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Ata n.º 9/16 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 
Realizada em 29 de setembro de 2016 

(de continuação) 
 
Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte 

e uma horas, no Auditório da Biblioteca Municipal reuniu a Assembleia Municipal do 

Barreiro, com a seguinte agenda: 

 

Ordem de Trabalhos 

 
3.1 APRECIAÇÃO DA INTERVENÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 

SOBRE A ACTIVIDADE MUNICIPAL BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 

MUNICÍPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 25º Nº 2 ALÍNEA C) DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE 

SETEMBRO. 

 

3.5 TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) A COBRAR NO ANO DE 2017.  

3.6 FIXAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS DE 2017, RECEITA A ARRECADAR EM 

2018.  

3.7 DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL EM 2016 A COBRAR NO ANO DE 2017.  

 
Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21.30 

horas, registando-se a presença dos 31 deputados municipais, conforme lista de 

presenças anexa à ata. 

 

O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente Carlos Humberto 

Palácios de Carvalho e pelos Senhores Vereadores, Luis Ferreira, Sofia Amaro 

Martins, Regina Célia G. Agostinho Janeiro, Marcelo Moniz, Rui Pedro Gaspar Lopo, 

Sónia Isabel C Oliveira Lobo, Joana Rita Branco e Bruno M Viegas Vitorino. 

 

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 Ana Mª Gomes da Silva. 
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 O Senhor Presidente da Mesa fez a leitura dos pedidos de substituição que foram 

feitos pelos deputados municipais, ao abrigo do artigo 78º da lei 169/99 de 18 de 

Setembro, revista pela lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 

CDU  

Deputada Alexandra Silvestre – Deputado Arlindo Costa 

Deputada M Antonieta Oliveira – Deputado Carlos Bucho 

Deputado Rui Ferrugem – Deputada Silvia Baião 

Deputado Hugo Abade – Deputado Alfredo Falcão 

Deputado José Paleta – Deputado Carlos Marques 
 

PS 

Deputado Ricardo Rosado – Deputado A. Couceiro Machado 

Deputada Madalena A. Pereira – Deputada Teresa Guerreiro 

Deputado Amilcar Romano – Deputada Filipa Pinto 

Deputado Carlos Guerreiro – Deputado David Rodrigues 
 

PSD - Deputado Hugo Cruz – Deputada Patricia Ferreira 
 

BE - Deputado Mário Durval – Deputado Manuel Sabino 
 

O Presidente da Assembleia Municipal prossegue dando a palavra ao Senhor 

Presidente da CMB para a intervenção escrita que é o ponto 3.1 
 

3.1 APRECIAÇÃO DA INTERVENÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A 

ACTIVIDADE MUNICIPAL BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE ACORDO 

COM O ARTIGO 25º Nº 2 ALÍNEA C) DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO. 

 

Presidente da Câmara – Cumprimenta toda a assistência e passa a referir a atividade 

do executivo sobre um conjunto de contatos, alargado a entidades públicas e privadas, 

de modo a articular posições e obter maior desenvolvimento para o concelho, 

elencando entre outras: APL; Infraestruturas de Portugal; LNEC; Baía Tejo; Câmaras 

Municipais do Arco Ribeirinho Sul; CM Lisboa; CM Setúbal, Centro de Emprego, 

Ministros e Secretários de Estado da Indústria, da Economia, do Ambiente e da Saúde 

etc. Refere a relação de proximidade com diversas entidades concelhias através de 

Movimentos Associativos, Escolas, IPSS, Grupos de Empresários, iniciativas com a 

população ou os trabalhadores do Município. Diz que a atividade cultural, desportiva, 

recreativa e lúdica é muito intensa, referindo as Festas do Barreiro; A Escola Somos 

Todos Nós; A Feira Quinhentista e o Mês da Música. De seguida fala sobre um 

conjunto de diversas obras visíveis no concelho que, apesar dos lamentáveis 
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transtornos de trânsito, pelos quais pede desculpa, decorrem para melhorar as 

condições de vida no Barreiro. Assinala o alargamento de percurso de algumas 

carreiras dos TCB que, desde o dia 4 de Julho, fazem a ligação ao concelho vizinho da 

Moita e continua a informar sobre vários acontecimentos, elencando os de mais 

interesse como: Pavilhão na FISIPE; Sala de aula na Escola Fidalguinhos; Caminho 

Municipal para a Moita; Módulo de Atletismo na Escola Quinta Nova Telha; Reabertura 

da Piscina Municipal; Obras no Edifício TCB (para melhor condições de 

operacionalidade a funcionários e público utente); Anuncia as obras no Ex Café 

Barreiro para acolher a Esquadra da PSP; A aprovação de candidatura de 

recuperação ambiental da Ex CUF/Quimigal; A entrega de documento sobre o 

Terminal Multimodal do Barreiro; Reforço da atividade portuária no concelho; 

Melhoramentos na rede escolar (mais 2 salas de pré-escolar que passou de 31, em 

2005, para as atuais 45); Preparação de concurso mais salas de aulas, em várias 

escolas; Um Concurso para Construção de um Canil Municipal outro para 

Recuperação do Moinho de Maré; ETAR da Rua D. José Cárcamo Lobo e ainda 

algumas rotundas e pavimentações necessárias. Termina a intervenção lembrando o 

80º aniversário da água pública no Barreiro e o 60º dos TCB.  

 

Presidente da Assembleia Municipal Agradece e dá a palavra à Senhora Deputada 

Ana Porfírio, para esclarecimentos. 

 
Deputada Ana Isabel Porfírio (CDU) Cumprimenta todos e pergunta após a compra 

da Quinta Braancamp qual é o plano para a zona envolvente, se há noção do nº de 

utilizadores da praia de Alburrica (porque se tem a perceção que são muitos) e quanto 

tempo será necessário para cumprir os itens requeridos na análise efetuada, à 

qualidade da água, por entidade certificadora para que a praia fluvial possa ser 

qualificada como tal e passar a ter outro tipo de apoios, nadadores salvadores etc. 

 

Deputado André Pinotes (PS) Cumprimenta a todos os que estão presentes, saúda a 

modernização no funcionamento da AM, pela prática de disponibilizar as publicações 

no sítio do município e lembra que, em anterior reunião deste órgão, havia solicitado 

que a informação escrita, do Senhor Presidente da Câmara, fosse igualmente 

disponibilizada aos munícipes no respetivo sítio. Dada a evolução tecnológica, que fez 

diminuir bastante estes custos, pretende solicitar que se continue a trabalhar no 

sentido de possibilitar acesso às gravações áudio destas reuniões e à forma como são 
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tratadas e trabalhadas, bem como, nos termos e prazos permitidos por lei, que fosse 

igualmente disponibilizada, no sítio, a informação escrita do Presidente para o 

conhecimento geral dos munícipes.  

 

Deputado Paulo Deus (CDU) Cumprimenta toda a assistência e prossegue 

elencando os eventos que vão decorrer neste trimestre e sobre os quais o Senhor 

Presidente da CMB já havia feito referência e conclui com as questões:  

• Qual o envolvimento real da Câmara em toda esta atividade (cultural, desportiva, 

recreativa e lúdica aqui referidas); 

• Em que moldes esse envolvimento é realizado. 
 
Presidente da Assembleia Municipal - Agradece e dá a palavra à Senhora Deputada 

Zélia Leal da Silva (PS). 

 

Deputada Zélia Silva (PS) Cumprimenta a presença de todos e quanto às explicações 

do Senhor Presidente da CMB, pretende colocar algumas questões / observações. 

Começa pelo tema da mostra empresarial nas Festas do Barreiro que a seu ver já teve 

maior expressão e está agora mais reduzida pergunta à Câmara qual o seu 

envolvimento nos convites à participação do tecido empresarial, para que este tenha 

efetiva participação nas mostras, o que considera essencial ao desenvolvimento do 

concelho e de todos os envolvidos. Também aos visitantes da feira se espera que 

obtenham o máximo conhecimento sobre o que as empresas, lá representadas, têm 

disponível em termos de produtos e de serviços, de como podem ajudar-se 

mutuamente. Dada a importância de tudo isto, gostaria de entender melhor o 

envolvimento da CMB neste contexto. Compreende que é necessário propagar o 

número de Stands mas, devido a dificuldades financeiras, sobretudo este ano 

observou-se uma diminuição de expositores que não participaram, percebe os motivos 

pelos quais Stands de Movimentos; de Associações e congéneres não ficaram isentos 

de pagamento, contrariamente ao que era prática do Município. Quanto aos 

equipamentos municipais Piscina e AMC, não estarem disponíveis para utilização 

pública no mês de agosto, entende-o como uma grande lacuna que deveria ser 

considerada, pois sendo um mês de férias em que muitas famílias não saem do 

Barreiro, têm mais tempo livre e poder-se-iam criar bons hábitos na frequência destes 

equipamentos que, se pretende, cada vez mais ao serviço das populações. Disse. 
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Deputado André Antunes (BE) Cumprimenta os presentes e quer reforçar o tema da 

Piscina e saber quais os motivos de encerramento durante todo o verão dado que só 

reabre a 2 de outubro considera que se deveria alterar esta situação. Disse. 

