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Ata n.º 7/16 
Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

(de continuação) 
 

Realizada em 01 de Julho de 2016 
 

Ao primeiro dia do mês de Julho do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma 

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

seguinte Ordem de Trabalhos: 
 

Ordem de Trabalhos 

 

3.4 Empréstimo de médio e longo prazo 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 – Aditamento ao contrato.  

3.5 Aditamento ao contrato-promessa de compra e venda do imóvel – Quinta 

Braamcamp.  

3.6 Empréstimo de médio de longo prazo para aquisição da Quinta do 

Braamcamp até ao montante de € 2.900.000,00 – alteração do contrato  

3.7 Empréstimo de médio e longo prazo para realização de obras na Quinta do 

Braamcamp, promovendo a sua abertura a público e integração no território 

de Alburrica até ao montante de € 1.800.000,00 – Alteração ao contrato.  

3.8 Empréstimo de médio e longo prazo para concretização de diversos 

investimentos de interesse municipal até ao montante de € 2.300.000,00 – 

Aditamento ao contrato. 

Verificada a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21.h30, 

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

anexa à ata, não estando presentes os representantes eleitos pelo MRPP e pelo MCI. 
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O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente Carlos Humberto 

Palácios Pinheiro de Carvalho e pelos Senhores Vereadores, Luis Ferreira, Regina 

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

Lobo e Teresa 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 Secretária Teresa Guerreiro.      
 
O Senhor Presidente da Assembleia Municipal Dá início à sessão e começa por ler 

a lista dos deputados em regime de substituição: 
 

CDU 
Deputado Jorge Espirito Santo – Deputado Carlos Bucho 
Deputada Alexandra Silvestre – Deputado José Caetano 
Deputada Antonieta Oliveira – Deputado José Carlos Marques 
Deputada Ana Porfírio – Deputado António Raposo 
 
PS 
Deputada Zélia Silva – Deputada Teresa Guerreiro 
Deputado André Pinotes – Deputado António Machado 
Deputada Ana Gomes da Silva – Deputado David Rodrigues 
 
PSD 
Deputado Hugo Cruz – Deputado Eduardo Correia 
 
BE 
Deputado Mário Durval – Deputado Manuel Sabino 
 

Senhor Presidente da CMB – Diz ter algumas informações que gostaria de partilhar: 
- A empresa Trivalor, localizada em Palhais, com o problema dos sobreiros já 

ultrapassado e, segundo os investidores, a preparar a continuação da obra que 

atingirá valores entre 30 e 35 milhões de euros irá concentrar cerca de 400 

trabalhadores. 
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- Terminal de Contentores, têm sido feitos alguns contatos com o Governo que levam 

a pensar que o processo está a avançar positivamente e que o estudo de impacto 

ambiental estará concluído em Agosto. No final do ano 2016, ou início de 2017 haverá 

já condições de tomar uma decisão sobre esta matéria. 
- Zona do Polis, segundo o Banco Santander, o processo de adjudicação estará pronto 

em Junho e o CIRAE vai ter início em julho. 

- Está lançado o plano de repavimentação para 17 arruamentos, alguns também com 

intervenção nas condutas de água e de saneamento, que vai rondar cerca de 400 mil 

euros. 
- Concurso de Gastronomia, a avaliação foi positiva. 
 
Deputado Isidro Heitor – Faz referência à repavimentação das passadeiras e, no 

âmbito de turismo, deveria ser feita mais divulgação do concelho. 
 
Deputado Amilcar Romano – Pergunta como está o assunto da Cordoaria e espaço 

envolvente, bem como o que se pensa para a Ilha do Parque. Questiona ainda sobre o 

que foi feito pelo Comércio local e diz que a Câmara Municipal publicou um livro que é 

um bom documento que merecia mais divulgação. Como tal, poderia fazer oferta de 

um exemplar aos comerciantes que o considerassem deixar exposto nas montras. 
 
Presidente da Câmara Municipal – Fala ainda sobre mais alguns assuntos como os 

refugiados, dizendo nunca terem sido contatados pelo Governo quanto a esta questão 

e depois fala ainda sobre as Ligações industriais com: a Baía do Tejo; um protocolo 

que assinou com a nova FISIPE e um outro protocolo que vai assinar com a antiga 

SIMARSUL ficando, assim, todos os esgotos tratados. 
 
3.4. – Empréstimo de médio e longo prazo até ao momento 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 divida por amortização do 
empréstimo contraído no âmbito do PAEL – Aditamento ao contrato. 

 
Aprovado por maioria com 28 votos a favor da CDU; do PS; do PSD e do BE, e o 

voto contra da Deputada Madalena Alves Pereira, que entregou declaração de voto, 

por escrito, para anexar à presente ata. 
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3.5 – Aditamento ao contrato-promessa de compra e venda do imóvel Quinta do 

Braamcamp. 
 

Aprovado por maioria com 21 votos a favor da CDU, BE e PSD, um voto contra da 

Deputada (PS) Madalena Alves Pereira (que entregou declaração de voto por escrito, 

para anexar à presente ata) e 7 abstenções da restante bancada PS. 
 

3.6 – Empréstimo de médio e longo prazo para aquisição da Quinta do 
Braancamp até ao montante de €2.900.000,00 – Alteração ao contrato 

 
Aprovado por maioria com 21 votos a favor da CDU, BE e PSD, um voto contra da 

Deputada (PS) Madalena Alves Pereira (que entregou declaração de voto por escrito, 

para anexar à presente ata) e 7 abstenções da restante bancada PS. 
 
3.7 – Empréstimo de médio e longo prazo para realização de obras na Quinta do 

Braancamp, promovendo a sua abertura ao público e integração no 
território de Alburrica até ao montante de €1.800.000,00 – Alteração ao 
contrato   

 
Aprovado por maioria com 19 votos a favor da CDU e PSD, um voto contra da 

Deputada (PS) Madalena Alves Pereira (que entregou declaração de voto por escrito, 

para anexar à presente ata) e 9 abstenções da restante bancada PS e do BE. 

 

3.8 - Empréstimo de médio e longo prazo para concretização de diversos 
investimentos de interesse municipal ate ao montante de € 2.300.000,00 – 
Aditamento ao contrato. 

 

Aprovado por maioria com 17 votos a favor da CDU, 2 votos contra dos Deputados 

(PS) Amilcar Romano e Madalena Alves Pereira (que entregaram declaração de voto 

por escrito, para anexar à presente ata) e 10 abstenções da restante bancada PS, do 

PSD e do BE. 
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ENCERRAMENTO 
 

O Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos pelas 00.h15 do 

dia dois de julho do ano de dois mil e dezasseis, 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 em reunião ordinária realizada no dia 28 de novembro de 
2016 vai ser assinada por mim Maria C R Assunção,                          Assistente 

Técnica, que a lavrei e pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Frederico 

Fernandes Pereira. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 
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