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Acta nº9  
Reunião Ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada 8 de Setembro de 2015 
 

 
Aos oito dias do mês de setembro do ano dois mil e quinze, pelas vinte uma horas, no 

Auditório da Biblioteca Municipal reuniu a Assembleia Municipal do Barreiro, com a 

seguinte Ordem de Trabalho:   

1. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO AO ABRIGO DO ARTIGO 41º DO REGIMENTO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
2. PERÍODO E ANTES DA ORDEM DO DIA 
3. 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 . 

3.2 Alteração ao mapa de pessoal e autorização para contratação de 
trabalhadores sem prévia relação jurídica de emprego público. 

3.3 2ª Revisão às grandes opções do plano e orçamento para 2015 

3.4 Adesão à iniciativa “MAYORS ADAPT” – Pacto dos Autarcas sobre a 
adaptação às alterações climáticas – DP/337 

3.5 Adjudicação da Locação Financeira para financiamento da aquisição de dez 
viaturas ligeiras de mercadorias com cabine dupla e caixa de carga em 
madeira, mediante Concurso Público, sem publicação de Anúncio no Jornal 
Oficial da União Europeia;  

3.6 Adjudicação da Locação Financeira para financiamento da aquisição de 
duas máquinas retroescavadoras com lança extensível, através do sistema 
de Locação Financeira, com retoma de uma máquina retroescavadora, 
Marca CASE, modelo 580k turbo e de uma máquina retroescavadora, 
Marca JCB, modelo 3CX, mediante Concurso Público, sem publicação de 
Anúncio no Jornal Oficial da União Europeia. 
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Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21,25 

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, Rui Jorge 

Fernandes Faria, Frederico Alexandre Aljustrel da Costa Rosa, Fernando Oliveira 

Pedroso e Teresa Alexandra Veiga Costa.  

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 Filipa Andreia Pinto.  

O Senhor Presidente da Assembleia abriu os trabalhos informando o plenário 

relativamente às substituições para esta reunião e os pedidos de suspensão de 

mandato dos deputados municipais, Madalena Alves Pereira, Amilcar Romano, 

Ricardo Rosado e Ana Gomes da Silva, até ao dia 5 de Outubro. 

 

 
 

1. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO AO ABRIGO DO 
ARTIGO 35º DO REGIMENTO.  

 
Neste ponto da ordem de trabalhos intervieram os senhores munícipes:  

O Senhor Hirmino Mira, residente no Bairro da Cuf, Bloco Soure, nº5 r/c Dtº no Alto 

do Seixalinho. Quer saber qual é a razão oficial, porque não se deu continuidade às 

obras de jardinagem e de estacionamentos nos outros dois blocos do Bairro da Cuf. 

O Senhor Presidente da Assembleia informou que tomaram nota e que 

posteriormente iria ser informado por parte dos serviços da câmara municipal. 
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2. PERÍODO E ANTES DA ORDEM DO DIA 

Foram entregues 5 documentos na mesa, que vão estar anexados à ata e que 

passaram a ter a seguinte referência: 

Doc. A – CDU – MOÇÃO – O HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO ESTÁ À BEIRA 
DA RUTURA! 

Aprovado por maioria. Com 27 votos a favor da CDU, do PS, do BE e do MCI, 2 votos 
contra do PSD. 

 

 

Doc. B – CDU – MOÇÃO – REJEIÇÃO DA DECISÃO DA AUTORIDADE DA 
CONCORRÊNCIA FACE À VENDA DA EMPRESA GERAL DO 
FOMENTO (EGF) 

Aprovado por maioria. Com 26 votos a favor da CDU, do PS e do BE, 2 votos contra do 
PSD e 1 abstenção do MCI. 

 

 

Doc. C – PSD – RECOMENDAÇÃO – REDUÇÃO DO IMI E DOS ENCARGOS PARA AS 
FAMILIAS 

Rejeitada - Com 2 votos a favor do PSD, 16 votos contra da CDU, e 11 abstenções do PS, do 
BE e do MCI,. 

 

 

Doc. D – PS – MOÇÃO – UMA EUROPA, UM PAÍS E UM MUNICÍPIO SOLIDÁRIOS COM 
OS REFUGIADOS 

Aprovado por unanimidade. 

 

 

Doc. E – CDU – VOTO PESAR – TRÊS HOMENS, TRÊS PERCURSOS PARALELOS 

Aprovado por unanimidade. 

 

A Leitura e as intervenções sobre os documentos: 

Deputado do PSD – Vitor Nunes, lê o doc. C. 

Deputada da CDU – Apolonia Teixeira, lê o doc. A. 

Deputada do PS – Zélia Silva, lê o doc. D. 

