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Ata n.º 12/16 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 
Realizada em 28 de novembro de 2016 

(de continuação) 
 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma 

horas e trinta minutos, no Auditório da Biblioteca Municipal, reuniu a Assembleia 

Municipal do Barreiro, com a seguinte agenda: 

 
Ordem de Trabalhos 
 

3.11 - ADJUDICAÇÃO DA LOCAÇÃO FINANDEIRA PARA FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCOLO 

NOVO COM TIPOLOGIA PESADO, HOMOLOGADO EM VINTE E SEIS TONELADAS, DO TIPO 6X2 

EQUIPADO COM SISTEMA DE LIMPEZA E DESOBSTUÇÃO DE CONTENTORES E RECICLAGEM DE ÁGUA, 

MEDIANTE AJUSTE DIRETO.  

 

3.5 - PLANO DE ACTIVIDADES, ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E MAPA DE 

PESSOAL PARA 2017 DOS TCB;  

 

3. 7 - ADENDA AOS ACORDOS DE EXECUÇÃO COM A UNIÃO DE FREGUESIAS DO BARREIRO E LAVRADIO, 

COM A UNIÃO DE FREGUESIAS DO ALTO DO SEIXALINHO, SANTO ANDRÉ E VERDERENA E COM A 

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DA CHARNECA; 

 

3.8 - APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS;  

 

3.9 - CRIAÇÃO DO CONSELHO LOCAL SOBRE AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS; 

 

3.12- ADESÃO À REDE DE MUNICIPIOS PARA ADAPTAÇÃO LOCAL ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS;  

 

3.13 - DELEGAÇÃO DE COMPETENCIA DA C.M.B. NO CONSELHO EXECUTIVO DA A.M.B.M. E CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIA DO CONSELHO EXECUTIVO DA A.M.B.M. 
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Presidente da Assembleia Municipal - Verificada a existência de quórum foi declarada 

aberta a reunião pelas 21h.30, registando-se a presença de 29 deputados municipais, 

conforme lista de presenças anexa à ata, não estando presentes o Deputado Jorge 

Manuel Espírito Santo (CDU) e o Deputado eleito pelo MRPP. 
 

O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente Carlos Humberto 

Palácios Pinheiro de Carvalho e pelos Senhores Vereadores, Luis Pimenta Ferreira, Sofia 

Amaro Martins, Marcelo Correia Moniz, Rui Pedro Gaspar Lopo, Sónia Isabel Oliveira 

Lobo, Joana Rita Branco e Teresa A. Veiga Costa em substituição de Bruno 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, Filipa Pinto, em substituição de Ana Gomes da Silva. 
 

Presidente da Assembleia Municipal - Inicia os trabalhos cumprimentando os 

presentes e passa a ler a lista dos deputados que solicitaram substituição: 
 

CDU 
Ana Rita Carvalho é substituída por Silvia Baião; 

Hugo Abade é substituído por Carlos Bucho. 

 

PS 
Ana Mª Gomes da Silva é substituída por Filipa Pinto; 

André Pinotes é substituído por Couceiro Machado; 

Carlos Miguel Guerreiro é substituído David Silva Rodrigues. 
 

PSD 
Vitor Sérgio castro Nunes é substituído por Patrícia Ferreira. 
 
BE 
Mário Durval é substituído por Manuel Sabino. 

 
Presidente da Assembleia Municipal – Diz que, caso não exista objeção ou alteração a 

fazer aos documentos distribuídos em 24 p.p., irá colocará à aprovação cinco atas.  
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Deputado Isidro Heitor (PS) – Refere que encontrou algumas faltas de vírgulas, 

espaços o outros sinais de pontuação e sugere de futuro mais cuidado, para evitar tais 

falhas. 

 
Deputado Hugo Cruz (PSD) Lamenta não ter havido mais tempo para examinar os 

documentos e preferia uma votação posterior, pelo que solicita não participar no ato. 

