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Ata nº2  

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada 26 de Fevereiro de 2016 

 
Aos vinte seis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezasseis, pelas vinte uma 

horas, no Auditório da Biblioteca Municipal reuniu a Assembleia Municipal do Barreiro, 

com a seguinte Ordem de Trabalho:   

 
3.1 APRECIAÇÃO DA INTERVENÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 

SOBRE A ATIVIDADE MUNICIPAL BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
DE ACORDO COM O ARTIGO 25º Nº 2 AL. C) DA LEI Nº 75/2013 DE 12/09;  

 
3.2 ALTERAÇÃO À DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DO CONCELHO DO 

BARREIRO – (PROCº PMRAU/86)  
 
3.3 ADJUDICAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO ATÉ AO MONTANTE DE € 

8.379.704,66 (OITO MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E 
QUATRO EUROS E SESSENTA E SEIS CÊNTIMOS) PARA SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA POR 
AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO ÂMBITO DO PAEL;  

 
3.4.1 ADJUDICAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DA 

QUINTA DO BRAAMCAMP ATÉ AO MONTANTE DE € 2.900.000,00 (DOIS MILHÕES E 
NOVECENTOS MIL EUROS);  

 
3.4.2 ADJUDICAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE 

OBRAS NA QUINTA DO BRAAMCAMP, PROMOVENDO A SUA ABERTURA AO PÚBLICO E 
INTEGRAÇÃO NO TERRITÓRIO DE ALBURRICA ATÉ AO MONTANTE DE € 1.800.000,00 (UM 
MILHÃO E OITOCENTOS MIL EUROS);  

 
3.4.3 ADJUDICAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE 

UMA EMBARCAÇÃO TRADICIONAL (MULETA) ATÉ AO MONTANTE DE € 300.000,00 
(TREZENTOS MIL EUROS); 

 
3.4.4 ADJUDICAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA 

CONCRETIZAÇÃO DE DIVERSOS INVESTIMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL ATÉ AO 
MONTANTE DE € 2.300.000,00 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS MIL EUROS);  

 
3.5 ADJUDICAÇÃO DO FINANCIAMENTO DE CURTO PRAZO ATRAVÉS DA MODALIDADE DE 

CONTA CORRENTE PARA O ANO DE 2016 ATÉ AO MONTANTE DE € 1.500.000,00 (UM 
MILHÃO E QUINHENTOS MIL EUROS;  

 
3.6.1 ALTERAÇÃO AOS REGULAMENTOS MUNICIPAIS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DA 

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO BARREIRO E DOS RESÍDUOS URBANOS E 
HIGIENE URBANA – RELATÓRIO DE APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO;  

 
3.6.2 ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER EM 

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS – TRANSPORTES EM TÁXI – 
DP/483.  

 
 

 



                          MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

2 
 

Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21,30 

horas, registando-se a presença de 29 deputados municipais, conforme lista de 

presenças anexa à ata. 

O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente Carlos Humberto 

Palácios Pinheiro de Carvalho e pelos Senhores Vereadores, Sofia Amaro Martins, 

Regina Célia Gonçalves Agostinho Janeiro, Rui Pedro Gaspar Lopo, Sónia Isabel 

Oliveira Lobo, Dino Miguel Vilelas Soares, Marcelo Correia de Sousa Moniz, Rui Jorge 

Fernandes Faria e António José das Neves Pires Amado.  

A Mesa é composta pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Frederico 

Fernandes Pereira, pelo primeiro Secretário Vitor Manuel Batista Ribeiro dos Santos e 

pela segunda Secretaria Ana Maria Rodrigues Gomes da Silva.  

O Senhor Presidente da Assembleia deu inicio à sessão com a informação dos 

senhores deputados em regime de substituição e colocou à aprovação a Ata nº 9 de 8 

de Setembro de 2015, a qual foi aprovada por maioria, com os votos a favor da CDU, 

PSD e as abstenções do PS, BE, MCI e PCTP/MRPP.  

 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA  
 

3.1 APRECIAÇÃO DA INTERVENÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA SOBRE A ATIVIDADE MUNICIPAL BEM COMO DA SITUAÇÃO 
FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 25º Nº 2 AL. C) DA LEI 
Nº 75/2013 DE 12/09;  

 

O Presidente da Câmara Municipal – Para além do que consta da informação escrita 
gostaria de partilhar informações complementares. 

Estão a ser feitas intervenções em instalações municipais, no Nicola e nos SMTCB. 
Está a ser preparada a concretização da candidatura para uma intervenção no telhado 
dos Paços do Concelho. 

Foi aberto concurso para cerca de 400 mil euros de repavimentações para várias ruas 
do concelho. 

Adjudicaram a obra na zona das cordoarias, onde foram utilizadas as garantias 
bancárias, vai ser enviado para o Tribunal de Contas. 

Com a utilização de garantias complementares vai ser feita uma rua nova que vai da 
rotunda do Malagatana ao Largo Alexandre Herculano. 
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Foi licenciada a localização de uma infraestrutura comercial no terreno em frente ao 
hospital. Em contrapartida é cedido em definitivo o terreno para o Centro de Saúde do 
Alto do Seixalinho. 

Vão ser feitas duas rotundas na Avenida do Bocage, uma no cruzamento do hospital e 
outra no cruzamento junto ao edifício “Via Europa”. 

O CIRAE, está em fase final de concretização. 

Numa iniciativa da Baia Tejo em articulação com a câmara do Barreiro, a rua da União 
está em fase de preparação para ser feita a sua adjudicação, é uma obra que deverá 
ficar pronta em 2016, segundo informação que lhe foi dada por aquela entidade. 

