar a deliberação nº 268/2013. ------------ 
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Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

35  PROPOSTA DE DEVOLUÇÃO DE VERBAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE TAXAS DE 

VISTORIA – DF/11. 

Proposta nº. 19/2013/RL 

Proveniência: DIVISÃO FISCALIZAÇÃO 

 

Face ao exposto na informação da DF em anexo, que faz parte integrante desta proposta, proponho que 

sejam devolvidas, aos particulares abaixo indicados, as verbas correspondentes ao pagamento de taxas 

de vistoria, por impossibilidade de execução dessa diligência. 

Processo OI/1/13 - devolução de verba no valor de 44,90€ (quarenta e quatro euros e noventa cêntimos) 

paga pela Guia de Recebimento nº 23/3 de 04/01/2013 a favor de Silva Moço, Construção Civil, Lda. 

Processo OI/2/13 - devolução de verba no valor de 29,93€ (vinte e nove euros e noventa e três cêntimos) 

paga pela Guia de Recebimento nº 34/3 de 07/01/2013 a favor de Maria Fernanda Silva. 

Processo OI/3/13 - devolução de verba no valor de 29,93€ (vinte e nove euros e noventa e três cêntimos) 

paga pela Guia de Recebimento nº 374/3 de 08/02/2013 a favor de Nuno Rodrigo Filipe Costa dos 

Santos Mendes. 

Processo OI/6/13 - devolução de verba no valor de 44,90€ (quarenta e quatro euros e noventa cêntimos) 

paga pela Guia de Recebimento nº 531/3 de 20/02/2013 a favor de Sónia Carla Costa de Oliveira. 

Processo OI/7/13 - devolução de verba no valor de 29,93€ (vinte e nove euros e noventa e três cêntimos) 

paga pela Guia de Recebimento nº 596/3 de 26/02/2013 a favor de Paulo Castro Vieira. 

Processo OI/8/13 - devolução de verba no valor de 30,74€ (trinta euros e setenta e quatro cêntimos) 

paga pela Guia de Recebimento nº 1256/3 de 15/04/2013 a favor de Paulo Castro Vieira. 

Processo OI/9/13 - devolução de verba no valor de 30,74€ (trinta euros e setenta e quatro cêntimos) 

paga pela Guia de Recebimento nº 1346/3 de 23/04/2013 a favor de Maria Amélia Piedade Tavares 

Alves Pereira. 

Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta nos termos do n.º 3 do Artigo 92.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na redação conferida pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro 

 
VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pelo Senhor Vereador Rui Lopo, inserta no final da acta como 

Anexo EE e que passou a integrar a deliberação nº 269/2013. ----------------- 
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Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

36  PROPOSTA DE DEVOLUÇÃO DE VERBA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE 

UTILIZAÇÃO  – FÓRUM BARREIRO, LOJA 0.30 – CS/19/13. 

Proposta nº. 20/2013/RL 

Proveniência: DIVISÃO FISCALIZAÇÃO 

 

Face ao exposto na informação da DF em anexo, que faz parte integrante desta proposta, proponho que 

seja devolvida a verba correspondente ao pagamento de taxas de utilização para estabelecimentos de 

comércio ou armazenamento, efetuado pela empresa Plano Exótico, Lda, através da guia de receita 

nº1817/3 de 2012/06/05, no valor de 253,61€ (duzentos e cinquenta e três euros e sessenta e um 

cêntimo). 

 

Mais proponho, que a presente proposta seja aprovada em minuta nos termos do n.º 3 do Artigo 92.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na redação conferida pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pelo Senhor Vereador Rui Lopo, inserta no final da acta como 

Anexo FF e que passou a integrar a deliberação nº 270/2013. ----------------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

37  ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO, SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL OFICIAL 
DA UNIÃO EUROPEIA, PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE 1 LOJA E DE 1 

QUIOSQUE, NO MERCADO MUNICIPAL 1º DE MAIO. 

