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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DO BARREIRO REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2012 

- REUNIÃO Nº 20/2012 – 

 
 
AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE, 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 DEZASSEIS 

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, 

CARLOS ALBERTO FERNANDES MOREIRA, JOSÉ NUNO DA CÂMARA SANTA CLARA GOMES, NUNO 

MIGUEL SOARES BANZA, FERNANDO ANTUNES DOS SANTOS e ZÉLIA SILVA. ------------- 

O VEREADOR AMILCAR DOS SANTOS ROMANO FEZ-SE SUBSTITUIR POR FERNANDO ANTUNES 

DOS SANTOS. ---------------------------------------------------------------- 

 
PARA ESTA REUNIÃO ESTAVAM AGENDADOS NA ORDEM DE TRABALHOS OS SEGUINTES 
PONTOS: --------------------------------------------------------------------- 
 
1. PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A CMB E A ESCOLA BÁSIA 2,3 D. LUÍS DE MENDONÇA 

FURTADO PARA A UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DESTE 
ESTABELECIMENTO DE ENSINO; 

2. ALTERAÇÃO PARCIAL AO CONTRATO-PROGRAMA DE BASQUETEBOL DO FUTEBOL CLUBE 
BARREIRENSE – REVOGAÇÃO PARCIAL DA DELIBERAÇÃO 280/2012; 

3. ALTERAÇÃO PARCIAL AO CONTRATO-PROGRAMA COM O GALITOS FUTEBOL CLUBE – 
ALTERAÇÃO PARCIAL DA DELIBERAÇÃO 279/2012; 

4. TRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE ATLETISMO;  
5. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO;  
6. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR DO 1º CICLO E ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO SOCIOEDUCATIVA DO PRÉ-
ESCOLAR; 

7. ANULAÇÃO DE DÍVIDA – PROCESSO 472/2003; 
8. ANULAÇÃO DE DÍVIDA – PROCESSO 744/2006; 
9. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO BARREIRENSE “OS 

PENICHEIROS”. 
 
 
FOI A MESMA SECRETARIADA PELA ASSISTENTE TÉCNICA, MAGDA RAQUEL TEIXEIRA, QUE 
REDIGE E SUBSCREVE ESTA ACTA. ----------------------------------------------- 
 
 

 
- ANTES DA ORDEM DO DIA - 
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- O Senhor PRESIDENTE deu início à reunião e ao período Antes da Ordem do Dia 

informando, desde logo, que foram entregues para este período 2 (dois) 

documentos. Propôs ainda que a discussão e votação dos mesmos ficassem para o 

final deste período, passando, de seguida, a palavra aos senhores vereadores 

para que colocassem as suas questões sobre outros assuntos. ----------------- 

 

- Começou o vereador NUNO BANZA para informar haver re-submetido a 

candidatura «LIFE» no âmbito das atividades da Mata da Machada e Sapal do Rio 

Coina adiantando ainda que apenas não havia procedido à divulgação pública da 

mesma por não saber se, nos termos do regulamento do concurso, tal divulgação 

se mostrava possível. ------------------------------------------------------- 

 

- A vereadora ZÉLIA SILVA aproveitou este período para solicitar 

esclarecimentos sobre o papel da CMB na organização e funcionamento da Loja 

Social da Freguesia do Barreiro esclarecimentos que vereadora REGINA JANEIRO 

prestou quanto à natureza da intervenção da CMB na Loja Social da Freguesia 

do Barreiro, enquanto parceria com várias entidades da Freguesia – Junta de 

Freguesia, Centro Jovem Tejo e várias IPSS – mostrando-se a vereadora ZÉLIA 

SILVA satisfeita com as mesmas e relembrando que as preocupações que haviam 

presidido a esta iniciativa eram partilhadas pelo Partido Socialista. ------- 

 

- De seguida interveio o Senhor PRESIDENTE que informou que, no âmbito da 

candidatura em curso relativa à Eficiência Energética, se encontrava 

concluída a substituição de todo o sistema de iluminação do Parque Catarina 

Eufémia por leds, encontrando-se também em fase avançada a substituição de 

todo o sistema semafórico do concelho. Deu ainda conta que, a breve trecho, 

iniciar-se-ia a instalação dos mesmos leds em todo o Parque da Cidade sendo 

que o vereador NUNO BANZA aproveitou para acrescentar que a candidatura à 

Eficiência Energética resultara de um trabalho de conjunto entre o Município 

do Barreiro e a S.Energia. -------------------------------------------------- 

 
 
