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Ata nº10 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada 9 de Setembro de 2015 

(continuação) 

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

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

seguintes pontos, em continuidade à Ordem de Trabalho:  

 

3 PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

3.1 Apreciação da intervenção escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a 

atividade municipal bem como da situação financeira do município de acordo com o 

artigo 25º nº 2 al. c) da Lei nº 75/2013 de 12/09; 

3.2 Alteração ao mapa de pessoal e autorização para contratação de trabalhadores sem 

prévia relação jurídica de emprego público; 

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

 

 

Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21h,25m, 

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

anexa à ata. 

 

O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente Carlos Humberto 

Palácios Pinheiro de Carvalho e pelos Senhores Vereadores, Sofia Amaro Martins, 

Regina Célia Gonçalves Agostinho Janeiro, Rui Pedro Gaspar Lopo, Frederico Alexandre 

Aljustrel da Costa Rosa, Joana Branco, Fernando Oliveira Pedroso e Teresa Alexandra 

Veiga Costa. 

 

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

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

pela segunda Secretária Filipa Andreia Pinto. 

 

O Senhor Presidente da AM abriu os trabalhos informando o plenário sobre os pedidos 

de substituição para esta reunião de hoje, a saber: 

- Arlindo Costa  (CDU) é substituído por José Caetano; 

- Jorge Espírito Santo (CDU) é substituído por Carlos Bucho; 

- Rita Carvalho  (CDU) é substituída por Rita Filomena; 
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- Rui Ferrugem  (CDU) é substituído por Alfredo Falcão; 

- Antonieta Oliveira (CDU) é substituída por José  CC Marques; 

- Mário Durval  (BE) é substituído por Manuel Sabino; 

- David Rodrigues  (PS) é substituído por Pedro Estadão; 

- André Pinotes  (PS) é substituído por Alexandra Ruivo; 

- Tomás de Almeida (PS) é substituído por Filipa Pinto; 

- Naciolinda Silvestre (MCI) é substituída por Juvenal Silvestre. 

 

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

ATIVIDADE MUNICIPAL BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE ACORDO 

COM O ARTIGO 25º Nº 2 AL. C) DA LEI Nº 75/2013 DE 12/09. 

 

O Senhor Presidente da CMB, a todos cumprimenta e depois passa a destacar um 

conjunto de iniciativas e ações que pela sua importância merecem uma menção especial: 

- Projeto Barreiro Memória e Futuro, fruto de uma candidatura em diversas áreas, sobre o 

qual fica uma avaliação muito positiva. 

- Articulado neste projeto, mas de forma autónoma, foram as comemorações do dia da 

Cidade que decorreram com grande dignidade, diversas e variadas iniciativas que 

contaram com a participação massiva da população. 

- Festas do Barreiro também estas com grande participação ativa e verdadeiramente 

significante de toda a população pelo que temos também uma avaliação positiva. 

- Concluídos os 520 nichos no cemitério da Vila Chã. 

- Praticamente concluídos os arranjos no Bairro Alfredo da Silva. 

- Intervenção bastante avançada na Escola nº 2 do Lavradio e, em cooperação com as 

várias Uniões de Freguesia, realizaram-se obras de manutenção em praticamente todas 

as escolas do Concelho. 

- A Piscina Municipal está na última fase da obra, relacionada com o telhado, e que 

estará concluída muito em breve. 

- O Centro de Recolha de Animais Errantes também está em construção. 

- Foi assinado o protocolo para instalação do posto da PSP no antigo café Barreiro. 

- Turismo, vai entrar em discussão pública o plano estratégico de desenvolvimento do 

turismo; A sinalética com elementos do Barreiro e uma App que está praticamente 

concluída. O “site” Geo Barreiro. Estamos a avaliar a possibilidade de colocar painéis 

interativos junto à estação fluvial. 

- O relatório sobre o Património Ferroviário vai ser iniciado com debates com diversas 

entidades centrais e patrimoniais e empresas do sector 
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A SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Os recebimentos globais diminuíram; os pagamentos globais aumentaram e os 

cabimentos também aumentaram. 