 
Presidente da Assembleia Municipal Agradece a intervenção e dá a palavra à 

próxima inscrita. 

 
Deputada Apolónia Teixeira (CDU) Cumprimenta a audiência e dirigindo-se ao 

Presidente da Câmara, cumprimenta-o pela atenção dispensada à educação e à 

Escola Pública, nomeadamente, quanto às obras que a informação escrita diz 

efetuadas em várias escolas do Concelho. Depois pergunta, se já existe, qual é o 

balanço da abertura do ano letivo e em relação à anunciada transferência de 

competências, do Governo para as autarquias, nomeadamente na área social: RIS, 

Complemento para idosos com baixos rendimentos etc…, indicia alguma 

preocupação, dada a má experiencia anterior nesta matéria, pese embora tratar-se de 

descentralização de competências ainda em apreciação gostaria de saber a posição 

da Assembleia Municipal. Disse. 

 

Deputado André Pinotes (PS) Pedido de esclarecimento à anterior interveniente no 

sentido desta esclarecer aqui, quais os diplomas legais a que se referiu aquando da 

sua intervenção ou se a mesma não passou de conjeturas, de suposições.  

 

Deputada Apolónia Teixeira (CDU) Esclarece as dúvidas do Deputado André 

Pinotes, repetindo que tão-somente perguntou ao Presidente da Câmara se as 

autarquias haviam sido esclarecidas sobre esta matéria. 

 

Deputado Couceiro Machado (PS) Cumprimenta a assistência e vem falar sobre as 

AUGI dizendo que o saneamento nestas áreas de génese ilegal é uma situação que 

se arrasta há vários anos, com outros tantos avanços e recuos. Depois faz algumas 

perguntas como: 

- Com esta candidatura ao POSEUR, o município poderá finalmente ter condições de 

solucionar esta situação? 

- Se é em toda a área do Concelho, ou não, que se processa a lavagem dos 

contentores e qual a regularidade com que ocorre porque, na freguesia de Stº António 

da Charneca, existem vários a acumular lixos e monos sem qualquer tipo de 
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higienização. Contatou a Junta de Freguesia que optou apenas por medidas de 

sensibilização verbais, com as quais não se obteve resultados práticos e as coisas 

continuam sujas e mal cheirosas 

 – Quais as medidas previstas para sensibilização da população no que concerne à 

manutenção de limpeza em espaço público, nomeadamente dos dejetos dos animais 

de estimação, que a maioria dos donos leva à rua para satisfação das suas 

necessidades, mas só uma ínfima percentagem destes procede corretamente à sua 

remoção e portanto, se vai continuar a colocar cartazes com a indicação de eventuais 

sansões ou pretende ser mais ativa na aplicação das mesmas. Disse.  

 

Presidente da Assembleia Municipal Agradece as anteriores intervenções e dá a 

palavra à próxima inscrita. 

 
Deputada Rita Carvalho (CDU) Cumprimenta todos os presentes e pergunta ao 

Senhor Presidente da Câmara sobre: 

- Quanto ao Relatório Preliminar e Estudo de Impacto Ambiental do Terminal 

Multimodal do Barreiro, qual o prazo de pronunciação para as entidades consultadas e 

subsequentemente quais os procedimentos que decorrerão;  

- Qual a intervenção que tem sido feita em espaços públicos (ciclovia e pedonal) e o 

que está programado fazer no âmbito dos projetos 2020, da Área Metropolitana ou do 

PEDUR. Disse. 

 

Deputado Vitor Nunes (PSD) Cumprimenta toda assistência presencial e 

eventualmente “on-line”, em especial ao Senhor Presidente da Câmara pela exposição 

do trabalho desenvolvido no Barreiro e o Vereador Rui Lopo por toda a informação 

disponibilizada quanto ao projeto de desenvolvimento ambiental. De seguida interpela 

o executivo quanto à sua preocupação, associada à de muitos Barreirenses, pela 

insuficiência na iluminação e higienização do espaço publico dizendo que é um 

problema efetivo que gera insegurança e insatisfação e (não sendo fácil solucionar de 

imediato) que passos estão a ser dados nesse sentido. 

- Aquisição da Quinta Braancamp, respetivos encargos e sua utilização, muito já foi 

dito na informação escrita do Presidente, mas pretende saber mais, caso pudesse 

concretizar. 

- Saúda como bom para o Barreiro toda a obra efetuada mas pergunta o porquê de só 

agora algumas estarem a ser concretizadas, caso do campo do Barreirense onde 
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afirma que as garantias bancárias estavam em condições de ser acionadas há mais de 

dois anos. Como estão a decorrer estes trabalhos e qual a previsão de prazos de 

conclusão. 

- A imprensa local contém informação que o Presidente gostaria que o Governo se 

pronunciasse no decorrer de 2016, com uma decisão sobre o Terminal de 

Contentores, no Barreiro, pergunta se é possível concretizar mais. 

- Para os demais projetos, considerados no estudo como estruturantes para o Barreiro, 

para a Península e para a Região (3ª travessia; Pontes para Seixal e Montijo; Novo 

Aeroporto e acessibilidades …) se há ideia quanto à possibilidade de concretização. 

- Se para 2016 já há dados, quais, quanto à geração de emprego no Concelho. 

 

Presidente da Assembleia Municipal Agradece a intervenção do Deputado PSD e 

dá a palavra ao Deputado do PS. 

 

Deputado Isidro Heitor (PS) Agradece, cumprimenta a assistência presente ou 

interligada, Deputados, Executivo e Membros da mesa. Diz que o Presidente 

apresentou várias questões mas pretende debruçar-se sobre as questões micro: 

- Património Ferroviário do Barreiro, pergunta quais as conclusões do Grupo de 

trabalho, nomeado pelo Governo e coordenado pela CMB, sobre a utilização deste 

património desativado e o que foi, ou está a ser feito, com base nas conclusões desse 

grupo de trabalho; 

- Ligação pedonal ciclável Barreiro/Seixal e implementação de um sistema de gestão 

de tráfego inteligente entre Quinta Braancamp, Largo 1º de Maio e Brº Alves Redol. 

Pela forma como a matéria é introduzida na informação do Presidente, fica-lhe a 

dúvida quanto à implantação de tráfego inteligente se este está, ou não, relacionado à 

ligação pedonal e ciclável e o tráfico fluvial de Coina; 

- Muleta, aprovação do projeto por parte da DGRM e liquidação das licenças de 

construção, pergunta se é possível fazer o ponto de situação e perspetivar quanto ao 

valor do empréstimo de 300 Mil euros aqui aprovado, porque a imprensa local refere 

que a Câmara de Alcochete tem um valor 20% mais elevado, para projeto semelhante; 

- Mercado 1º de Maio transmite-se que se vai iniciar o processo de acionamento das 

garantias bancárias com vista à correção das anomalias. Requer-se empenhamento 

num processo que já conta com 6 anos passados, agora vem a época das chuvas, o 

que ainda nos deve deixar mais alerta e também levar em conta queixas de moradores 
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da zona quanto ao barulho (noturno) produzido pelos equipamentos de frio, instalados 

no mercado, que é preciso insonorizar; 

Serviço de Águas fazer um lamento e um apelo ao executivo, para que permita à AM 

monitorizar a execução do PIGAS conforme compromisso assumido em 2011 assim 

como o plano de segurança da água que, entendemos, deverá passar a ser remetido à 

respetiva Comissão da AM, para análise. Não se trata de uma questão política mas de 

um alerta no bom sentido, sugere uma auditoria à faturação da água, exemplificando 

com algumas situações ocorridas, das muitas queixas neste setor, devido a 

estimativas mal aplicadas que geram aumentos exorbitantes na faturação e, aquando 

solicitada uma verificação de leitura, constatada diferença (para menos), só passados 

2 ou 3 meses é “reposta” e processo consiste em “diluir” esse valor nos futuros 

pagamentos, não se procedendo à devolução do mesmo. Assim, esta modalidade que 

articula com o tempo e os diferentes escalões parece não ser objetiva e não me refiro 

à Camara como é evidente, mas à possibilidade de algo no próprio sistema informático 

estar a “ir aos bolsos” dos Barreirenses, atendendo o elevado número de queixas 

apresentadas.  