Deputada da CDU – Susana Silva, lê o doc. B. 

Deputada da CDU – Dulce Reis, lê o doc. E. 
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Deputado Hugo Abade da CDU – Faz uma intervenção sobre a candidatura efetuada pela 

Câmara Municipal do Barreiro, a APL, a Câmara Municipal do seixal, a Baia Tejo entre outras 

entidades ao “European Connection facility”, que visa financiar os estudos para o 

reordenamento Portuário do Tejo. É um enorme passo dado por este município e seus 

parceiros para atingir os objetivos estratégicos e de desenvolvimento que tem vindo a ser 

afirmados pelo Barreiro. Reforça o trabalho que tem sido desenvolvido pela câmara do Barreiro 

e enumera as várias visitas, as ações e a dinâmica que se tem efetuado em torno do Terminal 

de Contentores. O que valoriza a Área Metropolitana de Lisboa, O Arco Ribeirinho Sul e o 

concelho do Barreiro. 

 

Deputado André Pinotes do PS – Saúda a intervenção que foi feita e diz que o Partido 
socialista, naquilo que for importante para o Barreiro, estará ao lado. Registam ainda 
positivamente o conjunto de iniciativas que a câmara tomou. 

 

Deputado Vitor Nunes do PSD – Faz um pedido de esclarecimento. 

Louva a intervenção do deputado Hugo Abade, mas quer saber qual é a posição do Partido 
Socialista do Barreiro, quanto à implementação do projeto “Terminal de Contentores”. 

 

Deputado André Pinotes do PS – Como forma de resposta, convida a ler no site do Partido 
Socialista, qual é a sua posição oficial. Acrescenta que o que é essencial, é que o que for 
importante para o Barreiro, seja acompanhado por todos. 

 

Deputado Hugo Cruz do PSD – Questiona se é um facto ou não, que um Gabinete de Estudos 
da sua federação Distrital, elaborou um documento onde é elencado na pág 86, sobre este 
estudo um role vastíssimo de obras a fazer no Porto de Sines e no Porto de Setúbal e que 
sobre o Barreiro e o Terminal de Contentores, o que refere é, reequacionar, reavaliar. 

Isto sim é não defender os interesses do Barreiro nos nossos partidos. Isto estar lá mencionado 
é lesivo. 
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Deputado Hugo Abade da CDU – Ouviu esta discussão entre o PS e o PSD, com algum 
espanto. Porque em momentos diferentes, ambos foram governo e quando chegou a hora de 
decidir coisas para o Barreiro não decidiram, voltaram a equacionar. 

O que a CDU deseja é que sejam todos unidos e que este projeto venha para o Barreiro. 

 

Deputado Paulo de Deus da CDU – Faz uma intervenção sobre o Projeto lei do PCP, sobre a 
“adoção de manuais escolares, garantido a sua gratuitidade” em que na reunião plenária onde 
há deputados do Barreiro, o PSD e o CDS votaram contra e o PS se absteve. 

O PSD criou mais de 4 mil desempregados neste mandato e aparece agora preocupado, e 
bem, com as questões sobre os encargos das famílias no IMI. 

A CDU está de acordo em discutir, na altura em que é a sua discussão e que é no mês de 
Dezembro. 

Sugere que o PSD, também podia colocar no documento que durante todo este mandato e o 
anterior, nunca a CDU aplicou as taxas máximas no concelho do Barreiro. 

 

Deputado André Pinotes do PS – O PS do Barreiro e os eleitos socialistas na Assembleia 
Municipal, na Câmara Municipal e nas Juntas de Freguesia, o que tem que fazer é defender os 
interesses do Barreiro e dos barreirenses. 

O secretário-geral do Partido Socialista assinou o protocolo, não existe necessidade de 
divergir. 

 

Deputada Zélia Silva do PS – Sobre o Terminal de Contentores, afirma que faz todo o sentido 
que quando estiverem concluídos os estudos de impacto ambiental, as soluções técnicas para 
o canal e outras, sejam feitas apreciações e sejam tiradas daí as devidas ilações. 

Ao Barreiro interessa e são precisas boas soluções, mas também têm que ser fundamentadas 
tecnicamente, para que se entenda se a vontade política é concretizável. 

Por três vezes o PSD, negou a hipótese ao Barreiro de ter uma travessia para Lisboa. 

O Projeto do Arco Ribeirinho Sul, já contemplava a atividade portuária no seu programa. 

 

Deputada Dulce Reis da CDU – Faz uma correção no voto de pesar. Onde se lê SIMARSUL 
deve ler-se AMARSUL. 
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Deputado Hugo Cruz do PSD – Faz uma sugestão de alteração ao doc. D do Partido Socialista. 