Os impostos diretos, que representam 32,40 % do total do Orçamento, apresentavam 

uma execução de 46,57 % e um total de € 7.101.825, traduzindo uma redução de € 

1.564.916 face ao período homólogo de 2014, o que equivale a um decréscimo de 

18,06%.  

A divida global continua a diminuir. Neste período, tal como nos períodos anteriores, o 

Município do Barreiro, reduziu, sucessivamente, o nível de pagamentos em atraso, 

cumprindo assim a principal premissa da LCPA – redução dos pagamentos em atraso e 

pagamento a fornecedores a 21 dias de data de fatura. 

A divida global continua a reduzir e em julho de 2015 era de € 26.397.000,00 menos 

7,2% que no início do ano. 

Está em fase de preparação – quase concretização – da abertura do ano letivo; do mês 

de música; mês sénior e, no âmbito da semana da mobilidade, irão ser apresentadas um 

conjunto de medidas sobre mobilidade e sobre os TCB.  

Termina colocando-se à disposição para as questões que pretendam formular. Disse. 

 

 

Deputada Zélia (PS), dá boa noite e cumprimenta os Senhores Presidentes da Câmara e 

da AM, os senhores vereadores e deputados municipais, jornalistas e público assistente 

ou interligado. Quanto ao documento, sucintamente apresentado, tem algumas perguntas 

e apreciações porque toda e quaisquer atividade em que a Câmara tenha participado, a 

título individual ou em parceria é igualmente elencada sem destrinça. O Plano de Águas e 

Saneamento, que inclui um plano de recuperação de perdas de água, pretende saber 

qual a evolução do cronograma destes planos e o que se apura daí. Questiona ainda 

sobre o decorrer das obras de repavimentação e de semaforização que está a ser 

implementada bem como o novo sistema (VPN) de telecomunicações da Câmara que se 

espera melhor capacitar os serviços e a articulação entre os vários edifícios camarários. 

Muito importante são as questões da limpeza do espaço público e higienização dos 

contentores no concelho, alertando para a melhoria desta situação, sugere em 

simultâneo que se adotem ações de sensibilização da população em geral e sobretudo 

das crianças, nas escolas. 

No âmbito da Descentralização de Competências para as freguesias qual é o 

relatório/ponto de situação de como está a decorrer. Sobre o Plano de mobilidade, 
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apresentado com detalhe, pelo Vereador Rui Lopo, gostaria de saber como se reflete, no 

concelho, a não aprovação de algumas destas candidaturas. 

 

Deputada Alexandra Ruivo (PS), cumprimenta os Senhores Presidentes, Vereadores, 

Deputados Municipais, Jornalistas e público. Começa por apontar uma desorganização 

do documento que, em termos temáticos, não facilita a sua leitura. Supondo que a 

informação é proveniente de vários serviços e depois compilada por quem faz esta 

versão final, carece de uma outra forma mais prática que possibilite melhor o seu 

entendimento, tanto mais que nele se dá também uma perspetiva do que se projeta para 

o futuro. Numa observação ao que está escrito no capítulo “Barreiro uma grande equipa” 

diz que estão descritas algumas das atividades promovidas pela CMB e outras não. 

Depois, contem atividades em que a Câmara entra em parceria, ou com outro tipo de 

intervenção de particulares sem fazer quaisquer destrinças. No setor da educação refere 

ações avulso, que não espelham nenhuma estratégica, nem menciona nada sobre o 

ensino superior. Ainda nesta área, tendo em conta as atuais dificuldades financeiras das 

famílias, pergunta ao Senhor Presidente se está prevista alguma ação do Executivo para 

colaborar na aquisição dos manuais escolares, pelo menos os do 1º ano do 1º ciclo. 

Disse. Agradece. 

 

Deputado Couceiro Machado (PS), cumprimenta todos os presentes e a assistência 

“on-line” e o que mais lhe chamou a atenção, o projeto “Memória e Futuro para o 

Barreiro, gostaria de poder saber mais já que se percebeu que desenvolver, hoje, 

pequenos sítios, será muito importante no futuro para a história e identidade desses 

povos, como alias é reconhecido a nível global e portanto de grande interesse. 