Estrada circundante entrada e saída do Terminal-Rodo-Ferro-Fluvial do Barreiro está 

em péssimo estado de conservação, bem como aquelas casas, património da CP que 

dão uma imagem degradante à cidade. Sendo que este assunto já foi abordado e 

nada vejo em resposta na informação do Senhor Presidente pergunta-se o que foi feito 

pois, contrariamente ao que alguém afirmou, parece que é matéria de competência da 

Câmara a intervenção naquele espaço. Na Avª da Liberdade, na zona dos 

separadores, as árvores atingiram dimensões perigosas para a circulação pedonal e 

por isso alerta a CMB que solicite aos serviços próprios a verificação no local a fim de 

tomar algumas medidas no sentido prevenir acidentes que não sendo por 

responsabilidade da Câmara é sempre conveniente evitar. 

- Passadeiras (em época de chuva), das que têm o piso sobrelevado sem o 

correspondente sumidouro, de águas pluviais, por perto vão gerar os conhecidos 

alagamentos, quanto às outras, existem muitas com demasiados buracos e 

abatimentos onde os efeitos serão idênticos. Disse. 

 
Presidente da Assembleia Municipal Agradece e dá a palavra à Senhora 

Deputada Zélia Silva (PS). 
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Deputada Zélia Silva (PS) Começa por pedir um esclarecimento quanto ao período 

de faturação da água se ainda existe ou não o tarifário bimensal da água, sendo logo 

informada que não, atualmente os serviços camarários emitem mensalmente a fatura 

da água, prossegue salientando um problema existente no espaço público da 

envolvente à Biblioteca Municipal, que está a ser objeto de vazadouro de lixo e monos. 

Foi aqui falado, pelo Senhor Ver Rui Lopo, sobre algumas ações de sensibilização da 

população efetuadas pelas autarquias, a fim de acabar ou minorar estas situações e 

que não parecem estar a obter resultados práticos dado que continua o problema real 

com o espaço público. Pretende saber o que está previsto para zona do campo do 

Barreirense e envolvente, quando se acionarem as garantias bancárias e também o 

previsto para a Quinta do Braancamp, sobretudo junto ao rio, onde muito se tem feito, 

mas felizmente há sempre coisas que se pode continuar a trabalhar para melhorar e 

tornar mais atrativas, nomeadamente iniciativas com a comunidade educativa para o 

aproveitamento desse espaço, se existe um concurso de ideias ou se é uma ideia que 

a Câmara tem face a este proto caderno de encargos o que vai ser feito na Quinta do 

Braancamp. Agradece. Disse. 

 
Presidente da Assembleia Municipal Agradece e dá a palavra à Deputada Susana 

Silva (CDU). 

 

Deputada Susana Silva (CDU) Cumprimenta todos os presentes e passa a ler um 

documento sobre o alargamento de percurso dos TCB ao concelho da Moita bem 

como a responsabilidade destes quanto à mobilidade dos seus utentes cujo 

investimento também tem passado pela implementação de autocarros destinados a 

pessoas com mobilidade reduzida tendo em conta um dos direitos consagrados na 

CRP – igualdade no direito à mobilidade. 

 
Presidente da Câmara Municipal Para resposta às questões colocadas, não 

sendo questões de resposta rápida, a que se possa apenas dizer sim ou não, vai 

responder ao maior número possível de questões. 

- Quinta do Braancamp existem 2 empréstimos: um para a compra, no âmbito do 

PARU, no valor aproximado de 900 mil euros; outro para a obra que, como havia 

dito, também existe uma candidatura. Ainda no âmbito do PEDU, nas outras duas 

vertentes que o completam, além PARU, temos na vertente Mobilidade (PAMU), 

projetos para a ligação pedonal e ciclável Barreiro/Seixal e de Mobilidade inteligente 
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e na vertente Para as Comunidades Desfavorecidas temos projetos para o Largo da 

Santa e o Bairro Alves Redol /25 Abril.  

Ideias para a Quinta Braancamp, resumindo, poderá passar por uma intervenção no 

Moinho de Maré (com a recuperação total ou parcial cf. as verbas) e as primeiras 

operações de consolidação do espaço envolvente como limpeza etc. que, só esta, é 

na ordem das centenas de milhares de euros. Sobre o número de utilizadores da 

praia de Alburrica, não tendo esse apuramento mas, pela observação, pode-se 

dizer que serão largas centenas ou mesmo milhares. 

- Em 2017 abrimos concurso para o lançamento da zona do Moinho Pequeno; da 

caldeira e de parte da envolvente do Moinho Pequeno; Vão ser lançados concursos 

para intervenção nos Moinhos de Vento; no Moinho de Maré Gigante; para a 

consolidação dos caminhos de Alburrica e apoios de praia (no valor aproximado de 

1 Milhão €). 

- O tempo que poderá levar e efetivar a consolidação da praia de Alburrica como 

praia fluvial certificada e qualificada como tal serão necessários 2 ou 3 anos. 

- A Piscina precisa sempre uma manutenção anual e a opção por agosto é porque 

parece a melhor mas, neste ano, devido a uma intervenção no âmbito de 

informatizar o controlo de utilização, foi necessário um período maior que o 

habitual. 

- Escola Pública é essencial a gratuitidade dos manuais escolares para o ensino 

básico e que gostaria de ver alargado a todo o ensino obrigatório e sobre a 

colocação de professores, no concelho, decorreu normalmente salvo na 

substituição daqueles professores que estavam em situação de baixa prolongada, 

aí sim houve problemas e o nº de auxiliares também é sempre insuficiente mas 

embora o rácio exigido por lei, seja de um auxiliar para 40 alunos, com o esforço 

desenvolvido pela Câmara está prestes de ser conseguido um contínuo por sala de 

aula, no concelho. 

- “Stands” de expositores nas Festas do Barreiro, o valor cobrado pelo aluguer é o 

valor do custo dos equipamentos e apenas se tem conhecimento de uma situação 

que gerou algum descontentamento. Os convites são igualmente enviados a todo o 

tecido empresarial que se tenha conhecimento e as listas são frequentemente 

atualizadas, toda a participação é bem-vinda. 

- Transferência de novas competências do Governo para as Autarquias, de 

anteriores experiências não temos boas recordações mas, ainda nada está 

concluído, trata-se apenas de discussão sobre a eventual recolha de impostos, 
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pelos Municípios, e ainda na área de Intervenção Social. Como Presidente, é de 

opinião que o exercício do poder deve estar tão próximo, quanto possível, daqueles 

a quem se destina e pode vir a ser uma boa solução desde que haja equidade e 

não vá gerar cidadãos de várias categorias e há ainda a considerar que, em 

questões de soberania há competências que não podem ser descentralizadas. 

Anteriores medidas de transferência de competências, de má memória, na área da 

educação/escolas que, financeiramente, não tiveram a necessária equivalência e 

hoje, na AML teve oportunidade de manifestar essas profundas reservas, quase de 

desacordo total, ao que está em apreciação. 

- AUGI a candidatura que se fez, no valor de 3 milhões, cobre o financiamento de 

85% dos custos de saneamento o que é um contributo importante, mas não vai ser 

para todas e nem só para AUGI. Esta candidatura destina-se também a outras 

áreas e às AUGI cujos proprietários se mostraram disponíveis. O saneamento vai 

ter ligação aos subsistemas da ETAR Brr/Moita e ao da Zona Industrial da 

Autoeuropa. 

- Lavagem de contentores é feita em rotatividade, por todo o concelho, de 2 em 2 

meses. Os dejetos de animais, contrariamente à repressão, parece mais eficiente 

apostar em ações de informação, sensibilização e formação da cidadania dos 

moradores que se pretende, porque é importante, melhorar. 

Porto foi entregue o documento preliminar sobre o Estudo de Impacto Ambiental, 

está a ser recebido o in put necessário dos parceiros (CMB; CM Seixal; Baía do 

Tejo e Infraestruturas de Portugal) para que a empresa que o realizou o possa 

incorporar e posteriormente, aprovado pela APL e parceiros referidos, será enviado 

à Agência Portuguesa de Ambiente para que, no início de 2017, o Governo tenha 

os dados que permitam lançar o concurso público internacional. 

- Sobre outras matérias de relevado interesse passa a dar as seguintes 

informações: Dragados, trata-se de coisas residuais, sem problemas de maior, 

apenas num ponto poderá ter que haver mais alguma atenção; Dragagens de 

manutenção o valor é compatível ao investimento, contudo a APL pediu uma 

avaliação complementar do LNEC mas, não sendo imprescindível, não inviabiliza a 

que o processo prossiga para o Ministério do Ambiente. 