Prosseguiu a reunião com a apresentação ainda neste período de 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, dos seguintes 
documentos: ----------------------------------------------------------------- 
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EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO DE ALBURRICA – 1ª FASE 
(ACESSOS E PERCURSOS PEDONAIS); ---------------------------------------------------------------------------------- 
Proposta n.º 21/2012/SM 
Proveniência: DOM 
 
De acordo com a informação nº 343/12 do dia 01/10/2012 (em anexo) propõe-se: 
A aprovação do teor do Relatório Final do Júri e a adjudicação da empreitada de "Reabilitação e 
qualificação do território de Alburrica – 1ª Fase (Acessos e Percursos Pedonais)" à firma VIBEIRAS – 
Sociedade Comercial de Plantas, S.A., pelo valor contratual de € 320.401,00 (trezentos e vinte mil 
quatrocentos e um euros), IVA não incluído. 

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 e republicada pela Lei n.º 5 A/2002, de 11 de Janeiro.---------------------------------- 
 
 
DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 
Não houve discussão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a proposta acima referenciada, 
apresentada pela vereadora Sofia Martins, a qual passou a integrar a 
deliberação nº 313/2012 e se encontra inserta no final da presente acta como 
“Anexo A”. ------------------------------------------------------------------ 
 
Esta Deliberação foi 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. --------------------------------------------------- 
 
 
 
ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR;---- 
Proposta n.º 87/2012/RJ 
Proveniência: Divisão de Arquivo, Bibliotecas e Educação 
 
A Câmara Municipal do Barreiro tem vindo a apoiar as crianças carenciadas que frequentam as escolas 
de 1º ciclo do concelho, através da atribuição de um subsídio para aquisição de Livros e Material 
Escolar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este subsídio tem sido revisto todos os anos letivos por forma a corresponder às necessidades das 
famílias. Tendo em conta as crescentes dificuldades financeiras destas famílias e o aumento da inflação, 
no âmbito da Ação Social Escolar e de acordo com a política municipal no que se refere a auxílios 
económicos às famílias carenciadas das escolas do concelho do Barreiro, propomos a atribuição do 
respetivo subsídio, para o próximo ano letivo, descriminado da seguinte forma:----------------------------------- 
- Escalão A (de acordo com o 1º escalão do Abono de Família) – 40€ para os alunos de 1º e 2º ano e 
45,80€ para os alunos do 3º e 4º ano.------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Escalão B (de acordo com o 2º escalão do Abono de Família) – 26,50€ para os alunos do 1º ao 4º ano.- 

Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 92, da 
Lei nº. 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº. 5/A/2002 de 11 de Janeiro.----------- 
Estas despesas têm cabimento nas rubricas com a Class. Orç. 09.02.04.05.01.08.02 -------------------------- 
 
 
DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 
Não houve discussão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a proposta acima referenciada, 
apresentada pela vereadora Regina Janeiro, a qual passou a integrar a 
deliberação nº 314/2012 e se encontra inserta no final da presente acta como 
“Anexo B”. ------------------------------------------------------------------ 
 
Esta Deliberação foi 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. --------------------------------------------------- 
 
 
Pelas dez horas e vinte e nove minutos o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes da 
ordem do dia dando inicio imediatamente ao período da ordem do dia. --------------------------------------------- 
 
 

 
- ORDEM DO DIA – 

 
 
1. PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO E 

A ESCOLA BÁSICA 2,3 D. LUÍS MENDONÇA FURTADO PARA A UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DESTE ESTABELECIMENTO DE ENSINO; ------------------------------------------- 