 
Presidente da Assembleia Municipal – Questiona se não seria possível corrigir já essas 

falhas, de forma a passar à votação pois, embora concorde que são muitas atas para 

apreciar em pouco tempo, quanto mais se adiar, mais difícil será a conclusão de um 

trabalho cada vez mais desfasado no tempo. Assim, seria conveniente “arrumar” hoje 

algumas atas e, não havendo mais objeções pergunta quem vota a favor, contra e se 

abstém aos documentos em apreço. E assim temos: 

 

 Ata nº 10/13 de 16.12.2013 - Aprovada por maioria com 16 votos favoráveis da CDU 

e a abstenção das restantes forças políticas exceto o PSD que solicitou a não 

participação. 
 

 Ata nº 11/13 de 18.12.2013 – Após retificado no 5º§ da folha 8 a sigla BE por PS, e no 

5º§ da folha 9 a palavra Silves por Sines é Aprovada por maioria com 17 votos 

favoráveis da CDU e do BE; 9 abstenções do PS e do MCI. O PSD solicitou não 

participar na votação. 
 

 As atas nº 7 e 8 de junho de 2014 – Segundo indicação do Deputado Isidro Heitor 

foram aprovadas em fevereiro de 2016. 

 

 Ata nº 11/15 de 16.11.2015 – Aprovada por maioria com 16 votos a favor da CDU e 

a abstenção das restantes forças políticas. O PSD que solicitou não participar. 

 

 Ata nº 4/16 de 29.06.2016 – Aprovada por maioria com 20 votos a favor da CDU; do 

BE e 2 do PS (M Alves Pereira e Isidro Heitor) 7 abstenções dos restantes membros 

PS e do MCI. O PSD solicitou não participar. 

 

 Ata nº 5/16 de 29.06.2016 – Aprovada por maioria com 21 votos a favor da CDU; do 

BE e do PS (Isidro Heitor, Couceiro Machado e David Rodrigues); os votos contra da 
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Deputada Madalena Alves Pereira cf. declaração de voto e Amilcar Romano; 4 

abstenções dos restantes PS e do MCI. O PSD solicitou não participar. 

 

Deputada Madalena Alves Pereira (PS) Declaração de Voto relativa à ata nº 5/16 diz 

que nos pontos 3.4, 3.5; 3.6; 3.7 e 3.8 votou contra e nos pontos 3.5; 3.6; 3.7 também fez 

declarações de voto que requereu que fossem anexadas à ata e não viu isso refletido no 

texto. 

Então, na parte que respeita à aprovação do empréstimo, quando a propósito do pedido 

do visto prévio, o Tribunal de Contas notificou a CMB para esclarecer algumas questões, 

dizendo que esta deveria enviar certidão de teor integral do Órgão Deliberativo bem como 

cópia dos documentos que serviram de suporte à referida deliberação e eventuais 

declarações de voto, o que é que se enviou ao Tribunal de Contas uma vez que, a 

mesma, vem agora ser colocada à aprovação e com a omissão da sua declaração de 

voto, a qual pedira expressamente que ficasse anexa à ata. 

 
Deputado Isidro Heitor (PS) Declaração de Voto Quanto às atas anteriores a 2016 diz 

abster-se por já não recordar as matérias. 

 

Deputados José Paleta (CDU) e Manuel Sabino (BE) Ambos dizem basicamente, nas 

suas Declarações de Voto que, se os deputados ao receberem atas para apreciação, 

devolverem com os seus comentários e sugestões construtivas, será um contributo muito 

importante para agilizar a melhoria nesta parte dos trabalhos. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Concorda em pleno e confessa que tem deixado 

esta parte mais ou menos entregue ao secretariado mas irá levar em conta formas de 

melhorar. Não havendo mais inscrições, passa-se ao ponto de ordem de trabalhos e para 

isso dá a palavra à Sra. Vereadora Sofia Martins, em representação do Sr. Presidente da 

CMB. 

 

Vereadora Sofia Martins – Complementa a exposição feita ontem sobre o ponto 3.11. e, 

em resposta ao Senhor Deputado Hugo Cruz, dá pormenores sobre indexante, spreads e 

a fórmula/solução que a CMB encontrou como sendo, ou considerada, melhor para esta 

adjudicação. 
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Deputado Hugo Cruz (PSD) Considera-se esclarecido nessas questões e agradece. 