1ª página no último paragrafo, e lê o que pretende acrescentar. E ainda faz um acrescento na 
segunda deliberação do documento. 

 

Deputado Isidro Heitor do PS – Sobre o doc.C do PSD, ficou surpreendido que apresentem 
esta recomendação nesta altura. 

O PSD tem um Vereador na câmara do Barreiro, e era ai que deveria apresentar e tentar 
consolidar esta matéria junto do executivo camarário. 

É estranho que o PSD saiba que a lei do orçamento geral do estado foi publicada no dia 31 de 
dezembro de 2014 e que só agora venha rebuscar esta matéria. 

Como é que o partido e o governo do brutal aumento de impostos ousa apresentar ali 
propostas para retirar impostos ao executivo. 

 

Deputado Vitor Nunes do PSD – Faz um pedido de esclarecimento. 

Refere que a anterior intervenção demonstra um grave nervosismo pré eleitoral, que prenuncia 
uma derrota clara do PS nas eleições legislativas. 

Quer perguntar se qualquer membro da Assembleia Municipal, não pode apresentar propostas 
sem que lhe tenha que perguntar primeiro se o pode fazer. 

 

Deputado Isidro Heitor do PS – Responde que claro que podem mas que também é legítimo 
que se faça a análise política dos documentos apresentados. 

Defende que há que ter medidas integradas sobre esta matéria e que estando o PSD no 
executivo da câmara o que deveria fazer é exercer pressão sobre o presidente da câmara e o 
restante executivo. 

 

Deputado José Paleta da CDU – Sobre a questão do Terminal de Contentores, poderia 
eventualmente ficar descansado com as posições do Partido Socialista, mas relembra o 
passado e fica um bocado aflito. A Terceira travessia estava assegurada e depois deixou de 
estar. 

Em relação ao Terminal de Contentores o que todos têm chegado à conclusão é que pode criar 
empregos, que faz falta para o desenvolvimento do concelho e que pode vir a ser um projeto 
estruturante. 
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Acredita que vai ouvir no futuro uma palavrinha por parte do Partido Socialista sobre a questão 
da EGF e das águas. O PS diz que vão sempre defender a água pública, está na altura de o 
fazer não se deviam de atrasar, porque o que está em cima da mesa é a privatização das 
águas e dos resíduos. 

Vão votar favoravelmente a Moção do PS sobre os refugiados, mas são muito críticos quer ao 
seu conteúdo quer em relação áquilo que está omisso. 

Tem que se perceber porque é que estas pessoas estão a fugir dos seus países. Pessoas que 
tem os mesmos direitos das outras não tem que ser tratadas com misericórdia. 

Pergunta quem é que invadiu o Iraque, porque há responsáveis, há nomes. Esta invasão teve o 
consentimento de Bush, de Aznar do durão Barroso, etc. 

Estas pessoas têm direito a uma vida. Isto é um problema da União Europeia e do País, as 
outras estruturas, a câmara do Barreiro e o povo português terá uma palavra de solidariedade 
para com estas pessoas que são obrigadas a fugir do seu país para sobreviverem. 

Estas pessoas têm que ser integradas com todos os direitos. 

 

Deputado André Pinotes do PS – Não vão aceitar as alterações propostas pelo PSD ao doc.D. 

A moção como está responde ao que é essencial. 

Sobre a Recomendação do PSD sobre o IMI, conta a história de duas famílias do Barreiro, para 
elucidar que, se se fizer só uma leitura daquilo que são os agregados familiares pode por si só, 
alienar receita à autarquia sem representar um efetivo desagravamento a quem interessa. 

 

Deputado Vitor Nunes do PSD – As decisões em relação ao IMI, tem que ser adotadas até 30 
de Novembro. 

Entende que na AM, têm o direito e o dever de trazer temas que são do interesse das famílias 
barreirenses. 

 

O Presidente da Câmara Municipal - Relativamente à moção da CDU sobre o hospital do 
Barreiro. Está preocupado e considera que é imperioso ultrapassar esta situação, com o fim de 
melhor servir as pessoas e a população. 

Pediu uma reunião ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, mas 
não obteve resposta. 
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Quanto á recomendação do PSD sobre o IMI e independentemente da proposta trazida, diz 
que tem que ter imenso cuidado com estas questões que tem que ver com a lógica fiscal. 

E questiona qual é o papel do IMI na fiscalidade nacional, qual é a sua função e qual é a 
função de cada um dos impostos existentes. 

O IMI não é um imposto de carater social, é um imposto sobre a propriedade. E se querem 
exercer funções sociais a partir da fiscalidade, tem que ser através dos impostos que também 
têm essa função. 