- Baía do Tejo, o terminal multimodal poderia ser um bom contributo mas, as coisas 

estão a avançar bem nos descontaminados e na reintegração urbana que agora se 

estende à entrada do Lavradio, embora a nossa principal preocupação seja com a 

atração de empresas que geram atividade e emprego. 
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- 3ª Travessia que se considera muito importante, apela a que todos estejam em 

sintonia a fim de continuar neste trabalho e insistir para ela venha a ser uma 

realidade; Ligações Barreiro/Seixal e Barreiro Montijo, tem efetuado um conjunto de 

contatos com as Câmaras envolvidas, mas não há garantias do Governo, nem das 

Infraestruturas de Portugal sobre estas matérias, embora, não se pense em desistir 

de continuar este trabalho; Metro Sul do Tejo é, de todos, o que parece mais 

atrasado mas, estes processos assemelham-se a novelos, ao solucionar um pode 

gerar uma reação em cadeia para outros, é só não desistir das ideias. No âmbito do 

PAMU, o projeto para a ligação pedonal e ciclável Barreiro/Seixal e no âmbito da 

Mobilidade inteligente um projeto que é uma coisa mais ampla para o concelho; 

- O Barco, existe um acordo que por ora é só verbal, mas já foram ultrapassados 

alguns aspetos e está a ser preparado o processo administrativo para a sua 

adjudicação; Mercado 1º de Maio vai ser avaliada a situação e intervir nessas 

correções; Águas e saneamento, o Deputado Heitor sugeriu, à CMB, que pedisse 

uma auditoria mas isso é o que a Entidade Reguladora de Águas e Residuos faz 

diariamente através do programa informático. Quanto às reclamações, por enganos 

de faturação, é um dever que nos assiste o de recorrer para serviço competente, o 

qual, após uma correta análise seguirá o procedimento adequado.  

- Estrada circundante entrada e saída do Terminal-Rodo-Ferro-Fluvial do Barreiro está 

em péssimo estado de conservação e recorda bem a reunião de Assembleia onde 

este tema já foi visado para dizer que não está esquecido mas sendo trata-se de 

espaço de responsabilidade dos Transportes de Lisboa com quem há uma ótima 

relação e nesse sentido está-se a trabalhar para encontrar uma solução que até 

poderá ser alargada à zona de estacionamento. A dimensão das árvores na Avª. da 

Liberdade é fato constatado e serão tomadas medidas preventivas. O espaço público 

é muito por isso, contrariamente ao que seria ideal de prevenção temos que “andar 

sempre no prejuízo” em parte, devido à falta de civismo das pessoas que colocam 

junto dos contentores todo o tipo de “lixos”. 

- TCB – Com a deputada Susana já fez uma síntese bastante interessante resume que 

o maior problema são as viaturas mas também passa por ter mais inter-mobilidade e 

uma bilhética mais fácil. No contexto urbano, também é preocupação séria das 

pessoas o preço, dos títulos de transporte, a fiabilidade, a rapidez, a segurança, a 

eficiência energética, novos serviços associados como estacionamentos e transporte 

de bicicletas. E para isso, se calhar, é necessário ter uma visão mais alargada e 

estratégica e não ficar pela Moita.  
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- Os atrasos informáticos e tecnológicos assinalados nos serviços camarários tem 

opinião contrária, que o caminho está traçado e se deram passos significativos mesta 

matéria, embora não se veja ainda o resultado a curto prazo serão evidentes. Disse 

que, eventualmente não respondeu a tudo quanto lhe foi colocado mas certamente 

ultrapassou bastante o tempo. 

 
Presidente da Assembleia Municipal Agradece ao Presidente e confirma-lhe que 

esgotou o tempo mas, dá uns segundos ao Deputado Heitor para fazer uma sugestão. 

 

Deputado Isidro Heitor (PS) Corroborando as últimas afirmações do Senhor 

Presidente da Câmara, sobre o progresso informático e tecnológico dos serviços 

camarários incita-o a criar idênticas condições para a Assembleia Municipal, o que é 

imediatamente subscrito pelo Presidente da mesa. 

 
Deputado Vitor Nunes (PSD) Concorda plenamente com a sugestão anterior para 

melhorar condições informáticas e tecnológicas desta Assembleia e vai mais longe ao 

sugerir instalações com mais e melhores condições de trabalho, em termos de espaço, 

até respeito e consideração que todos aqui merecem. Disse. 

 

Presidente da Assembleia Municipal Agradece ao Deputado interveniente e 

esgotado o ponto, de apreciação da informação escrita, dá novamente a palavra ao 

Presidente da Câmara, que delega na Senhora Vereadora Sónia Lobo a apresentação 

dos seguintes pontos: 
 

3.5 - TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) A COBRAR NO ANO DE 2017; 

3.6 - FIXAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS 2017, RECEITA A ARRECADAR EM 2018; 

3.7 - DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL EM 2016 A COBRAR NO ANO DE 2017.  

 
Vereadora Sónia Lobo – Começa pelo ponto 3.7, Derrama que mantém, em tudo, a 

proposta do ano anterior com a aplicação de uma taxa de 1,5% sobre o lucro tributável 

e de reduzir, ao máximo possível, o valor quando este não ultrapassar os15.000 euros; 
 

O mesmo critério é aplicado no ponto 3.6, IRS de manter a proposta do ano transato 

pela aplicação 5% de taxa, na participação variável, ao domiciliado fiscal no Barreiro; 
 

No ponto 3.5, IMI, as taxa para os tipos 0,8 e urbano de 0,39 há aqui uma descida de 

0,4 para 0,39 para além de um conjunto de majorações e minorações que, se 
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agregarmos aos valores da taxa poderão ficar muito a baixo, estão explanadas no 

documento escrito apresentado mas, ainda assim, se considerada alguma explicação, 

o Senhor Vereador Rui Lopo poderá sempre fazê-la. Da análise financeira, feita pelos 

serviços, às contas do Município parece possível propor esta redução à taxa de IMI. 

 

 Presidente da Assembleia Municipal Pergunta aos Partidos Socialista e Social 

Democrata, que apresentaram propostas de alteração se as pretendem colocar à 

discussão e apreciação. 

 

Deputado Vitor Nunes (PSD) Antes de deliberar sobre as propostas da Câmara, dado 

que os partidos da oposição (PS e PSD) trazem as suas alternativas, em propostas, a 

forma correta passará sempre por averiguar primeiro se estas, vão ou não introduzir 

alterações nas primeiras. Por fim vota-se autonomamente as propostas da CMB que 

podem, ou não, conter alterações conforme decidido em anterior votação. Disse. 

 

Presidente da Assembleia Municipal Concorda que assim é conforme a Lei e o que 

se pratica na Assembleia da República e portanto são distribuídas as propostas do PS 

e PSD e colocadas à discussão. 

 
Deputada Zélia Silva (PS) Lê a proposta alternativa do seu Partido que, na alínea b) 

Urbanos, vem reduzir a que foi apresentada pelo executivo camarário de 0,39% para 

0,375% na taxa de apuramento do IMI. 

 
Deputado Vitor Nunes (PSD) Lê três propostas alternativas consideradas pelo PSD a 

melhor forma de apuramento do IMI: 1 - alínea b) Urbanos, vem reduzir a que foi 

apresentada pelo executivo camarário de 0,39% para 0,35% na taxa de apuramento 

do IMI; 2 – Por discordar do ponto nº 4 da proposta apresentada pelo executivo, 

majoração da taxa de IMI em 30% a aplicar à generalidade dos prédios urbanos 

degradados, propõe a sua eliminação e a renumeração dos pontos; 3 – Propõe o 

aditamento de um ponto na proposta da Câmara que iria indexar a taxa de 

apuramento de IMI ao nº de dependentes, no agregado familiar, do sujeito passivo de 

imposto, e que ficaria com a seguinte leitura: a) para um dependente, a redução em 20 

euros; b) para dois dependentes, uma redução de 40 euros; c) para três ou mais 

dependentes, uma redução de 70 euros. E por fim pergunta se existe algum 

apuramento relativo ao número de agregados familiares nesta situação. Disse.   
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Deputada Isidro Heitor (PS) Para um pedido de esclarecimento ao Senhor Deputado 

Vitor Nunes, a quem ouviu com muito agrado apresentar as alternativas do PSD, 

pergunta se foi efetuado algum estudo para, no conjunto das três propostas, saber 

qual viria a ser a redução no valor a apurar pelo Município.  