Fizeram um protocolo com a CP, para a utilização da antiga “Doca Seca”, é intenção 
que a sua utilização seja para atividade náutica de recreio e piscatória. 

Realizaram o Carnaval com as escolas e a apreciação que faz, é de que correu bem. 
Estiveram cerca de 3 mil participantes e outros tantos assistentes. 

O torneio de futebol “Cidade do Barreiro”, que se realizou no dia 6 de fevereiro, contou 
com o envolvimento de cerca de mil e quinhentas pessoas, entre participantes e 
assistentes. 

Iniciaram as comemorações dos 500 anos do “Floral de Coina”, no dia 15 de fevereiro. 

A exposição “O Regresso das Bandeiras”, é inaugurada no próximo domingo, 28 de 
fevereiro. 

O “Festival da Liberdade” está agendado para os dias 10 e 11 de junho. È uma 
iniciativa da Associação de Municípios do Distrito de Setúbal, que se realiza no 
concelho do Barreiro. Estão a trabalhar no sentido de ser utilizada uma parte da quinta 
do Braamcamp para esta iniciativa. 

Estão a trabalhar em fase muito avançada na classificação de Alburrica e do 
Mexilhoeiro, como sítios de interesse municipal. 

O Dia B será realizado a 13 e 14 de Maio. 

Estão a comemorar este ano o 20º aniversário da geminação com Lódz na Polonia, 
preparam para esse efeito um conjunto de iniciativas. 

Estarão presentes em conjunto com a Baia Tejo, o município do Seixal, o município de 
Lisboa e o município de Almada, com a maior presença portuguesa de sempre no 
MIPIM com um pavilhão, “Lisbon South Bay”, promove territórios da margem sul do 
Tejo em Cannes. 

Nestas últimas semanas tiveram reuniões com representantes do governo. Com a 
senhora ministra do mar, o ministro do planeamento e infraestruturas, o ministro do 
ambiente, o ministro da cultura, o secretário de estado da saúde, o secretário de 
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estado da administração interna e já está agendada uma reunião com o senhor 
ministro da economia. 

 

Deputado Rui Ferrugem da CDU – Recorda que nos últimos anos, os serviços da 

câmara tem sido extremamente, bem-sucedidos ao trabalharem na obtenção de 
fundos comunitários. Pesquisando e analisando as possibilidades para as fontes de 
financiamento e apresentando candidaturas das mais diversas índoles. 

Questiona o senhor presidente se ainda ao abrigo do CREN e do chamado 20-20, se 
existem algumas candidaturas preparadas ou em vias de preparação. 

Na sua opinião isso é fundamental não só para a resolução de determinados 
problemas mas também para ficarem com uma boa parte do financiamento em 
salvaguarda, reduzindo a exposição do que serão as necessidades locais. 

A segunda questão tem a ver com uma situação que já foi informada no passado, mas 
que estranhamento acha que estará parada neste momento e que tem que ver com a 
situação da “TRIVALOR” em Palhais. Gostaria de saber o ponto de situação. 

 

Deputado Vitor Nunes do PSD – Gostaria de fazer em primeiro lugar e em 
homenagem à intervenção feita pelo Dr. Feijão no período do público, sobre a 
sinalização em painéis com mapas da Cidade do Barreiro que deveria ser colocada 
em locais estratégicos, como por exemplo estação rodoferroviária, junto ao mercado 
1º de Maio, ao Tribunal e outros. Questiona o que a câmara pensa fazer em relação a 
esta sugestão. 

Outra questão está relacionada com a posição do município do Barreiro e do senhor 
presidente da câmara, relativamente à ponte “Barreiro-Seixal”, em articulação com o 
projeto de uma coisa que não se sabe bem se é um centro de saúde ou um hospital 
melhorado, no Seixal. Gostaria de saber qual é a posição do Barreiro relativamente a 
esta temática da travessia Barreiro-seixal, hospital do Barreiro- hospital do Seixal, e 
como é que os interesses do Barreiro podem ser melhor salvaguardados sem 
prejudicar as expetativas da população do Seixal. 

Pretende saber qual é o ponto de situação em relação à construção da esquadra da 
PSP no “Café- Barreiro”, porque é uma questão que muito o preocupa, a insegurança 
nas ruas do Barreiro continua bastante elevada. Nota hesitações, parece-lhe que as 
coisas estavam definidas e que surgem agora novas especificações. 

 

Deputada Zélia Silva do PS – Gostaria de colocar um tema, atendendo à sua 
importância para o Barreiro e que é o “Plano do Turismo”. 

Foram presenteados com uma intervenção e com uma apresentação da qual gostaram 
muito, feita pelo professor José Manuel Simões, um académico com conhecidos 
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trabalhos em várias áreas, nomeadamente nas que dizem respeito ao urbanismo, à 
utilização das cidades, à utilização do espaço público, histórico e patrimonial. 

Na altura da apresentação colocaram algumas perguntas, sobre a concretização de 
um plano que estivesse associado à apresentação que lhes foi feita. Mas gostaria de 
ouvir mais alguma coisa sobre isso, nomeadamente se há alguma evolução neste 
assunto, até porque é falado por diversas vezes. Gostaria de saber também se existe 
um cronograma previsto para a evolução desses acontecimentos e se vão ter acesso 
a alguma documentação de suporte àquela apresentação. 

 

Deputada Dulce Reis da CDU – Está-se a festejar o aniversário dos Transportes 

coletivos do Barreiro. 