Disse. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Não havendo mais questões coloca à votação o 

ponto: 
3.11- ADJUDICAÇÃO DA LOCAÇÃO FINANDEIRA PARA FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCOLO 

NOVO COM TIPOLOGIA PESADO, HOMOLOGADO EM VINTE E SEIS TONELADAS, DO TIPO 6X2 

EQUIPADO COM SISTEMA DE LIMPEZA E DESOBSTUÇÃO DE CONTENTORES E RECICLAGEM DE ÁGUA, 

MEDIANTE AJUSTE DIRETO - Aprovado por unanimidade. 
 
Presidente da Assembleia Municipal – Com o acordo de todas as representações 

políticas previamente consultadas e por motivos de saúde da Vereadora Sofia, que vai 

apresentar o ponto 3.7, faz-se uma alteração à ordem de trabalhos e coloca-se este em 

apreciação antes do ponto 3.5. 

 

Vereadora Sofia Martins - Diz tratar-se da saída de alguns trabalhadores por 

aposentação, morte ou outro e, no âmbito da transferência de competências da CMB 

para as Freguesias, isso tem que ter o seu valor compensatório.  

 
Deputado Isidro Heitor (PS) Parece-lhe que é uma questão que não ocorre pela 1ª vez 

e o método é o habitual por isso, se assim é, se bem percebeu não tem nenhumas 

questões nem problema em votar a favor. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Não havendo mais questões coloca à votação o 

ponto: 

3. 7-ADENDA AOS ACORDOS DE EXECUÇÃO COM A UNIÃO DE FREGUESIAS DO BARREIRO E 

LAVRADIO, COM A UNIÃO DE FREGUESIAS DO ALTO DO SEIXALINHO, SANTO ANDRÉ E 

VERDERENA E COM A FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DA CHARNECA - Aprovado por 

maioria, com 28 votos a favor de todas as representações políticas exceto MCI que 

votou contra e apresentou declaração de voto. 
 

Deputada Naciolinda Silvestre (MCI) Declaração de voto - Votou contra porque, na 

qualidade de Presidente da União de Freguesias Palhais e Coina se sente prejudicada 

dado que teve a situação de um trabalhador que saiu desta U.F. e não obteve a 
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correspondente verba compensatória, contrariamente ao critério aplicado noutras 

freguesias. 

 

 Deputado Ricardo Rosado (PS) Declaração de voto faz uma interpelação à mesa. 

 
Presidente da Assembleia Municipal – Responde ao Deputado R. Rosado, que é 

justíssimo que cada um tenha o seu próprio pensamento e pode interpelar a mesa, pela 

forma de conduzir os trabalhos, mas lembra que não é competência destes fazerem 

sugestões ao Presidente e, como não percebe o que está a sugerir, pede a continuidade 

dos trabalhos. Para tal, dá a palavra ao Senhor Presidente da CMB, que delega no Ver. 

Rui Pedro Gaspar Lopo para explicar o PONTO 3.5. 

 

3.5 - PLANO DE ACTIVIDADES, ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E MAPA DE PESSOAL 

PARA 2017 DOS TCB. 

 

Vereador Rui Lopo – O orçamento dos TCB, anexo à ata, é o mais baixo de sempre 

devido ao enorme esforço que tem sido feito, até pela redução da dívida e, nesse sentido, 

isto não significa menos qualidade, pelo contrário. Carateriza-se por um aspeto 

transversal determinante e tem a ver com a certificação de qualidade que se está a 

implementar e vai ter um reflexo muito significativo em 2017 e também por um processo 

formativo em dois eixos com um grande nº de horas de formação e apresenta, em 

síntese, tudo o que tem sido feito e o que está em preparação de modernidade e 

inovação pioneira ao mais alto nível no país, exemplificado com uma experiência piloto, 

para o final deste ano, numa paragem bem escolhida onde poderá ser visto, em tempo 

real, os tempos de espera das carreiras em aproximação e conclui com a informação do 

principal projeto: comemorar os 60 anos com a aquisição de 60 autocarros. 

 

Deputado André Antunes – Relativamente à C.M. Moita queria saber qual a base para 

apurar o valor exposto. Constata que existe uma alteração em baixa para os valores de 

aluguer de autocarros e de espaços publicitários nos mesmos e pretendia uma 

explicação. Agradece. Disse. 