 

Deputada Ana Porfírio (CDU), cumprimenta toda a assistência, presente ou interligada. 

Coloca algumas questões relacionadas com as Execuções das Garantias Bancárias 

apresentadas, no âmbito do Processo do Campo das Cordoarias. 

Face ao salto qualitativo de recuperação na frente ribeirinha nas freguesias do Concelho, 

nomeadamente do Barreiro, Verderena e Stº André a grande interrogação das 

populações nesta matéria é saber o que se segue e daí que gostava de ouvir aqui alguns 

esclarecimentos. Quanto à previsão do final da obra na Avenida das Nacionalizações, no 

Lavradio também gostaria de saber mais alguma coisa. Respondendo, um pouco, às 

anteriores intervenções sabe, pelo salutar diálogo mantido entre todos os representantes 

de freguesia, que a situação é muito semelhante mas, sem procuração das restantes, fala 
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como eleita na U F Barreiro e Lavradio dizendo que, no âmbito da descentralização há 

um deficit de várias situações que é incontornável pelas competências acometidas às 

freguesias sem a convenientemente contrapartida de meios próprios. Mais, acrescenta 

que não se trata de uma reivindicação exclusiva das freguesias porque o mesmo 

acontece em relação aos municípios onde também não é caso único o Barreiro. O 

incumprimento sucessivo, com cerca de 15 anos da Lei das Finanças Locais, agudiza 

ainda mais o problema com as restrições à contratação de pessoal, sendo que este tipo 

de trabalho, pela sua especificidade, ao Sol, chuva, frio…reflete-se na saúde de quem o 

pratica, originando imensas baixas médicas por doença (taxa elevada neste setor) antes 

da idade expectável da reforma e na época do pessoal gozar o período de férias a 

situação piora bastante, chegando esta U. Freguesias estar a funcionar com 1/3 dos 

trabalhadores. A lavagem de contentores que está adjudicada, de 2 em 2 meses, quando 

termina a lavagem dos últimos já está em tempo de recomeçar de novo e tem sido feito 

um esforço muito grande, conjunto entre as Freguesias e a Câmara, mas é inevitável 

escamotear o problema enquanto não houver a contrapartida dos meios próprios 

(financeiros e humanos) que esta nova lei de descentralização cometeu às freguesias e o 

respeito pelo Poder Local que é cada vez mais mal tratado. 

Respondendo à DM do PS, Alexandra Ruivo, sobre a ajuda para aquisição dos manuais 

escolares diz que existe na Biblioteca Municipal do Barreiro um programa de troca de 

manuais escolares e nota que o PCP apresentou, na AR, uma proposta sobre manuais 

escolares gratuitos, que infelizmente foi reprovada com os votos contra do PSD/CDS e a 

abstenção do PS, o que será bom refletir. 

 

Deputado André Antunes (BE), cumprimenta os presentes e diz que o alegra a 

intervenção escrita do Senhor Presidente da CMB em que reparou ter feito alusão às 

reuniões de Câmara descentralizadas, o que é bastante interessante e, é nessa medida, 

que volta a referir a necessidade de proceder da mesma forma com as reuniões da AM 

como forma de captar o interesse dos munícipes sobre as matérias aqui apreciadas, 

sendo que, estas, se refletem. Queria ainda saber para quando será possível uma 

sinalética de informação eficaz para o turismo, sobretudo para quem desembarca no 

Terminal Rodo-Ferro-Fluvial e não conhece nem sabe onde se dirigir, como 

pessoalmente tem observado, recorrentemente. 

 

Deputado Hugo Cruz (PSD), cumprimenta os presentes e devido à escassez de tempo 

sintetiza que partilha da opinião da bancada do PS quando afirma que há alguma 



                          MUNICÍPIO DO BARREIRO 

      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

6 
 

desorganização no documento da informação escrita que não facilita a perceção da 

leitura. As atividades da Câmara estão numa amálgama, sem fazer quaisquer destrinça 

onde esta entra individualmente, em parceria, ou outro tipo de intervenção com os 

particulares. Sobre os manuais escolares, além de apresentar propostas na A.R., ao 

Poder Central, tem conhecimento de Câmaras comunistas que têm fornecido manuais 

escolares a um ou outro ciclo e aconselha também a fazê-lo e não entrar pelo caminho 

da desculpabilização ou esperar que o Governo faça tudo. Aproveita para esclarecer que 

o encerramento da Delegação da Junta de Freguesia, nos Fidalguinhos, foi uma opção 

destes eleitos (maioria CDU) que nada teve de imposição do Poder Central e é preciso 

não escamotear responsabilidades. 