Que começaram por se chamar o Serviço 

Na altura foi efetuado um investimento de Transporte Coletivo de Pessoas, nascido 
em 24 de fevereiro de 1957, com uma frota de cinco autocarros. 

Na altura foi efetuado um investimento de 3500 contos. 

No primeiro ano desta atividade são transportados 2,4 milhões e passageiros, a frota 
foi aumentada para 10 viaturas. 

Em 1967, vinte autocarros percorriam já 15 linhas e transportavam 6,8 milhões de 
passageiros. 

Os transportes coletivos integram o sistema de Passe Intermodal da Região de Lisboa, 
a partir de 77, são investidos 175 mil contos e adquiridas 61 viaturas que passaram a 
transportar 12,1 milhões de passageiros. 

Iniciasse o processo de abate de viaturas e entram em circulação novas viaturas, 
processo que se desenvolve até 1986. Em 1987 a exploração é automatizada sobre a 
designação de Serviços Municipalizados de Transportes coletivos do Barreiro, A frota 
passa a ser composta por 79 autocarros e são transportados 27, 9 milhões de 
passageiros em 1993. 

Em 1993 são inauguradas as instalações do Lavradio. 

A partir de 1995, os valores de adesão ficam sempre acima dos 20 milhões. 

O ano de 1997, marca o inicio de um processo de renovação da frota com a 
introdução de novas viaturas com piso rebaixado, ar condicionado e que cumprem as 
normas europeias. 

Os dados acerca dos passageiros transportados, são valores que até ao nosso 
passado recente em calculados por estatística. Atualmente o numero de passageiros é 
calculado com dados reais. 
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Comemoram-se 59 anos de TCB, foram dados passos importantes, na melhoria dos 
serviços prestados à população. Serviço que todos consideram de qualidade e que 
tem vindo a ser melhorado de ano para ano. 

Fazendo-se prever que se deixaram para trás as dificuldades que se vinham fazendo 
sentir em todos os anos da sua existência. 

Ao inovar no final do ano passado com a criação da aplicação dos TCB, com diversas 
funcionalidades que permitem localizar em tempo real os diversos autocarros e seus 
horários. O tempo de chegada à paragem permitindo saber qual é a paragem que se 
encontra mais próxima de si, visualizando todas as paragens, tendo acesso a todas as 
rotas, horários e tarifários. Avançou-se em direção ao futuro. 

Lançou-se igualmente a vida dos TCB ao celebrar o protocolo com a câmara da Moita 
e que se concretizou com o alargamento de duas carreiras em território daquele 
município. Efetivamente era uma aspiração de ambas as populações dos dois 
concelhos. 

Esta iniciativa de se chegar finalmente com os TCB ao concelho da Moita, gerou uma 
onda de apoio mas foi contestada judicialmente por outra transportadora. 

A questão que coloca ao senhor presidente é de saber o ponto de situação 
relativamente a esta situação, em que fase está ou se já existe alguma decisão e qual 
o seu conteúdo. 

 

Deputado Vitor Nunes do PSD – Esteve presente numa reunião do Conselho Local 
de Mobilidade, onde falaram do alargamento do serviço dos TCB há zona mais 
próxima da Quinta do Conde e a zonas mais extremas do município. Onde se criaria 
umas estações/terminais que pudessem servir de base para a junção de carreiras. 

A questão que coloca é como estão em relação a esse ponto e se já estão definidos 
os locais. 

Gostaria de saber se no quadro do Orçamento de Estado do PCP, do PS e do BE para 
2016 se já se encontra comtemplada a rubrica relativamente aos pagamentos 
compensatórios aos TCB e de que montante. 

 

Deputada Teresa Guerreiro do PS – Na sequência das atividades do Concelho, 
apresentadas pelo senhor presidente, gostava de chamar a atenção para uma que não 
foi referida. 

Não sendo a atividade de promoção do município, não quer deixar passar em branco. 

As unidades da rede de cuidados continuados integrados, as equipas coordenadoras 
locais e as equipas de gestão de alta da Península de Setúbal, organizaram umas 
jornadas com o título “O Nosso Olhar”, no passado dia 29 de janeiro no Auditório 
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Municipal Augusto Cabrita. Onde um dos principais apoios para a realização destas 
jornadas foi dado pelo município do Barreiro e o qual muito agradecem. 

 

Deputada Apolónia Teixeira da CDU – Na última reunião da Assembleia Municipal, 

tiveram oportunidade de debater e de votar uma Moção sobre o Desporto apresentada 
pelo Partido Socialista. 

Nesse sentido coloca algumas questões ao senhor presidente que considera 
pertinentes. 

Dada a dimensão desportiva que se realiza no Barreiro, considera a abordagem feita 
na Moção de insuficiente. O Barreiro tem uma vivencia, uma experiencia e uma 
tradição. Gostaria de salientar o esforço que se tem feito ao nível do município em 
relação à atividade desportiva. 

Analisando os últimos dados da atividade desportiva que se realiza no concelho, 
regista que não são apenas duas ou três modalidades como foram referidas na 
Moção. 

Enumera outras atividades desportivas, como por exemplo o atletismo, os passeios de 
cicloturismo, o Karaté, o xadrez a ginástica, etc. um conjunto de atividades que ao 
longo do tempo tem gerado, inúmeros atletas e que têm merecido reconhecimento. 

Relembra a Festa do Desporto que se realiza anualmente, promovida pela autarquia e 
que no ano passado entregou, 167 medalhas. 