Até junho de 2015 a receita do IMI é inferior à receita do IMI do mesmo período em 2014. 

No congresso da Associação Nacional de municípios, foi aprovada uma posição que se 
proponha que a Taxa máxima do IMI, fosse reduzida para 0,04. Estando o ^PSD no governo já 
a poderia ter posto a aprovar. 

Sobre o Terminal de Contentores, considera que o Terminal Multimodal do Barreiro é um 
projeto do Barreiro, da região e do País. Mais importante que discutirem protagonismos, é 
necessário que cada um assuma no âmbito da sua intervenção um combate persistente e 
inteligente, para que o Terminal Multimodal do Barreiro, seja uma realidade. 

Ficou preocupado depois de ouvir as intervenções do Partido socialista, porque acha que há 
demasiadas hesitações. 

Não assume e não está de acordo que se afirme que o Arco Ribeirinho Sul está enterrado. 
Diferente será dizer-se que a decisão do Governo PSD/CDS, atrasou o desenvolvimento do 
processo. 

Na sua opinião pessoal a crise dos refugiados é um reflexo das opções politicas e estratégicas 
que a Europa e os que mandam no mundo tem tomado. 

Está profundamente preocupado, não só com as questões de curto prazo, ou seja a situação 
das pessoas e como é que a Europa os deve ajudar.  

E coloca algumas interrogações, como vai evoluir esta situação nos países de origem dos 
refugiados. 

Como se combatem as causas que dão origem à fuga para a europa. 

Qual a posição e quais as soluções que a União europeia vai tomar para de forma solidária 
contribuir para a resolução destes gravíssimos problemas. 

Qual a posição organizada do nosso país e o que se propõe. 

Como se vão comportar os povos da europa. 
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Quais as consequências que podem ter nas ideias xenófobas que nestas circunstâncias tem 
tendência a crescer. 

Na sua opinião a nossa posição só pode ser uma, a de solidariedade entre os povos e entre os 
países. 

Pensa que se deve ponderar profundamente as consequências do que dizem, mas 
fundamentalmente do que fazem sobre esta matéria. 

Deputado André Pinotes do PS – Faz um protesto à declaração do senhor Presidente da 
Câmara, porque disse que o Partido Socialista já tinha dito por diversas vezes que o Terminal 
de Contentores, só poderia ser uma realidade em 2021. 

Fizeram um esforço de clarificação sobre qual era a posição do Partido Socialista, no sentido 
de descansar o Presidente e sobretudo para descansar os barreirenses. 

O que disseram foi a citá-lo, porque na ultima Assembleia Municipal, foi o Presidente que deu 
como prazo indicativo o ano de 2021. 

 

Deputado Vitor Nunes do PSD – Faz uma declaração de voto. 

Em relação ao documento apresentado de recomendação de redução do IMI e dos encargos 
para as famílias, onde foram convidados pelo Presidente da Câmara a retirar o documento e 
foram criticados por outras forças politicas pela apresentação do documento. 

Quer dizer que respeitando as posições das demais forças partidárias representadas na 
Assembleia municipal e independentemente dos juízos sobre os timings e sobre as 
competências de apresentação dos documentos, vão continuar a bater-se por aquilo que 
julgam que são os interesses dos barreirenses, que são os interesses e as legitimas aspirações 
de quem os elegeu. 

Não estão ali com nenhum timing eleitoral, nem ele nem o Hugo são candidatos à Assembleia 
da República. Estão a representar os interesses de quem os elegeu. 

Relativamente à moção do PS que votaram favoravelmente. Quer deixar claro que as 
preocupações e o drama dos refugiados, são enormes. O número que procura refúgio na 
Europa é avassalador. 

Não são bem tratados de onde veem e confiam que serão melhor tratados na Europa. 

É importante pensarem que muitas dessas pessoas tem o direito de um dia quererem regressar 
aos seus países. Criar condições, atende-las e acolhe-las nessa perspetiva também é 
importante. 
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Um assunto que não pode ser escamoteado é que um afluxo tão elevado para uma Europa que 
está em crise pode gerar pressões e isso pode ser aproveitado para fins que são espúrios e 
podem prejudicar a segurança na Europa. 

Devem estar atentos, acolher os verdadeiros refugiados o melhor possível, trata-los como 
seres humanos que podem querer ficar na europa ou regressar aos seus países. Mas tem que 
ficar atentos aos perigos, porque não querem convulsões, nem ditaduras, nem dramas na 
europa que conhecem hoje. 

Questões de saúde, votaram contra mas quer enfatizar que para o Partido Social Democrata, o 
Serviço Nacional de Saúde e a prestação tendencialmente gratuita de saúde é absolutamente 
fundamental. 