Proposta n.º 88/2012/RJ 
Proveniência: Divisão de Desporto 
 
O Movimento Associativo com a sua história desportiva e cultural é uma referência que dignificou e 
dignifica o concelho do Barreiro, pelo nível que continua a demonstrar, pela influência e pelos valores 
que cultivou ao longo de várias gerações de barreirenses. 
Quando se fala em desenvolvimento desportivo a nível nacional, a cidade do Barreiro deverá figurar num 
local de destaque entre aqueles que se bateram e batem pelo direito ao desporto, por acesso à prática 
das atividades físicas como meio de formação do indivíduo. 
Esta grande dinâmica do Movimento Associativo concelhio necessita de apoio a nível de instalações 
desportivas para as suas atividades.  
Como forma de imprimir uma dinâmica de modernidade e rentabilidade de meios no desenvolvimento 
desportivo do concelho, a Câmara Municipal do Barreiro e o Conselho Executivo da Escola Básica 2,3 D. 
Luís Mendonça Furtado acordam alterar o referido protocolo, que segue em anexo como proposta. 
Assim, neste contexto e de acordo com a alínea b) do nº 4, do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de 
setembro, alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de janeiro e ao abrigo do Decreto-Lei nº 273/09 de 1 de 
outubro, propõe-se a alteração do ponto 2 que passa a ter a seguinte redação: “ A Direção da Escola 
Mendonça Furtado cederá à Câmara Municipal do Barreiro o Pavilhão da Escola, dentro do horário 
acordado entre as duas instituições (das dezanove horas às vinte e três horas e trinta minutos), sem 
prejuízo do normal funcionamento das atividades escolares”. 

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. 
 
 
DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 
Não houve discussão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a proposta acima referenciada, 
apresentada pela vereadora Regina Janeiro, a qual passou a integrar a 
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deliberação nº 315/2012 e se encontra inserta no final da presente acta como 
“Anexo C”. ------------------------------------------------------------------ 
 
Esta Deliberação foi 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. --------------------------------------------------- 
 
 
 
2. ALTERAÇÃO PARCIAL AO CONTRATO-PROGRAMA DE BASQUETEBOL DO FUTEBOL 

CLUBE BARREIRENSE - REVOGAÇÃO PARCIAL DA DELIBERAÇÃO Nº 280/2012; ----------------- 
Proposta n.º 89/2012/RJ 
Proveniência: Divisão de Desporto 
 
De acordo com o Plano de Desenvolvimento de Basquetebol do Concelho do Barreiro e de acordo com a 
alínea b) do n.º 4, do artigo 64º da Lei nº169/99, 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-se a alteração parcial do 
Contrato de Programa com o Futebol Clube Barreirense na parte que se refere à comparticipação geral 
dirigida à Secção de Basquetebol no valor total de 15.984€ (quinze mil, novecentos e oitenta e quatro 
euros), entre setembro e dezembro de 2012 ao Futebol Clube Barreirense por incumprimento ao 
estabelecido na rubrica de Contratos Programa com Clubes e ainda de acordo com a cláusula segunda 
ponto 1 alínea a), cláusula terceira e cláusula sexta do já referido contrato-programa, cuja alteração ao 
mesmo segue em anexo; 
Mais se propõe a revogação parcial da deliberação nº 280/2012, na parte que menciona a 
comparticipação geral a dirigir à Secção de Basquetebol no valor total de 15.984€ (quinze mil, 
novecentos e oitenta e quatro euros), entre setembro e dezembro de 2012 ao Futebol Clube Barreirense. 
Este subsídio tinha cabimento nas seguintes rubricas:  
GOP – 06.005.2007/86.2 Orç. – 07.03.08.05.01.08.01 

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. 
 
 
DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 
 
- O senhor PRESIDENTE propôs que as propostas 2 (dois) e 3 (três) fossem 

discutidas e votadas em conjunto o que foi por todos aceite. ---------------- 

 

- A vereadora REGINA JANEIRO apresentou ambas as propostas como sua 

subscritora, havendo a vereadora ZÉLIA SILVA inquirido se os apoios 

contemplados nos contratos programa para o basquete se destinavam à formação 

ou à prática profissional. -------------------------------------------------- 

 

- A vereadora REGINA JANEIRO esclareceu que os contratos programa 

contemplavam três linhas de apoio, estendendo-se da formação, à orientação e 

que, ademais, o basquete não é, em Portugal, uma modalidade profissional. 