 
Deputado Vitor Nunes (PSD) Responde que em setembro do ano passado 

apresentaram aqui uma recomendação para que a matéria de IMI fosse tratada em 

determinado sentido e foram objeto de várias críticas porque na altura, não havia 

orçamento. Hoje, também não conhece o Orçamento para o próximo ano porque a 

CMB (que o preparou, conhece) e ainda não divulgou mas, tem forma de fazer estes 

cálculos, uma vez que o Serviço de Finanças é obrigado a enviar ao município os 

dados referentes ao IMI até 15 de setembro. Então só lhe é possível apresentar, 

grosso modo, as contas referentes a alínea b) Urbanos onde o apresentado por: 
- Executivo (CDU) redução de 0,4% para 0,39% =  diferença de 250 mil euros; 

- Proposta (PS) redução de 0,4% para 0,375%  =  diferença de 687 mil euros; 

- Proposta (PSD) redução de 0,4% para 0,35% =  diferença de 1.375 mil euros. 

Admitindo que o IMI familiar pode estar entre valores como 125000 euros é possível 

estar em causa a devolução de 1,5milhões de euros. 

 
Deputado Paulo Deus (CDU) Cumprimenta toda a assistência e, dirigindo-se ao PSD 

afirma que este, de forma irresponsável, formula 3 propostas cujas consequências não 

é capaz de prever porque, como disse, desconhece o orçamento e não pode 

contabilizar, então não faz a proposta. Depois pergunta ao PS e ao PSD porquê esses 

valores e não outros? O que levou o PS a optar pela taxa de 0,375% e o PSD pelos 

0,35%, que tipo de cálculos fizeram para chegar a estes nºs especificamente e não outro 

valor qualquer quando, como afirmam, desconhecem o orçamento. Disse. 

 
Deputado Vitor Nunes (PSD) Lamenta as afirmações do anterior deputado às quais 

poderia refutar, mas não se atreve, que a Câmara não concluiu o orçamento e também 

não pode fazer as contas. Desde o início do mandato que é intenção do PSD 

incentivar pessoas e empresas a vir para o Barreiro a fim de fazer girar a economia e a 

descida nos valores do IMI, é uma excelente medida para atingir este objetivo, uma 

vez que os municípios concorrem entre si nestas matérias. 
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Deputado Isidro Heitor (PS) Começa citando um verso de Camões “ mudam-se os 

tempos… todo o mundo é composto de mudança…”  Para elogiar algumas mudanças 

que se estão a começar a verificar no Concelho felicitando a queda de alguns dogmas. 

Depois diz-se estupefacto com a incoerência total das posições do PSD que faz 

grande show-off em outdoors, na imprensa sobre 0,35% e cujas propostas apresenta, 

hoje, na AM quando, em reunião de Câmara nada apresentou sobre a matéria e votou 

favoravelmente a proposta, da CDU, de 0,39% para a taxa IMI, que o executivo aqui trás 

à apreciação, concluindo que o PSD deixou de lutar para a presidência da Câmara 

mantendo a luta apenas por um nicho de eleitorado que lhe possibilite 1 vereador nas 

próximas eleições. 

Diz que, como é evidente, fez os cálculos necessários sobre esta matéria tão 

importante baseando-se em valores do orçamento transato que lhe parecem, ficando 

um pouco abaixo, não divergir muito do que será conseguido para este ano, tendo em 

conta o nº de agregados familiares e as famílias com um ou mais filhos. 

De seguida, lança um repto ao executivo para chegarem a consenso (entre os 0,375%  

do PS e os 0,39% da CDU) de forma a melhor servir os interesses dos Barreirenses 

dizendo que os municípios competem entre si nesta matéria, caso do Montijo, Almada 

e Moita onde este valor tem vindo a decrescer, considera que se dever ter isso em 

atenção e a CDU, que há vários anos recusa baixar os 0,4% aplicados a esta taxa, 

agora fez melhor os cálculos e baixa para 0,39% o que, a seu ver, poderá conter uma 

medida eleitoralista e, por ventura, no próximo ano aplicar a percentagem de 0,38%. 

Em resposta ao Vereador PSD, Bruno Vitorino, teria o maior gosto em dialogar mas o 

Regimento desta Assembleia não o permite, dizer que todo o show-off que estão a 

fazer, até nalguns municípios (incluindo do PS) pretende clareza e honestidade 

informando que se trata de uma matéria que está a ser analisada em sede de 

Orçamento de Estado e até sob proposta da CDU, portanto, em princípio, tão logo 

será uma taxa de 0,35 que, obrigatoriamente, quem a tinha em 0,4 vai ter que aplicar. 

E como os recursos financeiros do Concelho são escassos não é possível querer tudo 

em simultâneo e falar já em taxas especiais para as famílias o que justifica com os 

seguintes cálculos (c/refª 2015) - 4% do IMI correspondente100% total apurado temos: 
- CDU ao baixar para 0,39 pretende devolver 2,5% - 264 mil euros; 

- PS ao baixar para 0,375 pretende devolver 6,85% - 661 mil euros; 

- PSD ao baixar para 0,35 pretende devolver 1.322 mil euros; 

Ora o que o PS pretende é devolver a média ponderada do aumento que, nos últimos 

6 anos, se verificou no concelho, 
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Deputado Vitor Nunes (PSD) Contesta as afirmações do deputado Isidro Heitor 

referindo que não é show-off, pelo contrário, é uma opção politica que desde o início 

do mandato o PSD tem mantido a posição de 0,35% para a taxa IMI e sim, continua 

interessado em concorrer às próximas eleições e, se os munícipes assim o expressarem na 

votação, aceder ao lugar cimeiro na CMB, contrariamente ao que parece a intenção do PS ao 

recusar o trabalho no executivo camarário. Agradece. Disse. 

 

Deputado Paulo Deus (CDU) Constata que quanto mais falam mais lhe adensam as 

dúvidas. O PSD, ao apresentar as propostas de alteração faz referência à injustiça de 

majorar em 30% a taxa para todos os prédios urbanos degradados mas acha justo a 

atribuição das seguintes bonificações: reduzir 20 euros c/ 1 dependente; reduzir 40 euros c/ 2 

dependentes e reduzir 70 euros c/ 3 ou mais dependentes. Isto, sem fazer nenhuma referência 

ao rendimento do agregado familiar em apreço, poderia levar a que determinada 

família, com 3 filhos e elevado ou mesmo muito elevado rendimento, tinha garantida a 

redução de 70 euros na taxa de IMI. De resto, o estrangulamento financeiro, da 

economia mundial, pelos seus “parceiros” da Goldman Sachs têm influência direta 

nestas taxas, aliás regulamentadas pelo anterior Governo PSD e o Município do 

Barreiro, que sempre teve uma política muito responsável, também nesta área, não 

está a aplicar como se infere nalgumas afirmações, a taxa máxima que só não reduziu 

há mais tempo devido aos tempos de grande dificuldade financeira que esperemos 

ultrapassados. Se a CDU não prescindir desta verba, para devolução aos barreirenses 

é diferente de devolução ao tecido empresarial que possibilite gerar emprego, é um 

encaixe financeiro que o município terá para fazer obra no concelho em favor dos que 

cá vivem e quem compartilha este interesse sabe o quão difícil foi dar resposta às 

necessidades estes anos, devido ao estrangulamento já referido e ao grande aumento 

da carga fiscal (superior a 20% em 4 anos) que todos também conhecemos. A 

equidade efetiva, entre os portugueses, defende-se na AR. É lá que a CDU apresenta 

as suas propostas, nesta e noutras matérias. 

  

Deputado Vitor Nunes (PSD) Defende que, nas suas afirmações nunca disse que “a 

CMB vai colocar ao bolso o valor do IMI pago pelos munícipes, nem que esta lhes faz 

qualquer tipo de “assalto” como o Deputado referiu em relação ao Governo PSD. Por 

fim atualiza a informação que o atual CIMI artº112A, da Lei 7A/2016, de 30 de Março 

foi aprovado pelo atual Governo, que tem a participação do BE e da CDU. 
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Deputado André Pinotes (PS) Para reiterar o desafio, lançado à CDU pelo seu 

camarada de bancada, a fim de conjuntamente encontrar uma solução intermédia 

consensual para a taxa de IMI dizendo que, esta, não é a única fonte de recursos da 

autarquia. E como o Senhor Presidente há tempo afirmava que não era possível baixar 

este valor, por não o poder prescindir nas contas do Município, se agora já é possível 

baixar 0,01, porque não fazer mais algum esforço a fim de encontrar o tal ponto 

intermédio, concluindo que o Deputado Isidro Heitor, com toda responsabilidade que 

lhe é peculiar, fez os cálculos de forma a não colocar em risco a saúde financeira das 

contas da Câmara. E repete que o IMI não é a única fonte de receita da autarquia.  