Os edifícios constroem-se ou reconstroem-se pela base. 

O PSD relativamente ao Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, conseguiu reduzir a sua divida no 
decurso deste mandato de 37,7 milhões de euros para 6,1 milão de euros. 

A 12 de agosto de 2015 entrou em funcionamento o tratamento de radioterapia de Intensidade 
Modulada, no Hospital do Barreiro. 

Foi feito um investimento de 250 mil euros na reabilitação do serviço de urgências médico-
cirúrgica. 

Tem que se optar, não se pode gastar tudo nos hospitais e ao mesmo tempo gastar-se tudo 
nos cuidados de saúde primários. 

Entretanto foi construída uma unidade de saúde familiar na Cidade Sol, ou seja alguma coisa 
foi feita. É impossível fazer tudo ao mesmo tempo com o dinheiro disponível, que é pouco. 

Quem tem responsabilidades governativas, sabe que há dificuldades financeiras. Isso acontece 
com o governo a nível nacional, como acontece com a câmara municipal ao nível autárquico e 
como acontece nos executivos das juntas ao nível das freguesias. 

E ainda assim como há reduções de IRC a nível nacional, sugerem reduções da carga 
tributária autárquica, porque a maior parte dos municípios tem taxas inferiores às do Barreiro 
incluindo Almada, que vai reduzir ainda mais. 

Em suma estão muito tranquilos pelo que tem feito pelos barreirenses, acreditam que vão 
continuar a fazer o seu trabalho. 

 

Deputado André Pinotes do PS – Faz uma declaração de voto. 

Relativamente às moções do Hospital Nossa Senhora do Rosário, IMI e da questão dos 
refugiados. 
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Votaram favoravelmente a Moção do HNSR, ainda que reconheçam às vezes algum excesso 
de linguagem, mas que não acham que seja o suficiente para os desviar do essencial. 

O PSD diz sempre que o Serviço Nacional de Saúde, é uma questão fundamental mas quando 
foi a Assembleia Municipal Extraordinária sobre o SNS, não marcaram presença e não vieram 
dar a sua posição. 

Relativamente à moção do Partido Socialista, faz uma menção ao PSD, que apesar de terem 
recusado fazer as alterações propostas, eles votaram favoravelmente. Não quiseram ser 
excessivamente detalhados na questão das causas nem de questões ideológicas que fossem 
fraturantes, porque é um assunto delicado. 

Não basta vir ali e ter uma preocupaçãozinha com os refugiados e recomenda que leiam o 
artigo de Clara Ferreira Alves, que no seu entender tem uma visão correta do assunto. 

Não se podem deixar levar pela solidariedadezinha para que seja vista pela sociedade, nem 
por outro lado alimentar qualquer tipo de sentimentos que possam fazer perigar a paz social. 
Dai que não tenham aceitado as alterações. 

Quanto ao IMI, para clarificar, abstiveram-se por uma razão muito simples. O Partido Socialista 
fez as suas contas na altura que achou adequada e apresentou uma proposta de redução de 
IMI. O PS defende a redução do IMI na medida em que não prejudicasse a receita, que se tinha 
tido naquele ano em particular. As suas contas permitia-lhes ver a aligeira folga que existia. 

Querem continuar a combater para que haja um desagravamento fiscal ao nível municipal, mas 
não consideram que a proposta do PSD vá no sentido desse objetivo. 

O PSD tem todo o direito de apresentar as propostas que quiser, não podem acompanhar 
porque não consideram o contributo. 

Apesar de reconhecer que o Presidente da Câmara Carlos Humberto tem razão quando diz 
que nem todos os impostos tem um cariz social puro e duro. Todos os impostos evidentemente 
por definição por Idiossincrasia, acabam por ter impactos sociais. Acham que o IMI também é 
um imposto para o qual se deve olhar com um olhar social. 

Reforça que o Partido Socialista acha que também existe uma dimensão social no IMI, como 
em todos os impostos porque afeta a vida das pessoas. 

Na moção D, foi mencionado pelo PSD a crise que se vive na Europa. A maior crise que se 
vive é a demográfica e que tem que ver com a inversão da pirâmide etária. Se as coisas forem 
bem estruturadas, se forem bem pensadas, pode haver aqui ganhos para todos. 

A título pessoal refere que se lembra de todas as saudações feitas à “ Primavera Árabe”, que 
as pessoas fizeram sem terem uma perspetiva histórica e sem perceberem exatamente as 
consequências que podia haver. 
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Era gravíssimo que isso se registasse nesta crise da qual ainda só conhecem a ponta do 
iceberg, que com muita hipocrisia da Sociedade Ocidental, foi ignorada durante muito tempo. 
Foi preciso uma fotografia de uma criança morta à beira de água para que se despertasse para 
um drama que já tinha anos. 