Paralelamente com esta atividade refere a quantidade de população que se envolve 
na prática da atividade desportiva informal e dá como exemplo a ginástica sénior. 

Estão perante uma situação em que poderão dizer que o desporto está associado ao 
desenvolvimento que querem para a nossa terra. 

Quer registar e dar os parabéns a toda a população do concelho do Barreiro que sabe 
participar e que sabe se envolver. 

 

Deputado Amilcar Romano do PS – Dá uma nota rápida sobre a intervenção da 
deputada Apolónia Teixeira. Os planos de desenvolvimento do Barreiro ao nível do 
desportivo, já não são o que eram. Pensa que a crise e as dificuldades de natureza 
financeira podem justificar uma parte. 

A intervenção do presidente da câmara, têm pouco que ver com a forma como a 
informação do presidente está escrita. 

Não pode deixar de realçar a criatividade do texto, porque ao contrário da intervenção, 
o texto parece que nos transporta para uma realidade virtual. 

Estava convencido que a câmara já tuinha desistido da “Criação da Rota da Pirite”, 
pelo que acha estranha a sua referência no texto. 
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As repetições e as referencias sucessivas a “reuniões com todos”, na sua opinião se 
não estivessem mencionadas no texto beneficiavam a sua intervenção. 

Acha muito estranha a referência à “geminação com a cidade de Lódz na Polonia que 
faz 20 anos e então a geminação com a cidade de Stara Zagora na Bulgária, 
esqueceram-se, questiona. 

Sobre as candidaturas, pensa que é um trabalho que tem sido bem feito e os serviços 
estão de parabéns. Diz que tem que se investir cada vez mais na possibilidade das 
candidaturas. Sem isso não é fácil a concretização de determinados projetos. 

Ao nível das AUGIS, também pensou que estivessem esquecidas. Mas agora 
retomaram. Não pode no entanto deixar de questionar sobre a bacia de retenção da 
Penalva. 

Também estranhou a questão do PDM. Na sua opinião se não fizesse referência ao 
PDM na informação esta ficava beneficiada, porque não é preciso fazerem referências 
repetidas. 

Quanto à memória do Barreiro, diz que tem estado esquecida. A Memória do Barreiro, 
parece ser um dossier que o executivo, colocou na gaveta e que agora retirou. 

Dá os parabéns quanto à pavimentação que se tem vindo a fazer no Barreiro. 

Gostava de saber o ponto de situação em relação aos contentores subterrâneos, 
nomeadamente na avenida da praia e na avenida da república. 

Faz algumas referências ao orçamento . gostou que o presidente tivesse prestado 
informação do que se pretende fazer nas cordoarias com as garantias bancárias. Mas 
gostaria de saber o ponto de situação relativamente às garantias bancárias do 
loteamento da Verderena. 

 

Deputado Rui Ferrugem da CDU – Intervenção sobre a componente financeira da 
informação escrita do Presidente da Câmara. 

Mais uma vez tem a oportunidade de esclarecer o deputado Amilcar Romano, que a 
questão das cauções em relação, seja ao que for, quando são acionadas e voltam à 
posse do seu beneficiário, não podem ser utilizadas em mais nada. A não ser para o 
fim a que se destinavam. Acrescenta que esta informação já lhe tinha sido dada de 
que uma delas já foi adjudicada e enviada para aprovação do Tribunal de Contas. 

Esclarece o deputado Amílcar Romano de que apesar das dificuldades financeiras, a 
câmara do Barreiro não está em rutura financeira nem está com um desequilíbrio 
como continua a afirmar. 

O IMI aumentou em 2014, mas não chegou ao previsto em orçamento e as receitas 
tiveram uma redução na ordem dos 3,934,000. O prazo médio de pagamento a 
fornecedores no final do ano estava nos 61 dias. 
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Deputado Amilcar Romano do PS – Faz um pedido de esclarecimento. 

O Deputado rui Ferrugem, faz apreciações meio apreçadas para tentar confundir. 

A referncia que efz em relação ao IMI é de que continua a ser uma das recitas mais 
importantes do orçamento. 

Relativamente às garantias bancárias. Têm uma legislação própria, objetiva e precisa 
e nada disso tem sido assumido com rigor pela Assembleia. Têm que estar expressas 
numa rúbrica própria e não estão. 

Basta-lhe saber da disponibilidade do município em começar com o que já deviam ter 
começado, porque já receberam em 2013 as garantias bancárias das cordoarias e dos 
espaços envolventes. 

Não têm informação precisa em relação às garantias bancárias do loteamento da 
Verderena. 

 

Deputado Rui Ferrugem da CDU – Diz que o deputado Amilcar deveria de saber, que 
existe nos documentos de “prestação de contas” um que se chama “Contas à Ordem” 
e ai tem um mapa próprio onde se registam as cauções bancárias. É por esse motivo 
que afirmou que estas não podem ser utilizadas para outro fim. 

 

Deputado Isidro Heitor do PS – Dirige-se à deputada Apolónia Teixeira para dizer 
que após consulta de anteriores moções sobre o Desporto, verificou que uma 
Saudação da CDU a atletas premiados não era muito diferente da apresentada ontem 
pelo Partido Socialista. 

No passado dia 22 foi publicado o decreto-lei nº7/2016, sobre prorrogação do prazo 
para apresentação aos consumidores sobre a restituição das cauções pelas câmaras 
municipais e pergunta se a câmara divulgou a lista dos consumidores que têm direito a 
esta devolução. Quer saber o valor que está retido pela câmara a título de caução e se 
na prática vão ser os consumidores que vão ser obrigados a pedir declarações 
comprovativas do direito à sua restituição. 