Mais referiu que as propostas agora apresentadas secundavam decisões dos 
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próprios clubes face às suas realidades desportivas e financeiras, nas quais 

a CMB não deveria intrometer-se. -------------------------------------------- 

 

- Inquirida ainda pela vereadora ZÉLIA SILVA sobre a representatividade do 

Barreiro no panorama nacional do basquetebol após a saída da equipa sénior do 

Barreirense do quadro competitivo, a vereadora REGINA JANEIRO salientou, por 

um lado, o papel insubstituível do Barreirense no basquetebol nacional, e, 

por outro, o exemplo dado pelo GALITOS dos frutos que colhemos da existência 

de um programa municipal de apoio ao basquete de elevadíssima qualidade. ---- 

 
 
VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a proposta acima referenciada, 
apresentada pela vereadora Regina Janeiro, a qual passou a integrar a 
deliberação nº 316/2012 e se encontra inserta no final da presente acta como 
“Anexo D”. ------------------------------------------------------------------ 
 
Esta Deliberação foi 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. --------------------------------------------------- 
 
 
 
3. ALTERAÇÃO AO CONTRATO PROGRAMA COM O GALITOS FUTEBOL CLUBE - ALTERAÇÃO 

PARCIAL DA DELIBERAÇÃO Nº 279/2012; ------------------------------------------------------------------------- 
Proposta n.º 90/2012/RJ 
Proveniência: Divisão de Desporto 
 
De acordo com o Plano de Desenvolvimento de Basquetebol do concelho do Barreiro, 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 01 de outubro, propõe-se a alteração do subsídio a 
atribuir ao Galitos Futebol Clube no montante adiante referido para dar cumprimento ao estabelecido na 
rubrica de Contratos Programa com Clubes. 
Esta alteração tem por fundamento, de acordo com o mail em anexo, a decisão tomada pelo Galitos 
Futebol Clube da sua equipa sénior participar no campeonato 2012/13 da Liga Portuguesa de 
Basquetebol, como o facto de o Futebol Clube Barreirense suspender, na época 2012/2013, a prática da 
modalidade Basquetebol no escalão Sénior, segundo mail enviado pela sua direção em anexo. 
Propõe-se assim a seguinte alteração ao contrato de programa em anexo, e consequentemente a 
alteração parcial da deliberação nº279/2012 tomada na reunião da Câmara Municipal do Barreiro de 5 de 
setembro de 2012; 
_ Comparticipação geral dirigida à Secção de Basquetebol no valor total de 15.984€ (quinze mil, 
novecentos e oitenta e quatro euros), entre setembro e dezembro de 2012. 
Este subsídio tem cabimento nas seguintes rubricas:  
GOP – 06.005.2007/86.2 /Orç. – 07.03.08.05.01.08.01 

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: ------------------------------------------------------------------ 
Realizada em conjunto com a discussão do ponto anterior, ponto 2 (dois) conforme atrás referido.---------- 
 
 
VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a proposta acima referenciada, 
apresentada pela vereadora Regina Janeiro, a qual passou a integrar a 
deliberação nº 317/2012 e se encontra inserta no final da presente acta como 
“Anexo E”. ------------------------------------------------------------------ 
 
Esta Deliberação foi 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. --------------------------------------------------- 
 
 
 
4. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO 

ATLETISMO; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Proposta n.º 91/2012/RJ 
Proveniência: Divisão de Desporto 
 
De acordo com o Regulamento Técnico do Circuito de Atletismo do Barreiro para a época de 2011/ 2012 
entretanto encerrada, está prevista a atribuição de prémios em subsídio aos clubes, coletividades e/ou 
associações que acumularam as pontuações mais elevadas no total das provas da referida época 
desportiva. 
Deste modo e de acordo com a alínea b) do nº 4, do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de setembro, 
alterada pela Lei 5/A/2002 de 11 de janeiro e ao abrigo do Decreto-Lei nº 273/09 de 1 de outubro, 
propõe-se a atribuição dos seguintes subsídios: 
Classificação por equipas do Circuito de Atletismo do Barreiro 
1. Grupo Desportivo “O Independente” – 630€ (seiscentos e trinta euros); 
2. Grupo Recreativo da Quinta da Lomba – 504€ (quinhentos e quatro euros); 
3. Grupo Desportivo Cultural Estrela Negra – 441€ (quatrocentos e quarenta e um euros); 
4. Grupo Desportivo e Recreativo Covas de Coina – 378€ (trezentos e setenta e oito euros); 
5. Academia do Korpo/ ABGC – 315€ (trezentos e quinze euros). 
Estes subsídios têm cabimento nas rubricas 06.005.2007/85.6 das GOP e 07.03.04.05.01.08.01 do 
Orçamento. 