 

Deputada Zélia Silva – Agradece as explicações coloca algumas dúvidas e 

considerações como: sendo os TCB um elemento diferenciador no concelho, 

lamentavelmente, não o suficiente para manter e atrair população por falta de políticas de 
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desenvolvimento económico e criação de emprego que, a CMB pode e deve contribuir 

com políticas de alavancagem No orçamento agora aprovado perdeu-se mais uma 

oportunidade de colocar verbas nessas rubricas em desfavor de outras como a 

participação com valores 3 a 4 vezes superiores. Para uma modernização necessária e 

permanente nos TCB é fundamental adaptar carreiras, percursos e horários às novas 

necessidades, promover políticas de fidelização, procurar novos mercados, mas sempre 

sem diminuir e prejudicar a imagem de qualidade adquirida, o que parece não ter 

acontecido. Quanto aos horários de ligação à periferia (Coina e Palhais) os utentes estão 

limitados, durante o fim-de-semana, ao acesso ao centro da cidade onde quase tudo se 

passa e diz que como serviço público isso carece revisão. Critica a forma como 

decorreram certas alterações e principalmente a sua ineficaz publicitação junto da 

população dando o exemplo das muitas reclamações sobre as quais pretende saber 

diversos itens a fim de ter uma noção de saber como podemos melhorar. A APP para 

quem estão a ser feitas campanhas de sensibilização e como vão ser implementadas. 

Dos inquéritos feitos à população s/ utilização dos TCB quais os resultados apurados, as 

necessidades que se inferem e as melhorias propostas. Para a aquisição das 60 viaturas 

orçamentadas não encontra rubrica concordante. E é só. 

 
Deputado Rui Ferrugem – No âmbito das comemorações do 50º aniversário, com a 

presença de elementos da Tutela procedeu-se a um vasto leque de atividades e concluiu-

se, o que sabíamos largamente, que somos o transporte público local com maior índice 

de cobertura, apesar das insuficiências que existem e sempre existirão. Daí a 

necessidade desta aquisição de 60 autocarros para a qual está em preparação uma 

candidatura ao POSEUR e, dada a sua importância, quando o Senhor Vereador Rui Lopo 

convidar os deputados para lhes prestar informações sobre a matéria, apareçam em 

maior nº do que no anterior convite, onde apenas compareceram: um elemento da CDU; 

um elemento do PS e outro do PSD. 

Quanto a melhorar a cobertura na periferia, em horários que podem abranger no máximo 

meia dúzia de pessoas, há que ler com atenção os resultados da bilhética, aquilo em que 

muito se tem vindo a investir nos últimos tempos e que é uma opção que qualquer boa 

gestão não descura. Dessa leitura efetuaram-se vários acertos que permitiram, não só 

estancar como inverter para, um ganho na ordem dos 50 mil passageiros. Isto à conta 

das carreiras 14 e 15 com a alteração de percursos na zona dos fidalguinhos, não 

propriamente apenas pelo alargamento ao concelho da Moita. Haverá sempre 

descontentes mas não podemos generalizar e dizer que esta oferta, orientada a serviços 
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públicos como Hospital, Tribunal, Finanças, Centros de Diagnóstico etc. não serve 

convenientemente a população.  

 
Deputado Hugo Cruz – Parabeniza a vereação e valoriza o seu esforço e trabalho para 

alcançar esta candidatura e, contrariamente a outras camaras, está aqui em sede desta 

Assembleia a discutir a aprovação destas matérias. Se a CMB espera alguma 

consequência dos acontecimentos na Carris e mercê deste novo Governo muito estranha 

não ver já refletido um forte reforço das indemnizações compensatórias pela prestação 

de serviço público. Disse.  