Outra questão que é recorrente é a Ponte Barreiro-Seixal, questiona se existem 
informações novas ou alguma evolução neste processo. 

Em relação a uma eventual ligação à ponte Vasco da Gama através do Montijo, 
pergunta se existe algo de novo. 

Quanto á água e face à última informação da entidade reguladora desta matéria, quer 
saber se houveram melhorias e como se está ma questão do seu controlo. 

Afirma que se tem que ter uma preocupação muito grande, para não haver desperdício 
de água, por se tratar de um bem essencial, escasso e caro. 
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No inquérito á atividade Económica efetuado pela câmara não basta só transcrever 
quer saber quais são as necessidades específicas apresentadas por parte dos 
agentes económicos do concelho. 

No concurso internacional de ideias “EUROPAN 13”,âmara, pergunta como vais ser o 
protocolo e se o presidente lhes pode acrescentar mais alguma coisa sobre este 
assunto. 

 

Deputada Apolónia Teixeira da CDU – quer esclarecer que a sua intervenção foi por 
considerar que a saudação era insuficiente perante a dimensão e para que de algum 
modo se fizesse justiça a outros tantos Clubes e atletas do Barreiro. 

Refere que a Saudação apresentada ontem pelo Partido Socialista foi aprovada e que 
não lhe colocou nenhuma objeção quanto ao seu mérito. 

 

Deputado Vitor Nunes do PSD – Pede esclarecimento. 

Diz ser justo que se elogiem os clubes e o que eles fazem, assim como os 
desportistas e as Associações e o que fazem pelo Barreiro. 

A sua pergunta é no sentido de pedir que nesse quadro, a força politica que 
representa a CDU. Equacionar lutar para trazer para o Barreiro, para que aqui seja 
construído um Pavilhão Multiusos em que possa servir todos esses clubes que tem 
dificuldades em termos de espaço. 

 

Deputada Apolónia Teixeira da CDU – A CDU, considera que devem de ser feitos 
todos os esforços para que todos os apoios sejam dados e prestados ao 
desenvolvimento da atividade desportiva e no apoio aos clubes. 

O trabalho que tem sido feito por parte da autarquia em articulação com os clubes e 
que esta refletido na programação das atividades e na disponibilização dos espaços, 
na sua melhoria e no estimulo à criação de novas atividades. Dá como exemplo o 
espaço recém-criado para a prática do futebol de praia. 

 

Deputada Zélia silva do PS – Coloca uma questão relativa ao tema das Smart Cities.  

Foram realizadas algumas conferencias nesse âmbito e também em paralelo com a 
melhoria, as alterações e a modernização da rede informática do município. Pergunta 
se está prevista a evolução para se ter condições de implementação do “Balcão único 
do munícipe”. 

 

Deputado Paulo de Deus da CDU – Os fundos comunitários tem sido um tema 
recorrente. Nesse sentido aproveita para perguntar relativamente aos fundos que 
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foram atribuídos para o Barreiro, quanto é que conseguiram “conquistar”, para a 
câmara nesta fase final. 

 

Senhor Presidente da Câmara – Relativamente aos fundos comunitários refere que 
quanto ao CREN, foram candidatados cerca de três milhões e quatrocentos mil euros. 
Ainda não receberam nada e não tem informação de quanto ou quando receberão. 

Sobre o Portugal vinte-Vinte, diz estar muito atrasado. Fizeram ao PACTO da Área 
Metropolitana de Lisboa, uma candidatura no valor de três milhões. Fizeram três 
candidaturas ao PEDU no valor de dois milhões e setecentos mil. Em articulação a 
câmara candidatou-se ao DLBC em 318 mil euros e ao CLDS 3G em 448 mil euros. 

Estão a preparara candidaturas para assim que sejam abertas ao POSEUR e outras 
que estão a acompanhar para a atividade empresarial e para a atividade turística com 
fundos comunitários diretos a Bruxelas. 

As questões do investimento em Palhais, que dependem da câmara estão resolvidas. 
Entretanto surgiu um problema que tem alguma dimensão e que tem que ver com a 
Direção das Florestas e que impendem o desenvolvimento da obra, porque ´+e 
necessário fazer o abate de cerca de vinte sobreiros. Enquanto este problema não 
estiver resolvido a obra não pode avançar. 

Sobre os painéis com a informação estão a pensar e a implementar. Colocaram uma 
infraestrutura junto ao Parque Catarina Eufémia e vão colocar em breve junto à 
estação dos barcos. Aguardam a localização exata para ser montada uma na baixa de 
Lisboa, com um conjunto de informações sobre o Barreiro onde se incluem os mapas. 

Vão ser feitos novos mapas do concelho para distribuição massiva e depois de 
adaptados vão ser colocados em MUPIS. 

A ligação Barreiro-Seixal e a ligação Barreiro-montijo ou Barreiro-Ponte Vasco da 
Gama, estão a ser acompanhadas muito de perto pela câmara. Recentemente tiveram 
uma reunião com alguns municípios envolvidos nestes projetos.  

Uma das razões que os levou ao contato com o senhor ministro das infraestruturas, 
foram estes dois projetos. Também tem feito contatos com a LusoPonte, que é um dos 
interessados.  

Estes projetos estão muito ligados às questões do Novo Aeroporto e do Terminal para 
o Barreiro. Mas tem autonomia própria pelo que não dependem de outros projetos. 

