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Ata n.º 13/16 
 

Reunião Extraordinária da Assembleia Municipal 
Realizada em 16 de dezembro de 2016 

 
 

Aos dezasseis dias do mês de dezembro 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 Ordem de Trabalhos: 

 
Ordem de Trabalhos 

  
1. Período de intervenção do público ao abrigo do artigo 43º do Regimento da 

Assembleia Municipal;  
 
2. Criação do sistema multimunicipal de saneamento de águas residuais da 

Península de Setúbal e constituição da sociedade anónima concessionária 
do mesmo - SIMARSUL. 

 
3. TMDP - Taxa Municipal de Direito de Passagem 

 
 

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 presente o Deputado do 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, Rui F. Faria e Teresa Veiga Costa. 
 

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

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

pela segunda Secretária, Filipa Pinto, em substituição de Ana Gomes da Silva. 
 

Presidente da Assembleia Municipal - Inicia os trabalhos cumprimentando os 

presentes, dá posse ao Deputado Paulo Jorge Dobreira Fernandes e, de seguida, passa 

à leitura da lista dos deputados que solicitaram substituição: 
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CDU 
Jorge Espirito Santo é substituído por Paulo Fernandes; 

Alexandra Silvestre era substituída por Mafalda Correia que não esteve presente; 

Hugo Abade é substituído por Carlos Bucho; 

José Batata é substituído por José Caetano; 

Mª Antonieta Oliveira é substituída por Silvia Baião; 

Carlos Moreira é substituído por Helder Menor. 

 

PS 
Madalena A. Pereira é substituída por A. Couceiro Machado; 

Carlos S. Guerreiro é substituído por Teresa Guerreiro 

 
BE 
Mário Durval é substituído por Manuel Sabino. 

 
Vereação (PSD) 
Bruno Vitorino é substituído por Teresa Veiga Costa 

 
Presidente da Assembleia Municipal – Não Havendo intervenção do público, dá a 

palavra ao Senhor Presidente da CMB que delega na Vereadora Sofia Martins. 

 
Vereadora Sofia Martins (CDU) - Apresenta o ponto nº 2 da ordem de trabalhos: 

Criação do sistema multimunicipal de saneamento de águas residuais da Península 

de Setúbal e constituição da sociedade anónima concessionária do mesmo. Tece 

diversas considerações que considera convenientes, com a aprovação desta 

proposta, para a autarquia, para Península de Setúbal e para a região. A empresa 

que geria o sistema de 99 municípios do centro e do sul do País havia transferido a 

sua sede para o norte e não só por isso mas também, atualmente tudo corria muito 

mal, logo, futuramente só poderá haver melhorias e é nesta perspetiva que se está a 

investir neste Sistema. 
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Deputado Vitor Nunes (PSD) Cumprimenta toda a assistência presente ou via net, 

agradece as explicações da Senhora Vereadora Sofia Martins e por fim coloca algumas 

questões como o que poderia acontecer se o presente documento não fosse aprovado ou 

ainda quais as garantias de investimento e de baixa nas tarifas. 

 

Deputada Susana Silva (CDU/Verdes) – Lê um documento sobre esta temática e o seu 

relacionamento com as questões ambientais e crítica o anterior Governo pela 

privatização “cega” principalmente em setores desta natureza. Saúda a reversão da 

SIMARSUL dizendo que um bem essencial como a água deve ser público e colocado ao 

serviço das populações. 

 
Presidente da Assembleia Municipal – Agradece a anterior intervenção e dá a palavra 

à Deputada Zélia Silva. 

 
Deputada Zélia Silva (PS) - Cumprimenta toda a assistência presente ou em casa e a 

todos deseja Boas Festas e Bom Ano. Agradece as explicações e passa a fazer algumas 

considerações, que importa enfatizar. Em 2003, quando se tomaram certas opções 

efetivamente era o que na altura podia ser encontrado como melhor, incluindo para o 

Barreiro que tinha um deficit nas infraestruturas e no sistema de esgotos e nos 

separativos que era inexistente. Essa solução permitiu ter uma estação de tratamento e 

posterior construção de ETAR (Barreiro/Moita) e a ETAR Autoeuropa que são essenciais 

à melhoria de qualidade dos nossos rios e todas a envolvência. Quanto aos custos, em 

que efetivamente foram envolvidos PDM de 1ª geração, estes estavam bastante 

inflacionados por uma população que não se verificou daí também os défices que 

aparecem nas contas da SIMARSUL. Ora como o entendimento dos PDM hoje já é 

diferente e a própria Vereadora aqui disse sobre os 98% de tratamento de águas e 

resíduos etc. pretende-se saber a nível de cota parte no pagamento que o município 

eventualmente terá de fazer à SIMARSUL. Agradece. 