Isso é um ato de contrição que toda a sociedade portuguesa e ocidental deve fazer quando 
fazem tantas vezes a elevação daquilo que é o grande avanço da Sociedade Ocidental e 
depois tem estas falhas gravíssimas e que levam a erros que se vão repetindo. 

 

Deputado José Paleta da CDU – Faz uma declaração de voto. 

Começa pela moção da Saúde e da EGF da CDU, para dizer que vão continuar na batalha, na 
luta, não só na Assembleia municipal como noutros sítios, para que o Serviço Nacional de 
Saúde seja defendido. Hoje há muita gente que vai privatizando os serviços, mas vai dizendo 
que o SNS está cá, vai batendo no coração, mas vai privatizando. 

Vão continuar a trazer moções e a ir à luta em defesa do setor público, designadamente nesta 
questão da Água e dos Resíduos, senão qualquer dia até o ar vai ser privatizado. 

Vão continuar a trazer moções na defesa dos trabalhadores e dá como exemplo o drama do 
despedimento dos trabalhadores da EMEF. 

Diz que é interessante quando ali querem baixar o IMI e concorda que há razões para isso e 
que é uma coisa que tem que ser pensada, mas depois e ao mesmo tempo não se importam 
que haja trabalhadores que vão para a rua, que fiquem desempregados, sem subsistência. Não 
é para pagar o IMI é para comprar pão. 

Vai continuar naturalmente a trazer esses assuntos à Assembleia Municipal. 

Em relação à questão dos refugiados, crê que neste momento cada força politica quer marcar a 
sua posição em relação à leitura do mundo, que não é igual, naturalmente, entre as várias 
forças politicas. 

Conhecem a história, querem ser dialéticos, acham que o mesmo fenómeno não se volta a 
repetir. 

Acham que como diziam os chineses no provérbio da lei da dialética, da negação da negação, 
e que na tradução deles, a mesma água não passa debaixo da mesma ponte, duas vezes. 

Mas quando vêm este êxodo, este movimento das pessoas, lembra-lhes o final dos anos 30, 
em que também aí havia imensas massas por esse mundo a fugir da besta fascista e a besta 
fascista não era porque o Hitler era louco. A besta fascista é porque o conjunto das potências 
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que eram detentoras do poder económico, quiseram redistribuir os valores que havia no 
mundo. 

Reparti-lha do mundo, conquistar novos territórios. 

Hoje dentro também da dialética, há esse mesmo fenómeno, que é a repartição de territórios. 

Já foram repartidos poços de petróleo, na Líbia, na Síria. Não sabe quem está na fila para ser 
dono dos poços de petróleo daqueles países. 

Restruturam-se os países, destroem-se os países e alguém há de ficar com os poços de 
petróleo. 

Tem alguns fenómenos que devem ser lidos à vista da lei da dialética e que na sua opinião, 
lhes dá uma grande preocupação. 

Crê que também tem que ter confiança nos povos, confiança na luta pela paz, que mais do que 
nunca é necessária 

E a luta pela Paz não significa que não se queira transformar a sociedade, cada um 
naturalmente, segundo a sua ideologia e a sua força politica. 

O que está em causa e em cima da mesa é que têm que cada vez mais ganhar as pessoas 
para a luta pela Paz. 

Não apenas ficar em casa a ser solidários com os refugiados, mas é também a lutar pela Paz. 

A agressividade é pelos detentores do poder económico, perlas pessoas que querem lucro, 
mas em que esse lucro nunca os satisfaz. Nunca ficam satisfeitos com os lucros que têm e são 
esses que estão a provocar estas guerras. 

È esta sociedade injusta que vai ter que ser naturalmente alterada e aí são os povos é que vão 
conseguir alterar. 

 

Deputado André Antunes do BE – Faz uma declaração de voto. 

Abstiveram-se na proposta do PSD em relação à redução do IMI, porque apesar de no passado 
também terem apresentado propostas e terem votado favoravelmente propostas de redução de 
IMI. Não alinham nesta proposta, nem nesta forma demasiado conveniente. 

Porque não alinham na propaganda política a que esta proposta “cheira”. 

Não concordam com a forma nem, com o timing . 

Abstiveram-se mas continuam a ser favoráveis à redução do IMI. 
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3.4 ADESÃO À INICIATIVA “MAYORS ADAPT” – PACTO DOS AUTARCAS SOBRE A ADAPTAÇÃO 
ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS – DP/337. 

Esta proposta foi apresentada pelo senhor vereador Rui Lopo. 

A proposta foi aprovada por unanimidade, inserta na ata como “ANEXO F”. 