Já as obras que a Câmara pretende fazer, aproveitando dezenas de candidaturas como o 

“Portugal 2020” entre tantas; melhorar a zona ribeirinha; o novo Centro de Saúde para Stº 

André e a recuperação do edifício do Ex-Café Barreiro, “a cair de podre”, para as novas 

instalações da PBP Barreiro; o impacto do PAEL nas contas do município, que permitiu 

reduzir muito do tempo de espera nos pagamentos a fornecedores e ainda as 

indeminizações compensatórias, por prestação de serviço público, aos TCB são medidas 

aprovadas para o Barreiro por este Governo/PSD. Disse. Agradece. 

 

 

O Senhor Presidente da AM agradece a intervenção do Deputado Hugo Cruz, diz os 

tempos e pergunta quem quer intervir, dando a palavra ao próximo inscrito. 

 

Deputado Manuel Sabino (BE), cumprimenta os presentes e vem novamente esclarecer 

a questão do CRAE (Centro de Recolha de Animais Errantes) que, devido a ser um 

projeto conjunto deste município com o da Moita e ali se preceder ao abate de animais, 

enquanto aqui não, está preocupado com o que irá então suceder e gostaria de ser 

esclarecido. Disse. Agradece. 

 

Deputado Paulo Deus (CDU), apresenta os cumprimentos protocolares e prossegue 

com a apreciação da situação financeira do município, a qual o executivo nunca a omitiu, 

mesmo quando não era boa e, na época, ouve muito quem viesse tecer os mais variados 

cenários da desgraça. Hoje, as condições financeiras são muito diferentes, tal como 

atestam os documentos que os senhores D.M. têm para apreciação, por isso esperava 

ouvir, na intervenção desses deputados, algo de positivo, mas não. Nada, mesmo nada 

sucedeu. Parece que não conhecem, ou não perceberam, a matéria constante nos 
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documentos distribuídos, então, permite-se ler um excerto da parte da informação escrita: 

“Os recebimentos globais (receita) diminuíram; Os pagamentos globais aumentaram; Os cabimentos 

também aumentaram; Os impostos diretos, (32,40 % do total do Orçamento) apresentam uma 

execução de 46,57 % e um total de €7.101.825, traduzindo uma redução de € 1.564.916 (face ao 

período homólogo de 2014), com um decréscimo de 18,06%; A divida global continua a diminuir. O 

Município do Barreiro, tem vindo a reduziu, sucessivamente, o nível de pagamentos em atraso e o 

pagamento a fornecedores está a 21 dias de data de fatura. A divida global continua a reduzir e em 

julho de 2015 (-7,2% que no início do ano), era de € 26.397.000,00. Continua na sua apreciação 

dizendo que a melhoria da situação financeira (parte boa), acontece em consequência do 

trabalho efetuado pelo executivo mas, há a (parte menos boa) saída de 126 

trabalhadores, dos quais 60 operacionais muitíssimo necessários, e para já impossível 

repor na totalidade por: a) as dificuldades criadas pela nova Lei da contratação; 

b) dificuldade de contratação pelo contraste entre o que se oferece (venc = sal. min.) e o 

que se requere (trabalho físico desgastante) não facilita o nº de candidaturas. 

As expressões de alguns deputados, denotam a sua forma de estar perante as coisas e 

salienta que há frases que não acontecem por acaso, como por exemplo: quando a 

situação financeira era má o termo afirmativo aplicado (a dívida é de …tal dias) não deixa 

dúvidas, contrariamente ao que hoje aqui se verificou ao utilizar a expressão “O Presidente 

diz que são 21 dias” conjetura desconfiança: o Presidente diz que é, será que sim? 