Sobre a questão do hospital para o Seixal, o que pode dizer é que o Barreiro a esse 
nível não intervém. O que quer é que o hospital do Barreiro, seja preservado com 
todas as suas valências e que seja dinamizado. Que lhes sejam dadas as condições 
para que possa responder às necessidades e para que possa ser diferenciador 
nalgumas valências.  

Sobre a nova esquadra para a PSP, o ponto de situação é que já reuniu com a 
senhora secretária de estado da Administração Interna, e concluiu haver um protocolo 
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assinado que reúnem as condições para o poder cumprir a qualquer momento. 
Posteriormente à assinatura deste protocolo a PSP colocou a questão de se 
acrescentar mais um piso às instalações. Com este investimento acrescido ao 
protocolo a pedido da PSP o assunto tem que ser analisado com as partes envolvidas, 
PSP e Ministério da A.I., por se trará de um investimento acrescido e muito 
significativo. 

Em resposta à questão do deputado Vítor Nunes sobre os TCB, diz que ainda nem 
receberam as verbas correspondentes aos anos de 2014 e 2015. No orçamento de 
estado para 2016 não existe uma rubrica específica para o Barreiro. O que está 
acordado, e que de acordo com o que são as regras estabelecidas, e que ainda são 
insuficientes na sua apreciação, mas que já vão correspondendo a coisas que tem 
racionalidade. As questões da mobilidade hoje, estão em grande mutação. 

No Plano Municipal de Turismo e Visitação, sublinha a Visitação, porque serão a curto 
prazo mais um concelho de visitação do que um concelho de turismo. 

Estão a terminar a discussão pública e que consideram uma fase de construção. Estão 
na fase final desta reflexão, depois tem que ser feita a avaliação e transformá-la num 
documento final. Acrescenta, que de qualquer forma este documento não é um plano 
de investimento, tal como foi dito. É um plano que baliza o que os técnicos em 
construção com os eleitos entenderam ser os caminhos relativamente a este assunto. 
É um plano para uma década ou mais. 

Comemoram-se 59 anos dos SMTCB e estão a fazer a sua comemoração já com a 
preparação do sexagenário aniversário. Anunciaram a publicação de dois livros sobre 
os transportes coletivos do Barreiro. 

Em 2016 estão a trabalhar em três aspetos fundamentais, não quer dizer que os 
consigam resolver. Para além das trabalhosas questões do quotidiano, são as 
questões da formação, a relação com o munícipe, utilizador do transporte público e a 
questão das viaturas. 

Tem esperança que o PSEUR, lhes permita encontrar formas de financiamento para a 
renovação significativa da frota. 

Está previsto a criação de duas carreiras circulares uma para a zona mais periurbana, 
freguesias de Palhais, Coina, Santo António da charneca e depois terá uma interface 
que permitirá servir melhor aquela zona, menos densamente povoada. Obrigava a 
fazer uma mudança para outra carreira circular e é nesse sentido que estão a 
trabalhar. Esta iniciativa está associada e está pensada com a ida dos TCB ao 
concelho da moita. 

Quanto à ida dos TCB ao concelho da moita, ontem o senhor Vereador Rui Lopo, 
passou a tarde toda no Tribunal, porque foi posta uma providência cautelar e 
aguardam a sua decisão.  

Este processo também está em articulação com a Área Metropolitana de Lisboa e com 
outros municípios da região. 
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Os transportes coletivos do Barreiro são um importantíssimo instrumento para reforçar 
a centralidade. 

Sobre os cuidados continuados diz que foi uma iniciativa importantíssima, onde esteve 
presente e entreviu de uma forma menos institucional. 

As IPSS estão a fazer um trabalho muito relevante no concelho do Barreiro, em 
articulação estreita com o município. 

Relativamente à atividade desportiva, diz que precisam de um desenvolvimento para o 
concelho do Barreiro em que as questões do emprego e da criação de riqueza são 
absolutamente centrais. Mas precisam de um investimento e de um desenvolvimento 
equilibrado, sustentado em vários aspetos. Precisam de desporto, de cultura de 
habitação, de direitos, de boas vias de acesso, de ambiente, de qualidade de serviços 
públicos, etc. E o desporto claramente que é parte integrante. 

Há uma multiplicidade de polos de atividade desportiva muitíssimo importantes. O 
papel do movimento Associativo é fundamental e determinante, com o qual mantêm 
uma articulação permanente. 

Se lhe perguntarem se gostava de ter um pavilhão multiusos de alta qualidade, 
responderia que sim, mas se considera que isso é uma prioridade para o município, na 
sua opinião hoje não o considera. 

O que é fundamental, mais do que as 167 medalhas entregues, é haver muita gente a 
fazer desporto. 

A rota regional da pirite, foi uma das questões que colocou ao senhor ministro da 
cultura. Estão a trabalhar com outros municípios para que ela possa avançar. O Eng.º 
Leal da Silva tem tido um papel fundamental neste processo. 

Sobre a geminação com Stara Zagora, em princípio a vice-presidente do município, 
virá ao Barreiro em breve, o que quer dizer que não está esquecido. 

Diz ao senhor deputado sobre as AUGIS, que os proprietários podem desistir, mas 
que a câmara não desiste e está empenhada em que se resolvam. 

Talvez dentro de um ano a questão do PDM esteja resolvida. Finalmente veio 
aprovada a “REN”, depois de largos meses parado no gabinete da administração 
central. 

Sobre a Memória do Barreiro, considera que os poderes públicos tem a obrigação de 
preservar a politica da memoria e convida o senhor deputado Amilcar Romano a visitar 
o espaço memória na Quimiparque ao mesmo tempo que o informa que lhe vai 
oferecer um livro da câmara sobre esta temática. 