 

Deputado Vitor Nunes (PSD) Desde o início de mandato que mantêm a proposta no 

valor de 0,35% e, apesar do PS não os ter convidado a participar nesse esforço de 

contratação, o Grupo Municipal do PSD vê com agrado a redução de impostos que 

espera ver produzir resultados de dinamização e crescimento, no Concelho, 

disponibiliza-se a cooperar nesse trabalho mas fica por aqui. Agradece. Disse. 

 

Deputado André Antunes (BE) Ouviu as intervenções do PS e do PSD onde, um 

melhor que o outro, ambos explicaram a fórmula para obter a percentagem (de 

0,375% e 0,35%) que constam das propostas alternativas apresentadas, mas quanto 

ao executivo (CDU) em tantos anos não esteve disponível aprovar uma taxa inferior 

aos 0,4% porque agora esta descida para os 0,39%, que critério para chegar a este e 

não outro valor gostava de perceber e também como já foi afirmado reforçar que os 

municípios concorrem entre si nessa matéria e o Barreiro perde cada vez mais 

competitividade com os diversos concelhos envolventes na margem sul. Disse. 

  

Deputado Paulo Deus (CDU) Respondendo aos vários desafios para encontrar uma 

solução intermédia consensual na taxa de IMI, que segundo nºs do próprio Isidro 

Heitor iria reduzir em cerca de 400.000 euros a receita da Autarquia, coloca a seguinte 

questão: - Que bens, que serviços ou que obras que se pretende o município deixe de 

prover para custear tal “solução intermédia consensual” dado que, com esta, deixariam 

de entrar 400.000 euros de receita?” A quem perguntou o porquê da proposta ser esta 

e não outra, convida a ler todo o documento, o qual, contem todas essas respostas. 
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Deputado André Pinotes (PS) Pedido de esclarecimento ao Deputado Paulo Deus 

que diz não ter respondido à pergunta do Deputado do BE interroga diretamente em 

que é que a CDU “cortou” para poder baixar de 0,4% para 0,39%. 

 

Deputado Isidro Heitor (PS) Na sequência da intervenção do Deputado Paulo Deus, 

esclarece que o PS valoriza algumas propostas apresentadas pela CDU como a das 

majorações, das minorações, das isenções, etc. onde, infelizmente, os resultados são 

quase nulos. Pergunta qual irá ser, em euros, a redução da receita da Autarquia, pela 

aplicação das minorações porque entende que é um grande esforço do município para 

recuperar e valorizar o património que deve ser amplamente divulgado a fim de todos 

compreendam a sua importância e consideram fazer a sua parte. 

 

Deputado Vitor Nunes (PSD) Qualifica injustas as questões colocadas, pelos 

Deputados do PS e do BE, ao Deputado Paulo Deus porque não conhecendo este o 

Orçamento não lhe será possível responder. Contudo se este tiver mais alguma 

informação que outros, então diga porque os números conhecidos de 2015 (dados da 

CMB) relativamente à aplicação prática das minorações foi Zero, enquanto o número 

de majorações, independentemente dos proprietários terem ou não capacidade 

contributiva, foi 309 por melhor que seja a intenção da Câmara em suprir o nº de 

minorações. 

 
Presidente da Assembleia Municipal Terminado o debate gradece aos Deputados 

intervenientes e dá a palavra à Senhora Vereadora Sónia Lobo, para esclarecimentos. 

 

Vereadora Sónia Lobo (CDU) Começa por dizer que atendendo a que se está numa 

fase de conclusão do Orçamento tem alguma dificuldade em analisar, isoladamente, 

cada uma das propostas e respetivas implicações no Orçamento. Considera mais 

correto e sincero, fazer uma análise global onde não se deve olhar apenas a receita 

sem avaliar a despesa. E se considerar fazer o exercício pelo Orçamento de 2016, 

(€44Milhões), este não andará muito longe desses valores, há que ter consciência da 

realidade e limitações porque cada Município tem as suas especificidades, com 

receitas e despesas próprias, diferentes das do Barreiro mas, como referiram alguns 

concelhos onde o IMI tem % inferiores, também é possível enumerar outros tantos 

onde a taxa de IMI é superior à que está na proposta e até à aplicada pela CMB nos 

anos anteriores. O Presidente afirmou no ano transato que, havendo condições 

19 
 



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
financeiras este ano, procederia a uma redução da taxa de IMI portanto, as contas 

efetuadas parecem indicar nesse sentido e daí cumprir o que era essa intenção. 

Agora, sem descurar realidades, temos que pensar no que implicam as propostas (PS 

ou PSD) de abdicar de uma receita entre 1,2 e 1,5 milhões de euros, na prática, em 

que área da despesa caberia ao município “cortar” para equilibrar estes valores, e 

como a Deputada Zélia refere o aumento da receita nos últimos 5 anos pergunta se o 

aumento da despesa também não se deve avaliar. Embora o O.E. não esteja 

concluído há despesas que ainda não baixaram como acontece com os custos (FAM; 

eletricidade e encargos com os trabalhadores) que nos últimos 5 anos houve um 

acréscimo de 5Milhões, portanto há que ter sinceridade e seriedade naquilo que 

queremos e podemos fazer pelos munícipes. A proposta em que o PSD insiste para 

bonificar a taxa das famílias maiores sem referência ao rendimento do seu agregado 

familiar, também já foi explicado e não é novidade, como afirmava o Diário Económico, 

com esta medida corre-se o risco de beneficiar as famílias mais ricas e no caso do 

Barreiro seria uma não receita de 180 a 190 mil euros. Reforça todas as afirmações 

para justificar um orçamento que se pretende correto, honesto e sério. Disse. 

 

Vereadora Rui Lopo (CDU) Observa a clarividência do posicionamento das bancadas 

e percebe o seu parcelamento de acordo com o que é o entendimento de cada uma 

sobre esta matéria, o que não inviabiliza uma discussão justa, clara e legitima mas, 

não ouviu absolutamente nenhuma medida de competitividade ou atratividade, para o 

Barreiro, subjacente a qualquer das propostas elencadas. Partidos políticos com 

responsabilidades governativas usam aqui o argumento da suposta competitividade 

para a diminuição do IMI no Concelho e em sede de Assembleia da República, usam 

critério diferente e batem-se pelo aumento de 0,1 a aplicar a imóveis valorizados 

acima de meio milhão de euros, o que é de uma falta de clareza (dois pesos e duas 

medidas) notável. Porém, o que está em discussão é perda de receita e a inerente 

perda de capacidade de atividade do que foi qualificado “um sorvedouro de dinheiro”. 

Pergunta como é que alguém pode considerar, uma entidade pública, “um sorvedouro 

de dinheiro”, uma entidade que presta um conjunto de serviços essenciais ao 

funcionamento em sociedade, que é em si mesma um polo de desenvolvimento pela 

atividade que catalisa, que desenvolve, que gera, pelo nº de trabalhadores que tem e 

que vivem e consomem no Barreiro. Diz que é preciso ter consciência das palavras 

que se utilizam nesta sede porque podem penalizar, a interpretação que os cidadãos 

têm, do papel da gestão municipal na sociedade e essa responsabilidade cabe, não 
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apenas a quem está na gestão mas, a todos, eleitos pelo órgão que seja. Depois fala 

sobre as propostas para baixar o IMI “só porque outros o fizeram” e da comparação 

díspar efetuada entre o Barreiro e Sintra que não é, de todo, correto. Discorda em 

baixar as majorações do IMI em sede de condutas urbanísticas que, 

independentemente da capacidade financeira que por circunstâncias várias, o 

proprietário possa ter em determinado momento, cabe-lhe um conjunto de obrigações 

(nos termos da lei) como o de conservar a sua propriedade, até para evitar possíveis 

danos a terceiros, sendo legítimo que o Município recorra a um mecanismo que tem 

obtido resultados na prevenção e acrescenta que, este, é único no País que reduz o 

IMI aos cidadãos proprietários que fazem conservação do edificado. Quanto à 

afirmação do nº de bonificações ser Zero trata-se de uma inverdade, adiantando que 

numa politica de incentivo à reabilitação, a Câmara alargou a sua área de intervenção 

para além dos núcleos históricos e estão em apreciação 12 processos, elegíveis para 

redução de IMI, que irão resultar em cerca de 11.500€ de redução aos proprietários, 

na totalidade. 