As verbas comunitárias, que a Câmara mesmo na fase final ainda conseguiu regatear, 

foram conseguidas por via de haver obra feita e a respetiva faturação para apresentar e 

relativamente ao novo quadro comunitário pergunta se há alguma novidade que o 

Presidente tenha conhecimento e queira partilhar. Disse. 

 

Deputado Vitor Nunes (PSD), cumprimenta todos presentes com estima e devido à 

escassez de tempo sintetiza com 2 perguntas: qual o valor que a Câmara recebeu no 

âmbito do overbooking; outra é se já há algum resultado, referente às 25 propostas 

apresentadas, que se sabe começaram a ser apreciadas, no âmbito do terminal rodo-

ferro-fluvial do Barreiro mas se há mais informação possível de partilhar. Por fim queria 

perguntar se há algo de concreto para reparação e recuperação do património cultural, 

especialmente os de maior interesse como é aquele ativo histórico que é o Moinho de 

Maré e urge preservar. Disse. 

Deputada Dulce Reis (CDU), apresenta cordiais cumprimentos a todos, diz que há 

sempre diferentes perspetivas para as mesmas coisas. Particularmente, considera que a 

Câmara tem feito um bom trabalho, considerando a grave crise económica e a situação 

financeira do País onde, apesar disso, como decorre da informação escrita do Senhor 
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Presidente, se verifica a capacidade de fazer muito com pouco. Elencando o vasto 

trabalho do executivo, nota que o mesmo denota grande esforço para obter resultados 

tão meritórios que quer enaltecer, sobretudo num cenário deprimido que o país 

atravessa, a Câmara faz a diferença pela positiva lutando pela melhoria de condições de 

vida dos seus habitantes. Isto é relevante. Disse. 

Deputada Ana Porfírio (CDU), ainda relativamente à transferência de competências e 

das coisas poderem, ou não, ser feitas pelo Poder Local esclarece que não houve 

nenhuma queixa dos moradores dos “Fidalguinhos” pelo encerramento da delegação que 

ali existia, talvez devido à quase inexistente procura porque a grande maioria dos meses 

os pedidos ficavam por uma ou outra certidão e, se 10 fossem solicitadas, mesmo a custo 

zero, já se encontrava utilidade na delegação, mas não era o caso. Além disso, a 

funcionária em funções, com 30 anos nos quadros da CMB, corria o risco de passar à 

mobilidade face à nova lei e, como é natural, preferiu regressar à Câmara mas 

futuramente, com outra situação ou maior nº de pedidos é sempre possível reabrir verter 

esta delegação, porque as portas do ISTB não se fecharam. Não se pode enquadrar 

cada vez mais responsabilidade ao Poder Local sem a correspondência em verba. Os 

espaços exteriores dos C. Saúde ninguém gosta de ver aquilo degradado e as próprias 

Direções têm solicitado colaboração às autarquias para a sua manutenção e as J. 

Freguesia estão a faze-lo com esforço e para além das competências atribuídas, tal como 

estão a fazer com o transporte de bens, em carrinhas, para o banco alimentar e que tem 

diversos como: remuneração de pessoal de condução; b) combustível c) manutenção dos 

veículos. A responsabilidade com a educação é do Poder Central mas, neste momento, 

as autarquias além da manutenção das escolas (do 1º ciclo e JI da rede básica) dão 

apoios a jovens carenciados e apoio nas refeições apesar da não comparticipação 

financeira do Governo. Disse. 

Deputado Juvenal Silvestre (MCI), diz que a falta de manutenção e limpeza no 

cemitério de Palhais tem gerado uma onda de reclamações na junta de freguesia que 

estão a reencaminhar para a Câmara mas deseja saber se vão ser tomadas medidas. 