 
Deputada Zélia Silva – Comenta que com a honestidade que o Deputado Rui Ferrugem 

utilizou nos seus argumentos é igual à que a levou a colocar as questões que entende 

oportunas quanto ao orçamento já que não vê nenhuma nota ou ressalva que lhe permita 

perceber como se vai avançar com esta aquisição sabendo, naturalmente, que as 60 

viaturas não será toda no mesmo dia. Repete uma frase sua sobre os TCB “para uma 

modernização necessária e permanente nos TCB é fundamental adaptar carreiras, percursos e horários às 

novas necessidades, promover políticas de fidelização, procurar novos mercados, mas sempre sem diminuir 

e prejudicar a imagem de qualidade adquirida” sublinhando que em momento algum contestou ou 

ressalvou negativamente que essas alterações fossem feitas. Quanto ao valor de 

diversos 130 mil euros (parece exagerado) e 133 mil euros de atividades executadas no 

exterior a que é que se referem exatamente. Disse. 

 

Deputado Rui Ferrugem – Esclarece que os 130 mil estão no Plano Plurianual de 

Investimentos em Grandes Reparações; Em resposta ao Deputado Hugo Cruz diz que 

esta candidatura ao POSEUR pressupõe que isto não entre para a definição do limite do 

endividamento da CMB, por isso não vai obstar a que não se faça esse esforço. E 

desmontando-lhe a teoria de serviço público lembra-o que a nível de País só há cinco 

câmaras (geridas por diferentes forças políticas) que têm transportes coletivos. 

 
Deputado Hugo Cruz – A CM Lisboa deveria conhecer a experiencia em gestão dos 

TCB e não precisava estar a equacionar a concessão da Carris. 

 

Deputado André Antunes - Considera que a proximidade eleitoral sirva para adensar o 

debate mas diz que não se deve perder o nexo da realidade do que se está a falar e não 

se pode esquecer que os TCB, embora com imperfeições que devemos trabalhar para 

melhorar são sobretudo, no seu entender, um elemento diferenciador do Concelho. Como 
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utilizador assíduo de transportes públicos tem a perceção, quando estabelece 

comparativos entre os serviços dos TCB e de outros operadores que efetivamente estes 

prestam um serviço do qual todos muito nos devemos orgulhar. Quanto à exposição 

apresentada, pelo Deputado Rui Ferrugem, sobre a menor frequência de passageiros 

para a periferia (Palhais /Coina) em hora “tardia” como possível justificação de diminuição 

de carreiras para essas localidades, discorda completamente e tratando-se de um serviço 

público aponta os princípios de universalidade e inclusão para essa posição.  

 

Vereador Rui Lopo – Afirma que sempre se disse disponível para todos os 

esclarecimentos que entendessem pedir, o que infelizmente nunca aconteceu fora desta 

“casa” e, à Deputada Zélia, responde que esta deu tal importância ao assunto TCB que o 

colou ao orçamento do município, só lamenta que pela negativa. Salvo raras exceções, 

talvez pela proximidade eleitoral, quase todas as intervenções denotaram maior interesse 

num acentuado discurso político partidário do que uma crítica construtiva com pretensões 

para o concelho. Depois quantifica o nº de reclamações que diz estão devidamente 

inventariadas, trabalhadas, tudo etc… e argumenta que, todas as sugestões feitas, nada 

passou despercebido à CMB, daí as inúmeras alterações efetuadas em horários e 

percursos. A divulgação foi imensa, contrariamente ao aqui referido, embora esta sempre 

seja insuficiente. 

Ainda há poucos anos andávamos num sufoco, sem saber se no dia seguinte haveria 

como adquirir o gasóleo, hoje, perante um relatório e contas como há poucos no País, 

estamos aqui a falar como se nada se tivesse feito, e não é verdade. Se o que todos 

queremos é trazer para cá pessoas e os TCB podem dar um largo contributo, então não 

pudemos estar só a dizer mal e principalmente a dizer mal só por dizer. O que queremos 

é aprovar o orçamento para 2017 e renovar a frota com 60 novos autocarros, quem não 

concordar que o diga! Para isso foi criada uma rubrica com a designação Investimento e 

é assim, por enquanto, é só uma intenção política. Depois da aprovação e da 

concretização de algumas candidaturas passará a ter as rúbricas com mais 

especificidade ou rigor. Quanto à comparticipação da CM Moita, nos custos de 

alargamento ao concelho vizinho, refere o valor percentual atribuído por essa entidade 

por cada bilhete adquirido nessa zona e sublinha que é tudo uma vez a CM Moita não é 

acionista dos TCB. 