 
Deputado Vitor Nunes (PSD) Diz que se trata de conceções diferentes e ninguém 

afirmou que se esteja a ser irresponsável, oportunista, especulativo ou a fazer mau 

gasto do dinheiro público. Considera que há dinheiro público muito bem gasto mas 

também há algum dinheiro público mal gasto, naturalmente. O aumento desta receita, 

no Barreiro, desde 2009 foi de 5 Milhões de euros e as comparações feitas, com 

outros municípios, não foram em pequena escala quando afirmou que, do total de 308 

concelhos, 215 tinham uma taxa inferior a 0,40% e que 218 aderiram à taxa familiar. É 

certo que a grande maioria são de gestão PDS, mas também há outros. Estes 

incentivos fiscais são efetivamente importantes para a economia, sim. Disse. 

 
Deputado Isidro Heitor (PS) Considera que existe uma enorme quantidade de 

prédios desabitados no concelho, sobretudo na cidade e que quisermos reverter a 

situação, um fator essencial é a política fiscal porque as pessoas que pretendam 

instala-se na AML, na hora de adquirir habitação, ponderam muito bem todos os 

custos associados e se não há competitividade vão para outros concelhos, concorde-

se ou não é uma área privilegiada para também dinamizar o concelho. 
 

Deputada Dulce Reis (CDU) Cumprimenta a audiência a prossegue a intervenção 

dizendo que parece existir alguma confusão em questões de competitividade, como foi 
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apresentada e, tomando de referência o T2, esclarece que quer os custos por m2; de 

arrendamento e de VPT (valor patrimonial tributável) não são os mesmos, de uns 

concelhos para outros, não pode existir comparação. Isto gera competitividade e o 

Barreiro, ao aplicar a mesma taxa que outro com VPT superior, pode arrecadar menor 

receita devido a esse fato. Disse. 

 

Deputado Manuel Sabino (BE) Cumprimenta os presentes e prossegue a intervenção 

constatando que está em apreciação o Barreiro e nos últimos anos não se verificou 

qualquer descida nesta taxa. Resume as condições de vida gerais do Barreirenses (40 

anos) com a melhoria de salários pós 25 de Abril etc. que levou à aquisição de casa 

própria, e até tinha meios de pagar esses encargos, com a deterioração das condições 

sociais e económicas, hoje agravadas pela intervenção exterior de resgate (troika), 

muitos habitantes sentem grande dificuldade em custear estes encargos e apesar de 

agradado com baixa de 0,01%, que atribui às eleições autárquicas 2017 no horizonte, 

também pensa que a competitividade se --- noutros itens. Disse. 

 

Presidente da Câmara Municipal - Pretende informar que até agosto de 2016 há 

menos 132.000€ de receita que até igual período do ano anterior mas, muito atentos à 

evolução das condições socio económicas dos munícipes, tal como então se afirmou, 

mantinha em aberto a possibilidade deste ano haver alguma correção nesta matéria. 

Esta ponderação que reduz em 270.000€ a receita e é o valor que não fica para fazer 

obra mas foi a opção tomada de baixar a taxa de IMI dizendo que, pessoalmente, 

mantem muitas duvidas e interrogações quanto à decisão mas, porque as finanças do 

município têm vindo a estabilizar e porque todas as forças politicas apresentam 

propostas nesse sentido, aceitaram baixar a taxa agora vêm alguns falar em 

demagogia politica eleitoralista. O atual contexto permite fazê-lo, porque foi uma taxa 

que teve redução para 0,45% e porque a CDU em sede de AR está igualmente a 

propor a baixa do IMI para 0,4. A falta de recursos financeiros, do barreiro, é um 

problema mas competitividade é ter boa condição de vida, o que inclui bons meios de 

transporte público, que se pretende melhorar, bem como outras melhorias que essa 

diferença, para menos, de 1,5 Milhão de euros torna impossível fazer. São opções 

políticas diferentes cf. o ponto de vista. Diz que o PS não apresentou, nem durante, 

nem antes desta Assembleia, uma proposta séria, de diálogo para chegar a 

entendimento e aparece, demagogicamente em público, com a percentagem de 

0,375% que pretende negociar, sabendo, antecipadamente, que este Presidente 
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nunca iria aceitar fazê-lo pois não é assim que trabalha, até podiam optar por outro 

valor mais baixo (0,35% por exemplo) e assim ter maior margem negociável, mas não 

será empurrado para demagogia ou para defraudar o Barreiro pretende-o deixar, em 

obra e condição financeira, o melhor possível para quem o suceder, seja quem for. 

Quanto às comparações com outros municípios, diz que se as pretendem fazer, e é 

bom que sim, que comparem as receitas per capita e levem em consideração que, por 

determinação da administração central, há despesa que ainda não baixou e outra que 

subiu como contatado pela Senhora Verª Sónia Lobo. Por fim diz que quem manda na 

Câmara do Barreiro é o eleitorado barreirense e os seus eleitos. Que o PCP tem 

absoluta confiança nas pessoas que colocou nas listas para gerir a Autarquia e nem 

outra forma podia conceber. Se, de futuro, pessoas de outro partido estiverem a gerir a 

Câmara e esse partido mandar lá, é problema deles, porque o PCP tem conceções 

próprias e constata que esta é mais uma diferença abismal que os distingue. 

Assumindo-se frontalmente como comunista (PCP) em todas as circunstâncias diz que 

não é de subterfúgios ou demagogia, de dizer que o seu partido é o Barreiro, não! Não 

é assim, é com integridade e considera que esta é a melhor forma de servir o Barreiro. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Antes de colocar à votação o Ponto 3.5, 

sobre a Taxa de IMI, estão para apreciação 4 propostas alternativas que, caso 

aprovadas, passam a integrar o texto da proposta do executivo, a saber: 
  

 Proposta 1 (PS) Reduz o valor  “…b) Urbanos – 0,375%” 

Rejeitada por Maioria com 17 votos contra da CDU; 1 abstenção do MRPP e 13 votos 

favoráveis dos restantes Partidos; 
 

 Proposta 2 (PSD) Reduz o valor  “…b) Urbanos – 0,35%” 

Rejeitada por Maioria com 28 votos contra de: CDU; PS; BE e MRPP; 1 abstenção do 

MCI e 2 votos a favor do PSD; 
  

 Proposta 3 (PSD) Eliminar o ponto 4 - majorar em 30% taxa prédios degradados 

Rejeitada por Maioria com 28 votos contra de: CDU; PS; BE e MRPP; 1 abstenção do 

MCI e 2 votos a favor do PSD; 
  

 Proposta 4 (PSD) Incluir o ponto 12 – IMI Familiar c/reduções cf. nº filhos agregado 

Rejeitada por Maioria com 27 votos contra de: CDU; PS; BE e MRPP; abstenções do 

MCI e um PS;  2 votos a favor do PSD; 
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VOTAÇÃO DO PONTO 3.5 - TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS IMI 

A COBRAR NO ANO DE 2017 

Aprovada por Maioria com votos a favor do PSD e CDU, votos contra do PS e BE e 

abstenções do MRPP e MCI 

 
Deputado André Pinotes (PS) Declaração de voto diz que ficou bem clara a posição 

de cada Partido Politico quanto a esta matéria, exceto o PSD que em reunião de 

Câmara vota ao lado da CDU, aqui apresenta propostas alternativas para baixar o IMI 

e faz intervenções justificativas durante o debate e por fim vota novamente, ao lado da 

CDU, a proposta do Executivo. Por lado, votou contra porque o PS tinha melhor 

proposta sem colocar em risco o orçamento da Câmara.  

 
Deputado Vitor Nunes (PSD) Declaração de voto preferia ter obtido uma redução 

maior na taxa de IMI pois considera uma forma de trazer mais competitividade e mais 

pessoas para o Barreiro, mas também sabe que é preciso trabalhar, por vezes ceder, 

para que as coisas aconteçam e considera o esfoço do executivo ao proceder a este 

desagravamento da taxa, pelo que votou favoravelmente a proposta. Termina em 

contradição com as afirmações do Senhor Presidente da Câmara ao dizer que o seu 

partido é o Barreiro, porque se o PDS por uma vez tomar alguma posição contrária 

aos interesses do Barreiro vai sempre escolher em primeiro lugar esta terra. 
 

Presidente da Assembleia Municipal – Antes de colocar à votação o Ponto 3.6 sobre 

a fixação da participação variável no IRS de 2017, receita a arrecadar em 2018 diz que 

está em cima da mesa uma proposta alternativa, com o nº 5 (PS) para fixar em 0,48% 

a taxa de IRS e, caso aprovada, venha integrar o texto da proposta do executivo. 
 

Deputada Filipa Pinto (PS) lê o texto da proposta a qual vai ficar anexa à presente ata. 
 