Enumera várias ruas do concelho que estão previstas serem repavimentadas no Plano 
de Repavimentações da CMB. 

Os contentores “enterrados” no chão como lhe chama o senhor deputado estão a 
funcionar à cerca de dois a três meses. 
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Quanto às garantias bancárias do loteamento da Verderena, existem e estão em 
posse do banco. Estão há vários anos em negociação com o banco para que este as 
execute e façam as obras. Nunca estiveram tão perto disso acontecer como agora, 
mas estão ainda em negociação. 

Sobre o IMI diz ser uma discussão sem fim. 

Receberam menos setecentos mil euros do que o que estava previsto e é um valor 
bastante significativo. Só na última tranche recebida é que ultrapassaram os 
montantes do ano anterior. 

Não possui informação precisa sobre a devolução das cauções, mas sabe que os 
valores em causa são residuais. Prestaram a informação na altura sobre esta matéria. 
Em relação ao controlo da qualidade da água do Barreiro, diz que continua a ser muito 
boa e relativamente às perdas estão a trabalhar e a tomar medidas com o objetivo de 
se evoluir positivamente. 

EUROPAN é muito importante para a reflexão. 

Sobre a Doca Seca esclarece que é o nome que pretendem manter, mas que não vai 
ser uma doca seca. Pensam poder contar com a cooperação da APL para a sua 
recuperação parcial. 

SMART CITIES, são um conjunto de iniciativas que estão a fazer. Fazem parte da 
Associação das SMART CITIES e estão a trabalhar. São processos longos de passos 
pequenos. 

Formalmente o Balcão Único existe. Está a ser construído de forma sistemática e 
paulatina. Uma coisa é o balcão único, outra coisa é um único balcão, são coisas 
distintas. 

 

Deputada Madalena Alves Pereira do PS – Pedido de esclarecimento. 

A uma referência feita pelo senhor Presidente, sobre candidaturas entre outras de 
fundos comunitários ao PEDU, onde tinha apresentado nos três eixos que o PEDU, 
prevê. 

Pergunta que candidaturas são essas e em que termos é que foram feitas. Porque leu 
na imprensa e confirmou no site da câmara que o PEDU, foi apresentado à dois ou 
três dias em conferencia de imprensa no AMAC. Mas a Assembleia Municipal não foi 
convidada. 

A pergunta é se o documento ou o plano foi apresentado à dois ou três dias então 
quando foram feitas as candidaturas. 

 

Senhor Presidente da Câmara – O PEDU tem três eixos, que são o da Mobilidade e 
tem um valor de um milão e noventa e cinco mil euros, o da Reabilitação Urbana no 
valor de seiscentos e noventa e quatro mil euros e o das Comunidades 
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Desfavorecidas no valor de novecentos e treze mil euros. Isto a multiplicar por dois, 
porque 50% é a fundo perdido, o que dará cerca de dois milhões e setecentos mil 
euros. 

Diz que é preciso esclarecer que estes três eixos, não foram decididos pela câmara, 
estão previamente determinados. As candidaturas já determinam um conjunto de 
parâmetros e de condicionalismos. Tendo em conta a estratégia da câmara, 
adaptaram-se àquilo que lhes pareceu mais adequado. 

Relativamente à informação e à discussão e tal como já disse, tanto no PACTO como 
no PEDU, o que fizeram foram pré-candidaturas. Agora é preciso serem feitas as 
candidaturas no concreto e posteriormente serem aprovadas por quem tem a 
responsabilidade de as aprovar. 

O que foi feito no AMAC foi a sua apresentação e discussão no sentido de receberem 
imputes.  

 

Deputada Patrícia Ferreira do PSD – coloca quatro questões diretas. 

Quanto ao Polidesportivo dos Fidalguinhos, espaço que se encontra absolutamente 
sem as condições necessárias à prática desportiva, pergunta com que brevidade é 
que se pode esperar uma solução por parte da Câmara. 

Qual é o plano da câmara para espaços como o convento da Verderena ou a Casa da 
Cerca, que se encontram com necessidade de obras tendo em vista a sua melhoria. 

Através de uma visita efetuada à CPCJ do Barreiro, foi confrontada com o estado 
lamentável das instalações. Quer saber se podem contar com uma atenção especial 
por parte da câmara neste sentido e até com uma mudança deste local, porque foi um 
dos pedidos feitos aos membros da comissão que participaram neste visita. 

 

Senhor Presidente da Câmara – O Polidesportivo dos Fidalguinhos, foi por diversas 
vezes arranjado, mas depois não há uma utilização regular e existe muito vandalismo 
deste polidesportivo. Na sua opinião ou se encontra alguma entidade que se 
responsabilize pela sua utilização e ai procedem-se novamente às obras ou então não 
se justifica o investimento. 

Equipamentos Municipais, como a Casa da Cerca o Convento da Verderena e outros. 
Diz que sim, que estão a pensar em intervir. 

Teve acesso ao pedido de orçamento para a Casa da Cerca que é para ser feito a 
curto-médio prazo. 

Quanto ao Convento da Verderena é mais complicado, mas estão a acompanhar. 

A CPCJ dão lhe toda a atenção. São dos municípios que mais apio dá do ponto de 
vista por exemplo do número de funcionários que a câmara dispensa para estar ao 
seu serviço. 
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3.2 ALTERAÇÃO À DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CONCELHO DO BARREIRO – (PROCº PMRAU/86) 

 

A Assembleia Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a deliberação da Câmara 

Municipal acima referenciada e apresentada pelo Senhor Vereador Rui Lopo, o 

documento encontrando-se inserto no final desta ata como “Anexo Q”. 