Quanto às roturas na coluna de abastecimento de água àquela população, que depois 

demoram a ser reparados, coloca como mais grave a situação da Quinta do Peliche onde 

diz que se estão a perder diariamente milhões de litros de água e até já falou com o Engº 

Rui Teixeira, Chefe de Divisão nesta área mas sem ter ainda solução. Chama a atenção 

que a água que escorre pela rua pode originar um acidente. Disse. 
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Deputado Pedro Estadão (PS) fala sobre o Espaço Mobilidade sito no Forum Barreiro 

onde diz que se assiste a 3 funcionários em 3 postos de trabalho e só existe uma 

máquina a funcionar, isto gera grandes compassos entre atendimentos e o desespero de 

quem espera e muitas vezes se alvoroça contra os funcionários que acabam também a 

maltratar os utentes. Disse. 

 

Deputado Isidro Heitor (PS) diz que a questão dos manuais escolares é vista pelo PCP 

de uma forma na AR, onde propõe sempre o apoio estatal porque quem paga é o 

contribuinte mas a Câmara pode, tal como outras Camaras o fazem, consolidar a nível do 

concelho já que considera ser uma boa política nacional. O ónus é diferente mas insiste 

para que executem, dentro das possibilidades, aquilo que possam a nível local. O Plano 

Estratégico de Turismo é uma questão cara a ambos os partidos (CDU e PS) e tendo em 

conta a informação sobre esta matéria, contida na informação escrita, de que em breve 

irá ser colocado à discussão pergunta para quando. Já a questão da sinalética volta a 

notar que é essencial haver mais informação que até nem custa muito. Terminadas 

recentemente as obras na Avenida da Praia, contata-se que alguns paralelos que 

suportam os bancos já estão a soltar-se, alerta o executivo para providenciar reparação 

imediata, antes que a situação progrida e depois é mais complicada e dispendiosa. 

Sobre as perdas de água assinaladas nos estudos da ESAR, faz idêntica apreciação à do 

anterior interveniente, cerca de 35% de perdas é um grande volume e a Câmara deverá 

atuar rapidamente e o que importa aqui referir é se esses indicadores estão, ou não, a 

melhorar. 

Relativamente ao PDM qual é o ponto se situação efetivo e previsões de datas para a 

sua conclusão. 

Compromissos plurianuais da Câmara estão registados 8 sendo que 7 foram efetuados 

por ajuste direto pergunta-se qual o motivo de tão grande percentagem desta forma de 

contrato.  

Processos judiciais, lê a tramitação de um processo que não está explícito, na informação 

escrita, o que não se justifica uma vez que a Câmara tem um serviço de juristas e ainda 

recorre a assessorias de pessoal especializado nesta área e não foi devidamente 

elaborado. Isto é um exemplo de como não deve ser prestada esta informação. Disse. 
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Senhor Presidente da Câmara, como resposta começa por notar que o debate eleitoral 

foi na televisão e já terminou. Quanto às questões colocadas espera que tenham a 

consciência do nº de perguntas e do tempo que será necessário para responder a todas. 

Concretiza que registou todas as chamadas de atenção e sugere que vão ler o tipo de 

informação escrita que era prestada antes de assumir a presidência em 2005 e avaliarem 

o avanço gigantesco que se deu desde então para cá. 

Plano de Águas e Saneamento deram-se passos significativos e muito positivos e não 

conhece nenhuma avaliação da ESAR que dê avaliação negativa ao Barreiro ou diga que 

os indicadores são maus e sugere que façam uma avaliação às águas e saneamento do 

concelho sem desligar ponto de vista nacional. Elenca alguns Planos em curso 

especificando dados e valores e conclui que as perdas de água são ainda por estimativa, 

mas tem sido feito um enorme esforço nesta área e estão a ser colocados contadores em 

tudo o que é equipamento a fim de monitorizar melhor o que são esses gastos e o que 

são efetivamente perdas. Considera que se deram passos significativos. 

Repavimentação de artérias estão a avançar a bom ritmo cumprindo um plano de 150M e 

que para o ano poderá ser num valor ainda superior a este. Este plano vai ser concluído 

com sinalização vertical e horizontal, no pavimento, para complementarização da 

sinalética. A semaforização do Barreiro foi integralmente substituída por lâmpadas LED, 

está concluída. 

As telecomunicações, foi feito um investimento substancial, superior a 1 milhão de euros, 

com o objetivo de capacitar o município para o futuro, na área informática e nas 

comunicações com os munícipes. Não é um plano acabado, exige continuação de 

investimento. 