 
Deputada Zélia Silva – É seu entender que os TCB são uma boa aposta e uma coisa 

fundamental para o Barreiro e todas as melhorias que se possam fazer são bem aceites. 
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Quanto às reclamações, está ciente que estará tudo quantificado e trabalhado mas o que 

pretende é saber o resultado dessa análise e, o que se diz para as reclamações e os 

TCB, aplica-se a outras coisas que já se têm solicitado e reporta-se ao que sempre se 

tem dito e que é o de saber o estado do Município. 

 
Deputado Hugo Cruz – Pergunta com 6 mil euros que autocarros pretendem comprar e 

falando do alargamento à Moita pergunta qual o seu papel regional. 

 

Vereador Rui Lopo – Responde que os TCB estão a construir um CRM e têm uma 

pessoa dedicada exclusivamente à resposta a clientes. Quanto à inter municipalidade é 

um tema antigo mas que é necessário trabalhar em várias frentes e com alguma 

habilidade e deixa o convite, em nome do Senhor Presidente da CMB, para o seminário 

no próximo dia 5 de Dezembro com o Senhor Secretário de Estado dos Transportes. 
 

Aprovado por maioria, com 21 votos a favor da CDU; do BE; do MCI e do PSD com os 

votos contra dos deputados Amilcar Romano e Madalena A Pereira (que vão apresentar 

declaração de voto por escrito) e 6 abstenções da restante bancada PS (que também irá 

apresentar declaração de voto escrita). 

 

Vereador Rui Lopo - Apresenta os restantes pontos começando por explanar as 

alterações climáticas e as estratégias deste executivo sobre a matéria devidamente 

explicados nos seguintes pontos, anexos à presente ata. 
  

3.8 - APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS;  

3.9 - CRIAÇÃO DO CONSELHO LOCAL SOBRE AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS; 

3.12- ADESÃO À REDE DE MUNICIPIOS PARA ADAPTAÇÃO LOCAL ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS;  

 

Deputada Zelia Silva – Diz que o PS está muito preocupado com a forma como se vão 

pagar os 60 autocarros mas, como também partilha das preocupações ambientais deste 

executivo, vai votar favoravelmente estas matérias. 

 

Deputada Susana silva (CDU/verdes) lê o seguinte documento sobre o clima: 

“É cientificamente comprovada a influência da atividade humana no sistema climático e 

no reconhecimento de que as emissões de GEE constituem a principal causa do 
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aquecimento do planeta cujos níveis de emissão provocará um aumento da temperatura 

global com impactes irreversíveis tanto para os seres humanos como para os 

ecossistemas. Por isso há que tomar medidas sérias urgentes e efetivas para evitar o pior 

e garantir o futuro coletivo. 

Assim, o município do Barreiro é um dos primeiros do país a desenvolver a Estratégia 

para as Alterações Climáticas, sendo a primeira, das 26 autarquias do consórcio 

ClimAdaPT.Local, que visa a elaboração de estratégias municipais adaptadas às 

Alterações Climáticas, a elaborar a presente proposta. 

Nela encontram-se cenários de risco e medidas e estratégias para avançar com estudos 

para o concelho. Foram detetados dois pontos comuns a todas as vulnerabilidades 

identificadas: 

1. Educação e sensibilização 

2. Desenvolvimento de indicadores para melhor, conhecer e prevenir riscos 

A elaboração do presente documento veio contribuir para conhecer melhor as questões 

sobre as Alterações Climáticas e o concelho, relativamente a esta temática e a estratégia, 

é o começo de um plano maior, que permite trazer conhecimento, para os restantes 

instrumentos de gestão e ordenamento do território. Identificados os impactos, os planos 

futuros de ordenamento do território, terão que se adaptar e prover ações, que permitam 

mitigar esses mesmos impactos. Este trabalho técnico, que esteve a cargo de uma 

equipa interna da autarquia, conjuntamente com a equipa do projeto ClimAdaPT.Local, 

veio permitir sinergias e conhecimento aos técnicos camarários no que respeita às 

alterações climáticas. Na presença do Vereador responsável e do Arquiteto João Lopes 

foi inânime o reconhecimento da importância da presente estratégia para o concelho do 

Barreiro. 