Deputado Isidro Heitor (PS) Em resposta ao Presidente da CMB quanto às últimas 

afirmações da sua intervenção diz que é normal que os militantes, seja de qual for o partido 

político, que o fazem por convicção e com honestidade e, à semelhança como o Presidente e 

com ele próprio, certamente também sentem orgulho nisso. Sobre classe média, o seu 

conceito baseia-se em que serão os cidadãos que pagam, em termos líquidos (sem 

devolução de valor) Imposto s/Rendimentos completando que infelizmente é cada vez 

menor o nº de cidadãos contribuintes, devido a baixas reformas, emprego precário, 

etc. e o Barreiro deve ter isso em consideração, tem que atrair pessoas para cá viver e 
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fazer girar a vida do concelho e os jovens estão mais esclarecidos e, tanto a nível 

individual como em empresas, fazem contas. Depois dá o exemplo de uma empresa 

conhecida, que transferiu a sua sede para um concelho próximo, que lhe dava 

melhores condições e conclui que isso é atratividade. Diz que o valor diferencial de 

0,02%, entre as propostas apresentadas pelo PS e pela CDU, em termos práticos 

seria insignificante e poderia contribuir para competir nos termos apontados. 
 

Deputado Vitor Nunes (PSD) - Não apresentou proposta alternativa sobre o IRS por não 

a ter estudada. A aposta do seu partido é mais direcionada para o IMI onde 

apresentou 3 propostas, considera interessante e simpatiza com muitos aspetos da 

proposta alternativa apresentada pelo Grupo Municipal do PS mas considera que se 

deve ir mais longe e uma vez mais apela, à CMB, que conjuntamente se estudem 

medidas construtivas que possa “captar” mais pessoas e empresas para o Barreiro. 
 

Deputado Carlos Moreira (CDU) – Cumprimenta a assistência e coloca uma questão 

retorica sobre o que os anteriores intervenientes consideram por atratividade e 

pegando em afirmações da Deputada Dulce Reis quando realçou as diferenças 

assinaláveis entre concelhos nos custos: de construção por m2; de arrendamento; de 

VPT etc. para concluir que menor percentagem de IMI não significa necessariamente 

menor receita fiscal deste imposto? 

O mesmo se aplica à taxa de IRS, uma vez que o arrendatário ao fim de 2 ou 3 meses 

de renda muito superior, a percentagem mais atrativa revertia rapidamente em 

prejuízo e tratando-se de proprietário precisava vender para comprar noutro local com 

menos % IMI. Então as escrituras e tudo e resto inerente não têm custos que vão 

imediatamente anular esta diferença percentual? 

A atratividade /competitividade parece que tem que ocorrer apenas por parte do 

Município mas o papel central não cade às Autarquias Locais, no caso do Barreiro, é 

preciso não esquecer as infraestruturas que o Barreiro precisa em termos de 

mobilidade como a Terceira Travessia, as Pontes para o Seixal e para o Montijo, 

talvez defender que no âmbito da transferência de competências para as autarquias 

houvesse maior equidade com as verbas que lhe fazem corresponder e já agora 

porque não mais emprego e melhor salário. E termina atestando que, alguém aqui 

olha para uma árvore e não observa o resto da floresta. Disse. 
 

Deputado Paulo Deus (CDU) – Diz que o exemplo escolhido, de Lisboa, porque 

devolveu percentagem destas taxas não foi bem escolhido. Em termos de atratividade, 
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perdeu imensos habitantes, constatando a grande atratividade /competitividade que 

tem Lisboa nessa matéria. Não se podem analisar as coisas só assim, não é por aí 

que se vê a competitividade e quanto à deslocalização de empresas a nível local 

também podemos enumerar as empresas do PSI 20 que têm todas as sedes fora do 

País. Podemos colocar a discussão onde ela é mais importante ser feita, em sede de 

AR com a alteração dos escalões de IRS. Disse.  
 

Vereadora Sónia Lobo (CDU) Diz que a sua intervenção inicial justifica a intenção de 

manter as propostas que considera justas mas, que estas não devem, nem podem, ser 

apreciadas isoladamente porque, isso sim, seria injusto. E só para esclarecer alguns 

menos atentos, confirma que a receita de IRS, nos últimos 5 anos, teve uma variação 

de 936.000€, mas tal valor não deu para cobrir o corte de 1300.000€ que, no mesmo 

período, foi feito nas transferências para a autarquia. Disse. 
 

Deputado Isidro Heitor (PS) – Diz que foram aqui referidas questões de atratividade, 

competitividade, devolução de verba às famílias e parece que existe algum tipo de 

problemas na bancada da CDU e menciona que já ouviu estes temas em propostas da 

CDU noutros municípios, caso da Câmara Municipal de Almada que apresentou a 

redução da taxa de IMI e portanto sintetizava o seguinte aspeto: A Lei, confere à 

Assembleia Municipal competência para legislar sobre esta matéria e portanto temos 

toda a legitimidade para o fazer sem problema de assumir as decisões, mas tal como 

disse o Deputado Carlos Moreira a economia tem destes intervenientes e só para 

esclarecer o que disse foi: “as pessoas, antes de decidir onde morar, fazem diversos 

estudos sobre vários itens do que lhes poderá ser mais rentável” não disse que 

andavam a saltitar de município para outro. Concorda com as afirmações do 

Presidente da Camara ao dizer que a AR tem um papel fundamental nesta matéria e o 

governo tem que ter uma malha mais fina e não permitir estas variações mas, até lá, 

enquanto a lei do País o permitir não podemos criticar as pessoas de procurar as 

melhores soluções. 
 

O Presidente da Assembleia Municipal antes de colocar à votação o Ponto 3.6, 

sobre a participação variável no IRS 2018 tem, na mesa para apreciação, uma 

proposta alternativa que, caso aprovada, passa a integrar o texto da proposta do 

executivo, a saber: 
  

 Proposta nº 5 (PS) Fixa o valor em da taxa de IRS em 4,8% …. 
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Rejeitada por Maioria com 18 votos contra (17 da CDU e 1 do MRPP); 4 abstenções (2 

PSD e 2 BE) e 9 votos a favor (8 do PS e 1 do MCI) 
 

Votação da proposta da CMB: 

 3.6 FIXAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS DE 2017, RECEITA A 

ARRECADAR EM 2018 que fixa o valor em 5% …. 

Aprovada por Maioria com 18 votos a favor da CDU e MRPP, 8 votos 
contra do PS e MCI e 4 abstenções do PSD e BE 
 
O Presidente da Assembleia Municipal coloca à apreciação o Ponto 
3.7 DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL EM 2016 A COBRAR NO ANO DE 2017 

Como não há propostas alternativas dá a palavra ao Deputado Isidro Heitor. 
 

Deputado Isidro Heitor (PS) – Concorda com a proposta da Câmara que vem na 

sequência de anteriores e a posição do PS é a mesma pelo que vão votar 

favoravelmente. O mundo empresarial tem tido alguns benefícios em ternos de IRC 

que passou dos 25% para os 23 e agora para os 21% e esperamos que os 

empresários os saibam aplicar bem nas empresas. Muitos municípios, com melhor 

condição financeira, estão a aplicar esta mesma taxa e portanto só fazer um desafio à 

CMB para tal como alguns já praticam e que consta em incentivar as empresas com 

sede no concelho que aí permaneçam e caso venha a criar postos de trabalho, 

estudar formas de no futuro as isentar em termos de derrama para incentivo à 

captação de empresas e população para o concelho. 
 
Deputado Vitor Nunes (PSD) – O Grupo municipal do PSD vai votar favoravelmente a 

proposta apresentada pela Câmara e associa-se a muitas das afirmações do 

Deputado Isidro Heitor e exorta todos os partidos, com ou sem assento parlamentar, a 

reunirem no sentido de estudar formas de incentivo que possibilitem captar empresas 

e população para o concelho convidando e o Executivo a dar o seu contributo de maior 

flexibilidade sobre estas questões. 
 

O Senhor Presidente da Câmara termina o debate a dizer que concorda com certas 

afirmações do Deputado Manuel Sabino e que o PS, como diz que nas próximas 

eleições vai ganhar a CMB, então o Senhor Deputado Isidro Heitor (PS) terá 
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oportunidade de dialogar bastante com o novo Presidente, sobre todas as matérias 

que considerar. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal coloca à votação a proposta do Ponto 3.7 
 

Aprovada por Maioria com votos a favor da CDU, PS, PSD, MRPP e MCI e 
com abstenção do BE 
 

 
ENCERRAMENTO 

O Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos pelas 00H05 do 

dia 01 de julho 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 em reunião ordinária realizada no dia 23 fevereiro de 2017, 

vai ser assinada por mim, Maria Carmo 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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