Higiene urbana, é uma situação já aqui assinalada por uma Presidente de J. Freguesia e 

que poderá ser corroborada por outras, que têm assinalada e perante a deteção dos 

problemas estão a ser tomadas medidas para resolução. A lavagem de contentores é 

sempre difícil fazer uma apreciação global. Regra geral faz-se uma apreciação baseada 

no que está à frente e quando não está lavado ou há lixo a tendência é considerar 

insuficiente mas de início era uma lavagem/ano, passou-se a duas e depois a três. 

Particularmente na época de verão, de momento estão a ser feitas quatro lavagens/ano. 

 Vias cicláveis estão a ser trabalhadas e a preparar uma grande candidatura, no âmbito 

do programa 2020, que dê continuidade à ciclovia existente. 

Programa de mobilidade não depende apenas de uma vontade, está a decorrer em 

articulação com os municípios da Moita Seixal e Sesimbra. 
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Gostaria de sublinhar as críticas positivas, sobretudo quando vem de partidos que não 

estão no executivo ou, quando estão… que os títulos estão muito bonitos, mas sim estão. 

A Rede de Cidades Educadoras de que o Barreiro faz parte, geralmente são espaços de 

reflexão, debate, troca de informações, partilha …, sim, desse ponto de vista o município 

do Barreiro continua a participar e intervir nesta rede. 

Sobre a sugestão de que Câmara ofereça os manuais escolares, independentemente das 

questões político partidárias, há uma conceção de fundo de antagonismo total que separa 

PS e CDU sendo que, a Coligação entende isso como um dever do Estado. A este 

compete assegurar, entre outras, as funções da educação a fim de que os jovens e as 

crianças sejam tratados equitativamente a nível nacional. Daí o seu frontal desacordo e 

oposição a que sejam os municípios, “a seu belo prazer”, a tomar este tipo de medidas, 

independentemente de existir capacidade financeira.  

O espaço memória, tem a ver com a identidade e as memórias coletivas que é muito 

importante preservar, estudar, aprofundar e enfatizar, sempre numa perspetiva de futuro 

porque é um erro estratégico ficar demasiado “agarrado” ao passado. È nessa perspetiva 

que se fizeram e continuarão a fazer iniciativas no âmbito do que nos caracteriza, 

produção, associativismo, tecnologia, luta, combate, proposta…. Por isso, além daquele 

espaço há a criação um fundo de história que já tem convites para que os professores 

desta disciplina se apercebam o que lá se vai passar e motivar a comunidade escolar. 

A sinalética que todos desejam possa trazer mais e melhor visibilidade ao concelho, está 

a ser trabalhada com entidades exteriores embora sem soluções previstas. 

Sobre o café-Barreiro, houve quem afirmasse publicamente que a Câmara nunca iria 

conseguir apoios governamentais e agora diz que é obra do Governo, como sendo este o 

único interveniente e sem valorizar o muito trabalho desenvolvido com eficácia e 

persistência pelo executivo camarário. 

Obras de construção do canil/gatil intermunicipal, Barreiro/Moita, mantem-se a mesma 

posição de proceder à esterilização de todos os animais que entra no espaço e também 

dos que vagueiam sem dono e nunca o abate. É assim que irá continuar.  

As críticas pela não conclusão do PDM, deverão ter em conta o excesso de tempo que 

este está “parado” na CCDRLVT de cada vez que é enviado para apreciação desta 

entidade central. Cerca de 9 meses da 1ª vez e nesta 2ª vez esse período de 9 meses já 

está ultrapassado. 
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Quanto às afirmações do Deputado Pedro Estadão, no que concerne ao Espaço 

Mobilidade, esclarece que de fato só lá existe uma máquina, aliás única no País e que 

qualquer dos funcionários tem formação para, sempre que necessário, trabalhar com ela, 

mas também têm outras tarefas e funções que não essa, exclusivamente. 

Informa sobre todas as questões de âmbito financeiro, relacionadas com programas e 

respetivos cofinanciamentos, referindo que ainda não se recebeu nada em overbooking e 

elenca vários programas (e verbas correspondentes) a que a CMB irá apresentar 

candidaturas. 