Com a criação do CLAC pretende-se envolver os cidadãos na análise e reflexão em torno 

das questões associadas à temática das alterações climáticas, condição essencial para a 

consciencialização geral da população.” 

 

Deputado Isidro Heitor – Observa que é um documento que foi bem pensado, bem 

estruturado, teve em atenção questões fundamentais de preservação do Planeta para 

gerações futuras, está bem elaborado e, como tal, nada a objetar. Depois coloca uma 

dúvida quanto a um anexo do DPAM que diz não existir e um reparo nas atribuições do 

CLAC que entende dever ser retificado. 
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Deputado Hugo Cruz - Todos os grupos representados no CLAC não tem limite de nº 

exceto os deputados municipais que têm que ser quatro e sugere que seja alterado para 

um por cada grupo político. 

 

Deputado Rui Ferrugem – Esclarece que há sempre a possibilidade dos documentos 

poderem ser melhorados e um grupo é isso mesmo – um grupo. Aqui só estão 4 grupos, 

porque quer o MCI quer o MRPP têm um representante, não um grupo. Diz que apenas o 

ponto 3.9 referente ao CLAC poderá ter questões de pormenor a ser objeto de algum 

acerto mas não impeditivo de que, acertando desde já as alterações a efetuar, se 

proceda à votação de todos os pontos. 

 

Vereador Rui Lopo - Esclarece os motivos pelos quais o documento poderá ter ficado 

com um texto “demasiado aberto” no entendimento de alguns deputados e concorda em 

introduzir essas pequenas adaptações propostas. 

 
Presidente da Assembleia Municipal – Estando todos de acordo em alterar o 

doc.”CLAC” que é após a devida correção anexo à presente ata e não havendo mais 

questões coloca à votação os seguintes pontos: 
 

3.8 - APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS - Aprovado por unanimidade. 
 

3.9 - CRIAÇÃO DO CONSELHO LOCAL SOBRE AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS com as alterações 

agora introduzidas nas alíneas a) b) do artºs 4.º e 7º. - Aprovado por unanimidade. 
 

3.12- ADESÃO À REDE DE MUNICIPIOS PARA ADAPTAÇÃO LOCAL ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS - 

Aprovado por unanimidade. 
 

Vereadora Sónia Lobo - Expõe a matéria referente ao ponto 3.13 esclarecendo que se 

trata, essencialmente, de formalizar a transferência de competências com canídeos e 

gatideos para a Associação de Municípios de Barreiro e Moita. 

 

Deputado Manuel Sabino – Diz que o Concelho da Moita fazia o abate de animais 

errantes e o do Barreiro não, mas como a nova Lei traz essa possibilidade e não vê, no 

ponto 3.13, nada que lhe diga o que vai ser seguido por esta Associação (AMBM) quer 

ficar esclarecido. Outra questão é se termos de funcionalidade, a mesma está garantida 
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por trabalhadores da Câmara ou se é intenção que estes passem a ser trabalhadores da 

Associação. 

 

 
Deputado Rui Ferrugem – Responde ao Deputado Manuel Sabino que na página 2 do 

documento está escrito: “... tem por objeto a captura, recolha, alojamento de animais 

vadios ...”  não está escrito abate. 
 

VOTAÇÂO DO PONTO - 3.13 DELEGAÇÃO DE COMPETENCIA DA C.M.B. NO CONSELHO EXECUTIVO DA 

A.M.B.M. E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIA DO CONSELHO 

EXECUTIVO DA A.M.B.M. Aprovado por maioria, com 28 votos a favor da CDU; do PS; do 

MCI e do PSD e com 2 abstenções do BE. 

 

ENCERRAMENTO 
 

O Senhor Presidente da Assembleia dá por encerrados os trabalhos pela 00h.35 do dia 

29 de novembro de 2016 constando a gravação de 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 na reunião ordinária, realizada no dia 01 de Março de 2017, vai ser assinada 

por mim, Maria do 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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