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. 
 
 
DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 
Não houve discussão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a proposta acima referenciada, 
apresentada pela vereadora Regina Janeiro, a qual passou a integrar a 
deliberação nº 318/2012 e se encontra inserta no final da presente acta como 
“Anexo F”. ------------------------------------------------------------------ 
 
Esta Deliberação foi 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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5. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO; -------------------------------------------- 
Proposta n.º 92/2012/RJ 
Proveniência: Serviço do 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 o apoio a seguir referenciado: 
Grupo Coral Alentejano “Os Amigos do Barreiro” – 200€ (duzentos euros) para apoio às comemorações 
do seu 36º aniversário.  
Grupo Desportivo e Recreativo “Unidos da Recosta” – 200€ (duzentos euros) para apoio às 
comemorações do seu 36º 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. 
 
 
DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 
Não houve discussão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a proposta acima referenciada, 
apresentada pela vereadora Regina Janeiro, a qual passou a integrar a 
deliberação nº 319/2012 e se encontra inserta no final da presente acta como 
“Anexo G”. ------------------------------------------------------------------ 
 
Esta Deliberação foi 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. --------------------------------------------------- 
 
 
 
6. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR DO 1º CICLO E ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO SOCIOEDUCATIVA DO PRÉ-
ESCOLAR; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta n.º 93/2012/RJ 
Proveniência: Divisão de Arquivo, Bibliotecas e Educação 
 
No âmbito do Despacho 8683/ 2011, de 28 de Junho (2ª série), que regulamenta a implementação das 
Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo e as Atividades de Animação Socioeducativa no 
âmbito da Componente de Apoio à Família no Pré-escolar, a Câmara Municipal do Barreiro, enquanto 
entidade promotora, assinou protocolos com a Artesfera – Associação de Artistas Plásticos do Barreiro, a 
Arteviva – Projecto de Teatro e Comunicação, a Cooperativa Cultural Operária Barreirense, a APEF-
Foztejo – Associação dos Profissionais de Educação Física, a Associação de Patinagem de Setúbal, o 
Clube de Xadrez do Barreiro e a Liga Nacional de Karaté de Portugal de forma a assegurar o 
desenvolvimento destas atividades nas Escolas Básicas de 1º ciclo e Estabelecimentos de Educação 
Pré-Escolar da Rede Pública 
Desta forma, e 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, propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de € 
58.128,48 (Cinquenta e Oito Mil, Cento e Vinte e Oito Euros e Quarenta e Oito Cêntimos) de forma a 
assegurar os vencimentos dos professores envolvidos, referentes aos meses de Outubro, Novembro e 
Dezembro de 2012, distribuído pelas seguintes entidades, de acordo com o mapa de escalonamento 
mensal em anexo:  
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APEF – Foztejo – € 20.695,68 (Vinte Mil Seiscentos e Noventa e Cinco Euros e Sessenta e Oito 
Cêntimos). 
Artesfera – Associação de Artistas Plásticos do Barreiro – € 10.758,00 (Dez Mil  Setecentos e Cinquenta 
e Oito Euros).  
Arteviva – Projecto de Teatro e Comunicação - € 4.638,00 (Quatro Mil Seiscentos e Trinta e Oito Euros). 
LNKP – Liga Nacional de Karaté de Portugal - € 3.994,80 (Três Mil Novecentos e Noventa e Quatro 
Euros e Oitenta Cêntimos). 
Clube de Xadrez do Barreiro - € 864 (Oitocentos e Sessenta e Quatro Euros). 
Associação de Patinagem de Setúbal - € 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Euros). 
Cooperativa Cultural Operária Barreirense - € 9.678,00 (Nove Mil Seiscentos e Setenta e Oito Euros). 
Estas verbas têm cabimento nas seguintes rubricas: GOP – S/PA / Orç. – 0704/04.05.01.08.01  

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. 
 