 

VEREADOR RUI LOPO – As questões das alterações climáticas, estão cada vez mais na 
ordem do dia, quer a nível global, no continente europeu e particularmente em Portugal. 

Um dado que lhe parece relevante é o recente boletim climatológico do Instituto Português do 
Mar e da Atmosfera, que revela que Portugal está em tendência de seca durante este ano, 
talvez a pior desde a década de setenta, com 74% do território Nacional afetado por estes 
indicadores. 

No caso concreto do Barreiro, com a proximidade do rio, a cota média do terreno é 
relativamente baixa. Tem que estar com muita atenção a estas matérias que tem um 
envolvimento estratégico num conjunto de aspetos relacionados com alterações climáticas. O 
envolvimento enquanto representantes dos municípios portugueses na estratégia Nacional de 
adaptação às alterações climáticas, assim como no programa CLIMADAPT, onde estão a 
promover a elaboração da estratégia. 

Esta iniciativa que hoje é colocada à consideração da Assembleia Municipal, de adesão ao 
“MAYORS ADAPT”, que na prática é uma alínea do pacto dos autarcas em que a AM já 
autorizou o município a representar o concelho em 2011. Não é mais do que reforçar a visão e 
a intervenção, particularmente na capacidade que têm que ter em mobilizar a sociedade, num 
incentivo à participação pública. Não só de outros autarcas mas no essencial das populações. 
É preciso motivar redes de contato que permitam conhecer e aprofundar o conhecimento 
científico e técnico sobre estas áreas. 

 

Deputado Vitor Nunes do PSD – Quer louvar e deixar expresso esta atitude positiva do 
município do Barreiro ao aderir a este plano, no sentido de prosseguir objetivos ecológicos e de 
proteção do ambiente. 
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Foi acordado pela Assembleia Municipal fazer-se a discussão em conjunto destes dois 

pontos. 

3.5 ADJUDICAÇÃO DA LOCAÇÃO FINANCEIRA PARA FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DEZ 
VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS COM CABINE DUPLA E CAIXA DE CARGA EM 
MADEIRA, MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO, SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL 
OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA. 

A proposta foi aprovada por unanimidade, inserta na ata como “ANEXO G”. 

 

3.6 ADJUDICAÇÃO DA LOCAÇÃO FINANCEIRA PARA FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 
DUAS MÁQUINAS RETROESCAVADORAS COM LANÇA EXTENSÍVEL, ATRAVÉS DO 
SISTEMA DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, COM RETOMA DE UMA MÁQUINA 
RETROESCAVADORA, MARCA CASE, MODELO 580K TURBO E DE UMA MÁQUINA 
RETROESCAVADORA, MARCA JCB, MODELO 3CX, MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO, SEM 
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA. 

A proposta foi aprovada por unanimidade, inserta na ata como “ANEXO H”. 

 

Estas propostas foram apresentadas pela senhora vereadora Sofia Martins. 

 

VEREADORA SOFIA MARTINS – Em 2014 a câmara decidiu avançar com um estudo que 
pudesse contribuir para a renovação da frota do município. 

Fizeram a avaliação durante o ano 2014, e deram início ao estudo financeiro no início do ano 
2015. 

A frota municipal tem uma idade média de 16 anos, encontrando-se neste momento com um 
período de vida útil totalmente ultrapassado. Os custos associados à atual frota municipal em 
consumos e reparações são bastante elevados, e com uma inadequação às necessidades dos 
serviços operacionais. 

Propuseram que entre 2015 e 2019 se fizesse a renovação da frota do município, onde se 
propõe passar de 150 viaturas atuais para 138 viaturas. Nesta fase propõe- se a reduzir 12 
viaturas e a renovar um total de 73. 

Nesta proposta a renovação para este ano é de 10 viaturas ligeiras de mercadorias e 2 
máquinas retroescavadoras. 

Para isso tiveram que recorrer ao serviço de leasing, e trazem à Assembleia Municipal para 
que esta se possa também decidir sobre se este é o procedimento adequado para a renovação 
da frota do município. 
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Deputado Hugo Cruz do PSD – Relativamente à temática das locações, em primeiro lugar pode 
concluir que conseguiram averbar alguma margem ou folga para poderem fazer locações 
financeiras de novas viaturas, o que é um dado positivo resultado do esforço obrigatório. 

Quanto aos concursos em si, verificou que apenas uma entidade, concorreu ao concurso e 
gostava de saber se houve alguma razão para que isso acontecesse e também se houvera 
contatos prévios com algumas entidades. 

Verificou que o município do Barreiro tinha alguns diferendos relativamente a uma garantia 
bancária com o Banco Santander. Aproveita para perguntar se esta situação já está resolvida e 
se a garantia bancária já foi executada. 