 
Presidente da Assembleia Municipal – Agradece a anterior intervenção e dá a palavra 

à Senhora Vereadora Sofia Martins. 

 
Vereadora Sofia Martins (CDU) - Para esclarecimento do que alguém, menos atento, 

possa não perceber nas palavras do Deputado Vitor Nunes diz que o País não tem 
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nenhum Governo PS/PCP/BE, efetivamente existe uma posição conjunta nalgumas 

matérias e é só. Quanto às verdadeiras questões pode-se dizer que havia 8 empresas 

que agora ficam em três: Águas Vale do Tejo; SIMARSUL e Aguas do Tejo Atlântico. 

Este Executivo, por entender que foi uma boa solução a encontrada, está aqui com esta 

proposta à aprovação. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradece os esclarecimentos e dá a palavra ao 

próximo inscrito. 

 

Deputado Vitor Nunes (PSD) - Saúda a colaboração do anterior Governo nesta matéria 

referindo-se ao ofício do Senhor Secretário de Estado que deu origem a esta Assembleia 

e disse ser favorável à continuidade do município na SIMARSUL. 

 

Deputado José Caetano (CDU) - Cumprimenta toda a assistência e faz uma intervenção 

com algumas reflexões no sentido de lembrar que a SIMARSUL detém um negócio 

extremamente rentável que movimenta milhões de euros, portanto, bastante apetecível 

para empresários e demasiado tentador para o poder político. Daí que, em tempos 

longínquos, a CDU votou contra a adesão do município à SIMARSUL mas o rumo dos 

destinos do País foi o que se sabe, e as opções discriminatórias para a nossa Península.  

Assim há que continuar sempre atentos e bem alerta a todas e quaisquer manobras 

neste ramo pois esta reversão foi apenas isso e o processo, por assim dizer, ainda não 

acabou.  

 
Presidente da Assembleia Municipal – Agradece a intervenção e dá a palavra ao 

próximo inscrito para um pedido de esclarecimento. 

 
Deputado Hugo Cruz (PSD) Pergunta, ao anterior interveniente, quando este disse “a 

CDU votou contra a adesão do município à SIMARSUL” e, agora na qualidade de 

Deputado Municipal, tendo esse mesmo poder de voto, se pode entender como uma 

crítica a este Executivo. Disse. 

 

Deputado José Caetano (CDU) – Responde que a política é a capacidade que temos de 

gerir as situações que por vezes não são assim tão lineares por isso, neste momento, o 

mal menor é sem dúvida a opção colocada pela Câmara. 
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Deputado Hugo Cruz (PSD) Considera-se esclarecido e agradece. 

 

Deputado Ricardo Rosado (PS) - No ponto de vista do PS, aliás inscrito no seu 

programa de Governo, as suas reservas quer quanto à racionalidade quer quanto à 

eficácia do modelo de organização territorial do anterior Governo nesta questão de águas 

organização e tratamento e por isso defendemos que estes assuntos devem ser tratados 

em perfeita articulação e diálogo com os municípios a fim de ser acautelados os 

interesses das populações. Quanto às assimetrias regionais existentes, devem ser 

combatidas não por via deste tipo de privatizações ou sisões mas por mecanismos que 

promovam a verdadeira competitividade fiscal em que as autarquias, dentro da 

autonomia de poderes constitucionais, ficam salvaguardadas, ou então através de 

políticas de incentivo à interioridade, não pelo agravamento de taxas de bens e serviços 

essenciais e para aquelas franjas da população, economicamente mais desfavorecidas, 

há uma intenção do Governo em criar taxas bonificadas para a água, à semelhança do 

que já é feito com a luz, gás e TV. Relativamente à desistência do processo judicial que 

como a Senhora Vice-Presidente disse, e bem, foi suspenso por se terem encetado 

processos negociais, pretendia ser melhor esclarecido. Finaliza a intervenção desejando 

a todos umas Boas Festas. Disse. 