Proposta nº. 35/2013/CM 

Proveniência: DIVISÃO PATRIMÓNIO CONTRATOS E APROVISIONAMENTOS  

 

Nos termos da alínea a), do nº 1, do Artigo 18º, do Decreto-Lei nº 197/99, de 

8 de Junho, do Despacho nº 541/2010, de 30/12/2010 e em conformidade com a 

Requisição interna nº 48.397, de 13/06/2013 e a Informação Externa nº 

07/2013- RI nº 989 de 13.06.2013, em anexo, do Departamento de Ambiente e 

Serviços Urbanos,  
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PROPÕE-SE: 

1) A realização de Concurso Público, sem Publicação de Anúncio no Jornal 

Oficial da União Europeia, para a concessão de serviços públicos, em 

epígrafe, ao abrigo da alínea b), do nº 1, do Artº 16º do Código dos 

Contratos Públicos, adiante designado por CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de Janeiro e na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 

2 de Outubro; 

2) A aprovação do Programa de Procedimento e Caderno de Encargos, em anexo; 

3) A publicação na 2ª Série do "Diário da República", no site, www.cm-

barreiro.pt, da internet da Câmara Municipal do Barreiro, nas sedes das 

Associações de Comerciantes e no próprio Mercado, do Anúncio de abertura de 

Concurso Público; 

4) A nomeação para o Júri do Procedimento, dos seguintes membros: 

Presidente: Engª Filomena Raposo 

1º Vogal: Engº Henrique Pepe 

2º Vogal: Dr. Rocha dos Santos 

Vogal que substiui o Presidente: Engº Henrique Pepe 

1º Vogal suplente: Dr. Nelson Marques 

2º Vogal suplente: Drª Margarida Feio 

5) Delego no Júri do Procedimento a competência para efectuar a audiência 

prévia escrita dos concorrentes, conforme previsto no Artº 147º do CCP; 

 

Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do 

nº 3 do Artigo 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pelo Senhor Vereador Carlos Moreira, inserta no final da acta 

como Anexo GG e que passou a integrar a deliberação nº 271/2013. ------------ 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cm-barreiro.pt/
http://www.cm-barreiro.pt/
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38  ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE DOIS TRABALHOS DE ARTE DE LUÍS FERREIRA. 
PROPOSTA RETIRADA 

Proposta nº. 36/2013/CM 

Proveniência: DIVISÃO PATRIMÓNIO CONTRATOS E APROVISIONAMENTOS  

 

No seguimento da vontade de doação, ao Município do Barreiro, de dois trabalhos de arte, da 

autoria de Luís Ferreira, propõe-se, que o executivo camarário delibere aprovar a aceitação da 

referida doação, composta por: duas telas de 0.40 m x 0.40 m, em técnica mista, denominadas 

“Agentes da Crise 1” e “Agentes da Crise 2”, em conformidade com a carta anexa, e de acordo 

com a alínea h) do nº 1 do Art.º 64 da Lei nº 5ª/2002, de 11 de Janeiro; 

 
Que, a presente proposta seja aprovada em minuta nos termos do nº 3 do artigo 92º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro na nova redação dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro 

 

VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pelo Senhor Vereador Carlos Moreira, inserta no final da acta 

como Anexo HH e que passou a integrar a deliberação nº 272/2013. ------------ 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

39  CONCURSO PARA LICENCIAMENTO DA ATIVIDADE DE 1 (UM) GUARDA NOTURNO NA 

FREGUESIA DO BARREIRO. 

Proposta nº. 37/2013/CM 

Proveniência: DIVISÃO PATRIMÓNIO CONTRATOS E APROVISIONAMENTOS  

 

Tendo em consideração a deliberação camarária nº 683/2003, de 22 de Outubro que criou o serviço de 

Guarda noturno no Concelho do Barreiro em oito áreas coincidentes com as circunscrições das 

freguesias; 

Tendo-se verificado que na freguesia do Barreiro, não existe nenhum licenciamento para a atividade de 

guarda noturno; 

Propõe-se: 

a) Em conformidade com o Regulamento sobre o Licenciamento de Atividades Diversas previstas 

no Decreto-Lei nº 264/2002, de 25 de Novembro, e no Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de 

Dezembro, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 27, de 2 de Fevereiro de 2004, a 
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abertura de um concurso para licenciamento da atividade de 1 (um) guarda noturno, na freguesia 

do Barreiro. 

b) Que o júri do procedimento tenha a seguinte composição: 

Presidente: Dr. Ricardo Medeiros 

1º Vogal efetivo: Dr. Nelson Marques 

2º Vogal efetivo: Dr. Francisco Micael 

1º Vogal suplente: Paula Carmona 

2º Vogal suplente: Virgínia Marinho 

O 1º Vogal substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos. 