Quer ainda saber em que medida as preocupações ambientais foram tidas em conta nestas 
aquisições. 

 

Deputado André Pinotes do PS – Saúda a renovação, pelo que representa e pelo esforço 
financeiro, mas sobretudo porque representa mais condições para os trabalhadores  

Sendo o plano até 2019, pergunta se está a ser avaliada a possibilidade de aquisição de 
veículos elétricos e se foi feito um levantamento de estímulos ao nível dos quadros 
comunitários de apoio e outros. 

 

Deputado Paulo de Deus da CDU – O que está a ler é sobre um concurso “mediante consulta 
pública”, e tanto quanto julga saber, num concurso público não há contacto com os 
interessados, não se vai perguntar se há ou não há interessados a concorrer. 

Gostava de ser esclarecido. 

 

Deputado Isidro Heitor do PS – O documento já foi explicado pela senhora vereadora. Quer 
dizer que genericamente entende que este é um ato de decisão politica por parte da câmara, 
correto. Em termos da gestão daquilo que são os instrumentos, as ferramentas e os 
equipamentos da autarquia. Assim como numa empresa tem que se analisar qual é a sua 
situação, a sua vida útil, o estado em que se encontra e se correspondem às necessidades 
neste cado do município.  

Tem de abonar o estudo de viabilidade económico-financeiro que foi feito por uma empresa 
externa, uma empresa de consultadoria, porque acredita que é assim que as coisas 
normalmente funcionam. Que a empresa questionou os vários departamentos da câmara, os 



                          MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

17 
 

vários trabalhadores em relação a determinado tipo de matérias. Não tem motivos para por em 
causa, algumas das contas feitas nomeadamente em relação a ganhos na aquisição de 
determinadas máquinas que vão substitui alguns serviços que hoje são prestados 
externamente e dá alguns exemplos. 

Gostaria de saber só por curiosidade quanto custou este estudo ao município. 

Refere os valores em causa nas propostas e que são de 189 mil euros mais IVA e 135 mil 
euros mais IVA. 

O nosso município não é de grande área geográfica, tem que se ponderar se determinado tipo 
de veículo é o adaptado. 

Entende que é correta a substituição do parque automóvel da câmara e que a estratégia é a 
correta. 

 

Deputado Hugo Cruz do PSD – O referido estudo que suportou esta renovação da frota, 
menciona que foram calculados os custos associados às modalidades e aquisição ALD e 
leasing. Tendo sido consultadas várias entidades financeiras, sendo que a proposta mais 
vantajosa foi do Banco Santander. 

Este tipo de contatos como pode verificar ocorreram e na prática é uma coisa normal. 

 

VEREADORA SOFIA MARTINS – Dá nota de que embora saibam que os 36 meses são o que 
é recomendado, o Tribunal de contas, tem várias jurisprudências nesta matéria, onde de facto 
aceita mais tempo mediante as justificações. E existem fundamentações. Procuraram perceber 
junto de outros municípios que conseguiram autorizações para mais meses, mediante 
justificação. 

São equipamentos que têm períodos de amortização bastante longos e que os 36 meses, são 
claramente um esforço financeiro elevado, para o período de amortização da viatura. Mas o 
Tribunal de Contas é soberano e irá prenunciar-se sobre essa matéria, e o que for necessário 
fazer-se para o justificar, farão. 

Tiveram também uma preocupação muito grande nas matérias ambientais. Hoje em dia os 
consumos da frota não são admissíveis ambientalmente. Mas mesmo mantendo o mesmo nível 
de combustível os consumos para uma frota renovada são de um terço em relação à frota 
atual. 
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Num município pequeno como o Barreiro, algumas questões podem não justificar o 
investimento inicial. O que poderá ser desagregado daqui a dois ou três anos, quando 
chegarem à fase das viaturas mais ligeiras. 

Há também aqui outras matérias do ponto de vista da ética e do exemplo que tem que ser 
prosseguidas e é esse caminho que irão fazer. 

Sobre os fundos comunitários, têm procurado e neste momento a única janela que existe é 
para renovações de frotas para transportes e que não são frotas municipais. Vão continuar a 
procurar e a insistir. Era vantajoso para todos renovar mais rapidamente a frota. Isso traria uma 
redução de custos bastante significativos e poderia ajudar a fazer outro tipo de investimentos.  
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ENCERRAMENTO  

O Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos pelas 00 hora e 

7 minutos do dia 9 de Setembro de 2015 constando a gravação áudio desta sessão 

arquivada, nos serviços da Assembleia Municipal.  

 

APROVAÇÃO DA ACTA  

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 25 fevereiro 2016, 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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