 
Presidente da Assembleia Municipal – Agradece a intervenção e dá a palavra ao 

próximo inscrito. 

 

Deputado Isidro Heitor (PS) – Concorda com o Deputado José Caetano quando diz que 

a política é a capacidade de gerir o possível e o PS/Barreiro mantem a coerência. Nos 

últimos 12 anos o Barreiro passou de 0 para 98% no tratamento dos esgotos e 

independentemente de vantagens/inconvenientes de este para outros municípios, não é 

isso que se pretende debater, o PS defende economias de escala e para tal é necessário 

ter os equipamentos e nisso os fundos comunitários foram essenciais ao 

desenvolvimento local, do território e do País. É de relevar o fato do Deputado Caetano já 

não questionar a adesão à EU e agora discutir percentagens dos fundos comunitários 

que, a criação de SIMARSUL, foi a solução para podermos beneficiar desses fundos. 

Quanto às medidas aprovadas em 2015 pelo anterior Governo, o PS mantém as suas 

reservas quanto à racionalidade e eficácia de modelo territorial e considera favorável o 
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fator de reversão aqui no Barreiro, com a condição de que não sirva de justificativo ao 

agravamento do valor a cobrar por determinadas taxas como água e saneamento. 

 

Deputados José Paleta (CDU) Começa dor dizer que vão votar favoravelmente por já 

terem discutido, em sede de orientação política, suficientemente bem esta matéria e 

chegado à conclusão que como disse o seu camarada José Caetano há que continuar a 

trabalhar sem esquecer que se trata de um negócio de milhões, bastante apetecível. Diz 

valorizar muito o trabalho de toda a equipa de camaradas (CDU) que trabalharam 

bastante a fim de encontrar o que se crê ser a melhor solução. Para a manutenção do 

valor nas taxas da água e de saneamento, imputou alguma cota de responsabilidade ao 

poder central que, a exemplo do que se faz noutros setores onde se dão subsídios para 

reduzir preços, também aqui é possível utilizar este mecanismo. Congratula-se com as 

posições do Senhor Presidente da República e do Senhor Primeiro-Ministro em 

comemorar os 40 anos do Poder Local mas lembra que, imediatamente após a queda da 

ditadura fascista e antecipando-se a leis e tudo o mais, em 6 de maio, um grupo de 

democratas Barreirenses, entrou nos Paços Concelho para gerir os destinos das 

populações locais. Assim, pode-se dizer que neste Concelho, são propriamente 42 anos 

em que é possível saudar o Poder Local com o desejo que futuramente, mais processos 

contrários ao interesse das populações possam reverter e estar aqui presentes a 

discussão. Disse. 

 
Vereadora Sofia Martins (CDU) – Esclarece o Deputado do PSD sobre o texto deste 

ponto que está para aprovação dizendo que foi exatamente decalcado do ofício do 

Senhor Secretário de Estado e, sobre as referências feitas, a propósito de gostarem de 

não trabalhar sozinhos salienta, para que não restem dúvidas de que assim é ao dar 

vários exemplos de parcerias bem-sucedidas. Dá diversos pormenores do que está bem 

explicito na documentação apresentada e ainda da atuação da CMB nesta matéria. Por 

fim termina dizendo que, no que refere a tarifas sociais, a Câmara já tomou há tempo, de 

sua própria iniciativa, medidas sociais nas tarifas da água (baixos rendimentos; famílias 

numerosas; apoio pequenas atividades …) tudo sem esperar medidas que o Governo 

possa, e bem, vir a tomar. Esclarece que o processo judicial referido pelo Deputado 

Ricardo Rosado não foi interposto pela CMB mas pela ANMP e, como tal, cabe a essa 

Associação a desistência do mesmo. 
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Presidente da Assembleia Municipal – Tendo todos esgotado os tempos de 

intervenção coloca à votação o ponto nº 2. - Criação do sistema multimunicipal de 

saneamento de águas residuais da Península de Setúbal e constituição da sociedade 

anónima concessionária do mesmo – SIMARSUL - Aprovado por maioria com 28 

votos favoráveis de todas as bancadas exceto do PDS com 2 abstenções. 
 