 
DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 
Não houve discussão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a proposta acima referenciada, 
apresentada pela vereadora Regina Janeiro, a qual passou a integrar a 
deliberação nº 320/2012 e se encontra inserta no final da presente acta como 
“Anexo H”. ------------------------------------------------------------------ 
 
Esta Deliberação foi 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. --------------------------------------------------- 
 
 
 
7. ANULAÇÃO DE DÍVIDA – PROCESSO 472/2003; ----------------------------------------------------------------- 
Proposta n.º 64/2012/CM 
Proveniência: DAG - Execuções Fiscais 
 
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 2006, 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 Atividades Económicas da Câmara Municipal do Barreiro por tecnicamente 
não ser aplicável a penalização. 
Assim deverá a Câmara Municipal do Barreiro por deliberação considerar extinto por pagamento integral 
o processo de execução fiscal nº 472/03, ordenando-se ainda o levantamento da Garantia Bancária nº 
03/195/06276 do banco BPI. 
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 01/01/2012 a 15/09/2012. 

Mais proponho que a presente proposta seja aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do art. 92º da lei 
169/99 de 18 de Setembro, na nova redação dada pela lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
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DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 
 
- A vereadora ZÉLIA SILVA solicitou esclarecimentos sobre se a anulação 

proposta nas duas propostas apresentadas pelo vereador CARLOS MOREIRA 

relativas ao serviço de execução fiscal consubstanciava uma anulação do 

acréscimo aplicado à dívida ou uma anulação da própria dívida o que este 

esclareceu que, em ambos os casos, tratava-se de uma anulação do acréscimo e 

que ambas as dívidas se encontravam já liquidadas pelo devedor. ------------- 

 
 
VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a proposta acima referenciada, 
apresentada pelo vereador Carlos Moreira, a qual passou a integrar a 
deliberação nº 321/2012 e se encontra inserta no final da presente acta como 
“Anexo I”. ------------------------------------------------------------------ 
 
Esta Deliberação foi 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. --------------------------------------------------- 
 
 
 
8. ANULAÇÃO DE DÍVIDA – PROCESSO 744/2006; 
Proposta n.º 65/2012/CM 
Proveniência: DAG - Execuções Fiscais 
 
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 2006, 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 Atividades Económicas da Câmara Municipal do Barreiro por tecnicamente 
não ser aplicável a penalização. 
Assim deverá a Câmara Municipal do Barreiro por deliberação considerar extinto por pagamento integral o 
processo de execução fiscal nº 744/2006, ordenando-se ainda o levantamento da Garantia Bancária nº 
06/248/40546 do banco BPI. 
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 01/01/2012 a 17/07/2012. 

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 redação dada pela lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro 
 
 
DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 
A discussão foi realizada em conjunto com a do ponto anterior. ------------------------------------------------------ 
 
 
VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE a proposta acima referenciada, 
apresentada pela vereadora Regina Janeiro, a qual passou a integrar a 
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deliberação nº 322/2012 e se encontra inserta no final da presente acta como 
“Anexo J”. ------------------------------------------------------------------ 
 
Esta Deliberação foi 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. --------------------------------------------------- 
 
 
 
9. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO BARREIRENSE “OS 

PENICHEIROS”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Proposta n.º 94/2012/RJ 
Proveniência: Divisão de Cultura e Património Histórico e Museológico 
 
As Festas do Barreiro 2012 confirmaram que com a participação e o envolvimento de todos é possível 
reduzir as dificuldades económicas e sociais com que hoje nos deparamos cumprindo com os princípios 
que caracterizam este certame, como o encontro, o convívio, a partilha e o diálogo.  
Em conjunto com a Comissão de Festas constituída pela Câmara Municipal do Barreiro, a Junta de 
Freguesia do Barreiro, a Sociedade de Instrução e Recreio Barreirense “Os Penicheiros” e o Moto Clube 
do Barreiro (estes últimos em representação do Movimento Associativo sedeado na Freguesia do 
Barreiro), procurámos integrar no programa: artistas, artesãos e movimento associativo e empresas 
locais, marcando fortemente o conceito de participação e proximidade. 
O financiamento das Festas teve como base: receitas próprias, patrocínios, apoio da Câmara Municipal 
do Barreiro e da Junta de Freguesia do Barreiro.  
Para fazer face a um patrocínio relevante que ainda não se concretizou e de forma a Comissão de Festas 
colmatar despesas inerentes ao certame, propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de 23.500€ 
(vinte e três mil e quinhentos euros) à Sociedade de Instrução e Recreio Barreirense “Os Penicheiros”. 
A verba para este subsídio tem cabimentação nas seguintes rubricas 0702. 0405010801, 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. 