Que, a presente proposta seja aprovada em minuta nos termos do nº 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 

18 de Setembro na nova redação dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro 

 

VOTAÇÃO: ------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pelo Senhor Vereador Carlos Moreira, inserta no final da acta 

como Anexo II e que passou a integrar a deliberação nº 273/2013. -----------

- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------

- 

 

 

 

40  ANULAÇÃO DE DÍVIDA – PROCESSO 517/2001 E APENSOS. 

Proposta nº. 38/2013/CM 

Proveniência: DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL  

 

Considerando o despacho inserto nos autos de execução fiscal, em que é executada a Firma Setgás, 

referente à taxa de ocupação do subsolo com cabos, condutas e tubos no ano de 2001, propõe ao abrigo 

do artigo 175 e alínea c) do nº1 do artigo 176º do C.P.P.T, aprovado pelo Decreto – Lei 433/99 de 26 de 

Outubro com as alterações da Lei 15/01 de 05 de Junho, a anulação do acréscimo dos 50% da 

penalização ordenada pelas Actividades Económicas da Câmara Municipal do Barreiro por tecnicamente 

não ser aplicável a penalização. 

 

Assim deverá a Câmara Municipal do Barreiro por deliberação considerar extinta por pagamento integral o 

processo de execução fiscal nº 744/2006, ordenando-se ainda o levantamento da Garantia Bancária nº 

01/193/83802 do banco BPI. 



 41 

 

De acordo com o ofício Circular nº 60086 da Autoridade Tributária e Aduaneira, os juros incidirão sobre 3 

anos a 50%, pois a Setgás prestou Garantia Bancária ao que acrescerão os juros de mora contados 

desde 01-01-2010 a 23-04-2013. 

Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artº 92º da lei 

169/99 de 18 de Setembro, na nova redacção dada pela lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

DISCUSSÃO: ----------------------------------------------------------------- 

VEREADOR AMILCAR ROMANO – A proposta não refere valor nenhum. 

 

SENHOR PRESIDENTE – Eles pagaram. O que não pagaram foi os 50% a mais. 

É só a anulação da divida dos 50%, porque o que é devido por eles, eles 

pagam. O que eles tinham feito era uma garantia bancária. O que se anula é a 

divida e devolve a garantia bancaria. 

 

VOTAÇÃO: ------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pelo Senhor Vereador Carlos Moreira, inserta no final da acta 

como Anexo JJ e que passou a integrar a deliberação nº 274/2013. -----------

- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------

- 

 

 

 

 

41  ALTERAÇÃO DE DETENTOR DE FUNDO DE MANEIO. 

Proposta nº. 39/2013/CM 

Proveniência: DIVISÃO GESTÃO FINANCEIRA 

 

Considerando a informação apresentada pelo Sr. diretor de Departamento de Águas e 
Resíduos e a necessidade de uma maior disponibilidade na gestão das verbas atribuídas pelo 
fundo de maneio, propõe-se que o detentor deste fundo passe a ser a funcionária Isabel 
Gomes. 
 
Mais se propõe que esta alteração produza efeitos retroativos a 1 de Maio de 2013 e que o 
orçamento deste Fundo de Maneio permaneça o inicialmente aprovado. 
 
Mais proponho, que a presente Proposta seja aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do 
artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei nº 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. 
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VOTAÇÃO: ------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pelo Senhor Vereador Carlos Moreira, inserta no final da acta 

como Anexo KK e que passou a integrar a deliberação nº 275/2013. ----------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------- 

 

 

 

 

42  PROPOSTA DE PERDA DE CONCESSÃO – LILIANA ROSA CAEIAS DAMÁSIO – MESAS NºS 
113-114 (PEIXE) MERCADO MUNICIPAL DO LAVRADIO – PROCESSO Nº 273/C. 

Proposta nº. 12/2013/SCG 

Proveniência: DIVISÃO SERVIÇOS URBANOS 

 

Face ao exposto na informação da Divisão de Serviços Urbanos, que fazem parte integrante desta 

proposta, propõe-se a perda de concessão, das mesas nºs 113 e 114 de peixe, do Mercado Municipal 

do Lavradio, em nome de Liliana Rosa Caeias Damásio, por motivo de falta de pagamento da taxa 

mensal, ao abrigo do Artigo 16º, ponto1, alínea 4), do Regulamento dos Mercados Retalhistas 

Municipais do Barreiro. 

Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do Art.º 92 da 

Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 

 

VOTAÇÃO: ------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pelo Senhor Vereador Santa Clara, inserta no final da acta como 

Anexo LL e que passou a integrar a deliberação nº 276/2013. ----------- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------

- 

 

 

 

 

43  MUDANÇA DE TITULARIDADE DE DOIS MÓDULOS DA BANCA B.05 DO SETOR 

HORTOFRUTÍCOLA. 

Proposta nº. 13/2013/SCG 

Proveniência: SG MERCADO 1º MAIO 

 

Face ao exposto na informação anexa, propõe-se ao abrigo do Art.º 12º ponto 1, alínea 1 do 

Regulamento dos Mercados Retalhistas Municipais do Barreiro, a mudança de titularidade de dois 
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módulos da Banca B.05 em nome de Manuel dos Santos Costa, para o seu atual ajudante, António 

Gaspar Caçoete, por motivo de incapacidade física, conforme declaração médica também anexa. 

Encontra-se também cumprido o estipulado no Art.º 12º, pontos 3 e 4. 

Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta nos termos do nº3 do art.º 92º da Lei 

nº 169/99 de 18 de Setembro, revista e republicada pela Lei nº 5-A de 2002, de 11 de Janeiro. 

 

VOTAÇÃO: ------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pelo Senhor Vereador Santa Clara, inserta no final da acta como 

Anexo MM e que passou a integrar a deliberação nº 277/2013. ----------- 

- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------

- 

 

 

 

 

44  DOAÇÃO DE LIVROS – “BARREIRO – UMA RESERVA COM GENTE E NATUREZA”. 

Proposta nº. 6/2013/OP 

Proveniência: DIVISÃO SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

Face ao exposto na informação em anexo, que faz parte integrante da proposta, a Divisão de 

Sustentabilidade Ambiental, procedeu a edição de um livro intitulado “ Barreiro – Uma Reserva com 

Gente e Natureza”, com base no estudo efetuado sobre a biodiversidade que carateriza a Mata 

Nacional da Machada e Sapal do Rio Coina. 

 

Assim propõe-se a doação de 150 exemplares da obra à Cooperação de Bombeiros Voluntários do Sul 

e Sueste e a doação de 150 exemplares à Corporação de Bombeiros Voluntários do Corpo de 

Salvação Pública, sendo estas entidades sem fins lucrativos ficam obrigadas à divulgação do livro 

“Barreiro – Uma Reserva com Gente e Natureza”, beneficiando da sua venda à população por um 

preço nunca superior a 12€ (doze euros). 

 

Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta nos termos do preceituado no nº3 do 

art.º 92º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Lei nº 5-A/02, de 11 

de Janeiro. 

DISCUSSÃO: ----------------------------------------------------------------- 

VEREADORA OLGA PAREDES – Quer apresentar os seus agradecimentos ao senhor 

Presidente, por ter estado presente no lançamento do livro e aos vereadores 

que estiveram presentes. 

Pensa que correu bem e que conseguiram divulgar. 
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Quer também informar que enviou um exemplar do livro ao Professor Marcelo 

Rebelo de Sousa, para ver se ele consegue falar do livro no jornal da TVI. 

Tem um exemplar do livro para os vereadores que não puderam estar no 

lançamento do livro. 

 

VOTAÇÃO: ------------------------------------------------------------------- 

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

apresentada pela Senhora Vereadora Olga Paredes, inserta no final da acta 

como Anexo NN e que passou a integrar a deliberação nº 279/2013. -----------

- 

 

Esta Deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO – 

 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara, deu por encerrada 

esta reunião, pelas onze horas e trinta e três minutos. --------------------- 

 

 

- APROVAÇÃO DA ACTA – 

 

Para constar e produzir os seus efeitos legais, lavrou-se a presente acta 

que, que após lida e aprovada por            na reunião ordinária privada do 

dia      SETEMBRO do ano de DOIS MIL E TREZE, vai ser assinada por mim, Ana 

Paula Monteiro, que a lavrei na qualidade de secretária, 

__________________________________, e pelo Senhor Presidente da Câmara, 

Carlos Humberto de Carvalho ______________________________. ----------------- 

 

 

 