Deputado Vitor Nunes (PSD) – Diz que é preciso buscar uma escala adequada mas, 

embora sendo favoráveis à manutenção na SIMARSUL, por lhes parecer bom para o 

Concelho, como não entenderam bem a proposta, que dizem não é muito clara, daí a sua 

abstenção.  

 

Presidente da Assembleia Municipal – Dá a palavra ao Senhor Presidente da CMB que 

delega no Senhor Vereador Rui Lopo para explicar o ponto nº 3 - Taxa Municipal de Direito 

de Passagem. 

 

Senhor Vereador Rui Lopo – Explica de outra forma e basicamente que, contrariamente 

a legislação anterior, uma nova lei no OE permite agora aos municípios cobrarem a Taxa 

Municipal de Direito de Passagem a entidades como EDP; ZON; MEO… sem que esta venha 

a ter consequências na fatura dos munícipes.  

 

Deputado Isidro Heitor (PS) – Informa que a sua ligação à operadora MEO, não o vai 

inviabilizar de tecer algumas apreciações sobre esta matéria, com a qual concorda 

plenamente mas que exige ver tratada com mais alguma clareza. Considera que o 

município tem todo o direito à cobrança desta taxa, mas sem quaisquer dissimulações, ao 

dizer que esta não vai ter consequências na fatura de todos os munícipes, porque vai. 

Questão de princípio e questão de fundo, o PS concorda com a proposta não entende é 

estar aqui na redondinha de escamotear consequência diferente que não a de reverter na 

fatura dos munícipes. 

 

Deputada Dulce Reis (CDU) – Diz saber que a quase generalidade dos municípios 

aplica esta taxa mas o Barreiro sempre optou por não o fazer, pois tinha consciência de 

agravar o valor da faturação ao munícipe. Em 2015, a nova lei possibilita fazer essa 

cobrança às empresas operadoras no terreno, sem que as mesmas o possam repercutir 

na faturação direta. 
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Deputado Vitor Nunes (PSD) – Pergunta se o valor destas taxas estava previsto no 

orçamento para 2017 ou vai haver alguma retificação daí resultante e em que montantes 

se estimam estes valores. 

 
Deputado Rui Ferrugem (CDU) – Diz que a retificação da lei na Assembleia da 

República foi uma coisa boa, feita no bom sentido e que se está a utilizar para fixar uma 

taxa que vai gerar um cash-flow necessário noutras áreas. Agora, se as operadoras vão 

ou não cumprir o que está escrito “não implicação de custos ao consumidor direto” é uma 

questão para a qual existem mecanismos a acionar em caso de desrespeito pela lei à 

semelhança do que noutros casos tem sido feito. Quanto à rubrica está criada e consta lá 

com a designação de Taxas e Licenças Municipais… poderá ser depois uma questão de 

retificação de valores. 

 

Senhor Vereador Rui Lopo – Diz tratar-se de uma taxa de 0,25% que até aqui ia direita 

para os cofres das empresas mas, que por nunca ter sido cobrada, não é possível 

quantificar o seu valor e confirma as informações já dadas pela Deputada Dulce Reis. 

 

Deputado Rui Ferrugem (CDU) – Em resposta ao Deputado Isidro Heitor diz que a sua 

intervenção é uma não questão e tal como no IMI, que tem uma rúbrica com determinado 

valor, caso seja apurado um valor superior não há problema algum aqui passa-se a 

mesma coisa. Disse. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Dá a palavra ao Senhor Presidente da CMB que 

vem dar o seu contributo para o completo esclarecimento sobre esta matéria dizendo que 

foi uma opção de carater político, a deste executivo, não fazer recair sobre a população 

mais uma taxa enquanto a lei permitia imputar essa cobrança ao utilizador. Com a Nova 

lei, sem prejuízo para os munícipes, considera reunidas as condições para se proceder a 

mais esse encaixe que é de todo justo. 

 

VOTAÇÂO DO PONTO 3 - Taxa Municipal de Direito de Passagem sido Aprovado por 
Unanimidade, tendo a Senhora Deputada Zélia Silva pedido escusa nesta votação por 

conflito de interesses. 
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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 por MAIORIA em reunião Extraordinária, realizada aos 16 de janeiro 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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