Mais propôs-se que a presente proposta fosse 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. 
 
 
DISCUSSÃO: ------------------------------------------------------------------ 
 
- Tendo em conta que o presente ponto surgia na Ordem de Trabalhos sob o nº 5 

(cinco) e a vereadora ZÉLIA SILVA solicitou, no decurso da reunião um 

conjunto de informações relativo à prestação de contas das Festas do 

Barreiro, o qual lhe foi entregue pelo senhor PRESIDENTE. Para garantir assim 

à vereadora Zélia Silva um mínimo de tempo que lhe permitisse analisar os 

documentos entregues o senhor PRESIDENTE propôs, e foi deliberado por 

UNANIMIDADE proceder à alteração da ordem do dia para que este mesmo ponto 

fosse discutido em último lugar. -------------------------------------------- 

 

- A discussão foi suscitada pela vereadora ZÉLIA SILVA a qual, depois de 

analisados os documentos inicialmente fornecidos, manifestou dúvidas quanto à 
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adequação do modelo de processo adotado pela CMB para a gestão da edição de 

2012 das Festas do Barreiro, afirmando igualmente ter interesse em analisar 

os próprios documentos contabilísticos (faturas) que serviram de suporte aos 

valores constantes dos quadros que lhe haviam sido fornecidos. -------------- 

- De facto, referiu, o Partido Socialista alimentava dúvidas quanto à 

correcção do processo. ------------------------------------------------------ 

 

- A vereadora REGINA JANEIRO esclareceu que não só o subsidio ora proposto se 

destinava a suprir o valor não coberto pelas próprias receitas das Festas do 

Barreiro – que a entidade beneficiária havia aceite promover, em conjunto com 

outras, no ano em referência – como, bem assim, aquele era, por um lado, o 

ano em que menos se gastara nas Festas do Barreiro e, por outro, o ano em que 

em maior pormenor e com mais publicidade se conhecia a estrutura das despesas 

inerentes à realização das mesmas festas. ----------------------------------- 

- Referiu a mesma vereadora que seria possível, dentre em pouco, apresentar 

elementos de análise contabilística relativos às Festas do Barreiro ainda 

mais detalhados, sendo que, contudo, no que tocava à apresentação da 

faturação em si, recusava-se a apresenta-la, até por constituir documentação 

interna da SIRB “Os Penicheiros”.-------------------------------------------- 

 

- O senhor PRESIDENTE secundou a opinião da vereadora Regina Janeiro, 

mormente quanto à intenção de não apresentação da faturação, acrescentando 

ainda que, em seu entender, o Partido Socialista poderia, em qualquer 

momento, ter suscitado as questões que agora levantara e, assim, ajudado a 

encontrar caminhos e soluções melhores ou mais adequadas, donde, em seu 

entender, a presente atuação mais não era que uma estratégia consciente e 

premeditada que visava lançar a dúvida sobre processos e pessoas. ----------- 

 

- O vereador Nuno Banza manifestou desconforto com a discussão em curso a 

qual, a seu ver, esquecia o apoio dado por todos os partidos à iniciativa de 

criação de uma comissão de festas e, também, a drástica redução que se havia 

verificado no custo das mesmas. Mais, parecia-lhe inaceitável que fossem 

solicitados quaisquer documentos internos relativos à contabilidade de uma 

Associação, e que tais dúvidas ou tal pedido extravasavam totalmente o âmbito 

da proposta apresentada, como a qual concordava e que se encontrava desde já 

disposto a votar. ----------------------------------------------------------- 
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- Perguntou ainda o mesmo vereador se a dúvida dos eleitos do Partido 