 

 

3.3 ADJUDICAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO ATÉ AO MONTANTE DE 
€ 8.379.704,66 (OITO MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, 
SETECENTOS E QUATRO EUROS E SESSENTA E SEIS CÊNTIMOS) PARA 
SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA POR AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO 
NO ÂMBITO DO PAEL;  

 

A Assembleia Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a deliberação da Câmara 

Municipal acima referenciada e apresentada pela Senhora Vereadora Sónia Lobo, o 

documento encontrando-se inserto no final desta ata como “Anexo R”. 

 
 
 
3.4.1 ADJUDICAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA 

AQUISIÇÃO DA QUINTA DO BRAAMCAMP ATÉ AO MONTANTE DE € 2.900.000,00 
(DOIS MILHÕES E NOVECENTOS MIL EUROS);  

 

A Assembleia Municipal aprovou por MAIORIA, com 25 votos a favor da CDU, do BE, 
do PSD, do PCTP/MRPP, do MCI e de 4 eleitos do PS e 4 abstenções de eleitos do 
PS, a deliberação da Câmara Municipal acima referenciada e apresentada pela 
Senhora Vereadora Sónia Lobo, o documento encontrando-se inserto no final desta 
ata como “Anexo S”. 

 
 
 
 

3.4.2 ADJUDICAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA 
REALIZAÇÃO DE OBRAS NA QUINTA DO BRAAMCAMP, PROMOVENDO A SUA 
ABERTURA AO PÚBLICO E INTEGRAÇÃO NO TERRITÓRIO DE ALBURRICA ATÉ 
AO MONTANTE DE € 1.800.000,00 (UM MILHÃO E OITOCENTOS MIL EUROS);  

 

A Assembleia Municipal aprovou por MAIORIA, com 24 votos a favor da CDU, do 
PSD, do PCTP/MRPP, do MCI e de 5 eleitos do PS e 5 abstenções, do BE e de 3 
eleitos do PS, a deliberação da Câmara Municipal acima referenciada e apresentada 
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pela Senhora Vereadora Sónia Lobo, o documento encontrando-se inserto no final 
desta ata como “Anexo T”. 
 
 
 
 

3.4.3 ADJUDICAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA 
AQUISIÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO TRADICIONAL (MULETA) ATÉ AO 
MONTANTE DE € 300.000,00 (TREZENTOS MIL EUROS); 

 

A Assembleia Municipal aprovou por MAIORIA, com 23 votos a favor da CDU, do 
PSD, do PCTP/MRPP, do MCI e de 4 eleitos do PS e 6 abstenções do BE e de 4 
eleitos do PS, a deliberação da Câmara Municipal acima referenciada e apresentada 
pela Senhora Vereadora Sónia Lobo, o documento encontrando-se inserto no final 
desta ata como “Anexo U”. 
 
 
 
 

3.4.4 ADJUDICAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA 
CONCRETIZAÇÃO DE DIVERSOS INVESTIMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL 
ATÉ AO MONTANTE DE € 2.300.000,00 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS MIL 
EUROS);  

 

A Assembleia Municipal aprovou por MAIORIA, com 18 votos a favor da CDU, do BE, 
e do MCI e 11 abstenções do PS, do PSD e do PCTP/MRPP, a deliberação da 
Câmara Municipal acima referenciada e apresentada pela Senhora Vereadora Sónia 
Lobo, o documento encontrando-se inserto no final desta ata como “Anexo V”. 
 

A discussão dos pontos da Ordem Trabalho, 3.4.1, 43.4.2, 3.4.3 e 3.4.4 foi feita em 
conjunto. 

 
 
3.5 ADJUDICAÇÃO DO FINANCIAMENTO DE CURTO PRAZO ATRAVÉS DA 

MODALIDADE DE CONTA CORRENTE PARA O ANO DE 2016 ATÉ AO MONTANTE 
DE € 1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL EUROS;  

 

A Assembleia Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a deliberação da Câmara 

Municipal acima referenciada e apresentada pela Senhora Vereadora Sónia Lobo, o 

documento encontrando-se inserto no final desta ata como “Anexo X”. 

 

 
 

3.6.1 ALTERAÇÃO AOS REGULAMENTOS MUNICIPAIS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
E DA DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO BARREIRO E DOS RESÍDUOS 
URBANOS E HIGIENE URBANA – RELATÓRIO DE APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO;  
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A Assembleia Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a deliberação da Câmara 

Municipal acima referenciada e apresentada pela Senhora Vereadora Sofia Martins, o 

documento encontrando-se inserto no final desta ata como “Anexo Z”. 

 
 
3.6.2 ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER EM 

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS – TRANSPORTES EM TÁXI 
– DP/483.  

A PROPOSTA FOI RETIRADA.  

 

ENCERRAMENTO  

O Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos pelas 2 horas e 

45 minutos do dia vinte sete de fevereiro de 2016 constando a gravação áudio desta 

sessão arquivada, nos serviços da Assembleia Municipal.  

 

APROVAÇÃO DA ATA 

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

aprovada por maioria na reunião Ordinária realizada em quatro de maio do ano de 

dois mil e dezasseis vai ser assinada por mim Ana Paula Monteiro, 

 Assistente Técnica que a lavrei e pelo Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, Frederico Fernandes Pereira   

 

 

Conforme o original 

O Presidente da Assembleia Municipal 
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