Socialista incindia sobre o processo ou sobre as faturas e documentos 

contabilísticos. ------------------------------------------------------------ 

 

- A vereadora ZÉLIA SILVA afirmou que as dúvidas manifestadas não tinham por 

escopo lançar dúvidas sobre quaisquer processos ou pessoas, mas que, de fato, 

era interesse dos vereadores do Partido Socialista analisarem o processo e, 

bem assim, os documentos contabilísticos, ao que a vereadora REGINA JANEIRO 

propôs que os eleitos do Partido Socialista requeressem diretamente os 

documentos em causa à associação. ------------------------------------------- 

 

- O argumento da desadequação do pedido face ao teor da proposta em discussão 

foi ainda veiculado pelos senhores vereadores SOFIA MARTINS e NUNO SANTA 

CLARA GOMES, após o que, tendo existido nova troca de argumentos na esteira e 

no mesmo sentido da anterior, foi a discussão encerrada pelo senhor 

PRESIDENTE. ----------------------------------------------------------------- 

 
 
VOTAÇÃO: -------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal aprovou por MAIORIA a proposta acima referenciada, com as 
abstenções dos vereadores ZÉLIA SILVA e FERNANDO ANTUNES, do PS, a proposta 
acima referenciada, apresentada pela vereadora Regina Janeiro, a qual passou 
a integrar a deliberação nº 323/2012 e se encontra inserta no final da 
presente acta como “Anexo K”. ----------------------------------------------- 
 
Esta Deliberação foi 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. --------------------------------------------------- 
 
 
 
A vereadora Zélia Silva, em nome do Partido Socialista, informou que iria entregar uma declaração de 
voto sobre este assunto, o que fez e por conseguinte de seguida se transcreve:  
 
“Declaração de voto - Atribuição de subsídio à Sociedade de Instrução e 
Recreio Barreirense “Os Penicheiros”: 
Os Vereadores do Partido Socialista abstiveram-se na votação da proposta 

«Atribuição de subsídio à Sociedade de Instrução e Recreio Barreirense “Os 

Penicheiros”», apresentada na reunião de câmara ordinária privada de 3 de 

Outubro de 2012 por até à data não possuírem dados técnicos concretos que a 

sustentem. 

A proposta apresentada para votação não continha nenhum anexo que 

justificasse tecnicamente o valor do subsídio que o Municipio se propõe 

entregar a uma das Entidades que integrou a Comissão de Festas. 
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Já em sessão anterior de reunião de CMB os Vereadores do Partido Socialista 

tinham solicitado uma demonstração financeira das Festas do Barreiro de 2012, 

o que nunca foi apresentado.  

Refira-se que, não reconhecemos qualquer legitimidade ao documento 

apresentado pelo executivo CDU, na medida em que uma Autarquia tem ao seu 

dispor mecanismos formais para apresentação de dados que validem a sua 

objectividade. 

Os Vereadores do Partido Socialista não aceitam, deste modo, que o executivo 

CDU apresente a informação como se de economia doméstica se tratasse. 

Reiteramos que, face à situação financeira vivida pela CMB, que claramente 

obriga a uma gestão ainda mais criteriosa e estando os Vereadores do Partido 

Socialista conscientes do seu papel enquanto eleitos pelos Barreirenses, não 

podem compactuar com a atribuição de subsídios sem que estes estejam 

tecnicamente suportados. 

Barreiro, 03 de Outubro de 2013, Os Vereadores do Partido Socialista, Zélia 

Silva e Fernando Antunes”. -------------------------------------------------- 

FIM DE TRANSCRIÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO – 

 
 
Pelas onze horas e quarenta e dois minutos, nada mais havendo a tratar, deu, 

o Senhor Presidente da Câmara, por encerrada esta reunião. ------------------ 

 
 

- APROVAÇÃO DA ACTA – 
 
 
Para constar e produzir os seus efeitos legais, lavrou-se a presente acta 

que, que após lida e aprovada por MAIORIA na reunião de DEZ de JULHO do ano 

de DOIS MIL E TREZE, vai por mim ser assinada, Magda Raquel Teixeira, que a 

lavrei na qualidade de secretária, _________________________, e pelo Senhor 

Presidente da Câmara Carlos Humberto de Carvalho, _________________________.  

 
 