 

A Deputada Zélia (PS), agradece os esclarecimentos do Presidente que contribuíram 

para uma melhor perceção dalguns temas que disse estarem dispersos mas ainda lhe 

subsiste um pedido de esclarecimento relativamente ao Campo das Cordoarias de que se 

trata quando fala em alteração das vivências.  

 

O Presidente da Câmara esclarece que se trata apenas de duas coisas, que o 

urbanizador não havia feito: a) ligação viária entre a rotunda do Malangatana (Fórum) e o 

Largo Alexandre Herculano num valor aproximado de 450 mil euros; b) várias outras 

coisas que o urbanizador deixou por fazer junto à Bomba de combustíveis da BP 

(deixando-a praticamente emparedada) que agora se vão executar no sentido de 

embelezar a zona e devolve-la à cidade. Esclarece ainda que o campo do Barreirense 

não tem nada a ver com este projeto embora a Câmara esteja muito empenha em ajudar 

a resolver a venda daquele terreno. 

 

 

O Presidente da AM agradece ao Senhor Presidente da Câmara que ultrapassou o 

tempo mas devido ao interesse coletivo nos esclarecimentos, não interrompeu. E 

esgotado este ponto prossegue-se para o ponto 3.2 e para o apresentar o Senhor 

Presidente da Câmara delega na Senhora Vice-Presidente, Sofia Martins. 

 

A Vice-Presidente, explica que face à saída de um nº de trabalhadores, acima do exigido 

pela nova lei é possível criar estas vagas para futuras admissões. E como ninguém 

solicitou mais esclarecimentos o Presidente da AM coloca à votação o ponto 3.2 

perguntando quem vota a favor? Contra? E quem se abstém? 
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3.2 - Alteração ao mapa de pessoal e autorização para contratação de trabalhadores sem 

prévia relação jurídica de emprego público. 

Aprovado por UNANIMIDADE. 

 

O Senhor Presidente da AM prossegue a OT e coloca à apreciação o ponto 3.3 também 

apresentado pela Senhora Vice-Presidente, Sofia Martins. 

 

A Vice-Presidente, Sofia Martins, explica que este é também um ponto bem simples. 

Trata-se da possibilidade de aquisição de duas parcelas de terreno, bastante 

ambicionadas por todos e designadas Moinhos de Alburrica. Assim é necessário 

proceder a esta alteração a fim de criar uma rubrica própria que não estava criada e se 

irá reforçar em 54 mil euros este ano e em mais 156 mil euros no próximo ano, 2016. Isso 

carece necessariamente da aprovação deste Órgão e, basicamente é oi que se trata. 

 

O Deputado Isidro Heitor (PS), diz que não há nada a objetar e por isso estão de 

acordo. 

 

O Deputado Hugo Cruz (PSD), pergunta sobre o enquadramento do negócio e como é 

que se chegou a este valor. 

 

A Vice-Presidente, Sofia Martins, responde que a verba de 260 mil euros é o valor 

patrimonial atribuído ao imóvel pelas Finanças. Quanto à criação agora da rubrica diz que 

esta matéria, que se enquadra nas estratégias da Câmara, tem sido amplamente 

conversada entre todos pelo que está certa que estarão convenientemente informados. 

Portanto, com uma boa colaboração entre os vários órgãos, não considera essencial 

criar, de início. uma sobrecarga de rubricas quando, em casos excecionais como este, é 

possível fazer uma revisão para a criar. Disse. 

 

O Presidente da AM coloca à votação o ponto 3.3 perguntando quem vota a favor? 

Contra? E quem se abstém? 

 

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

Aprovado por UNANIMIDADE. 
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ENCERRAMENTO 

O Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos pelas 23:55 horas 

do dia 9 de Setembro de 2015 constando a gravação áudio desta sessão arquivada, nos 

serviços da Assembleia Municipal.  

APROVAÇÃO DA ACTA 

Para constar e produzir os seus efeitos legais, se lavrou a presente ata que após lida e 

aprovada por maioria, na reunião Ordinária realizada em 07 Setembro de 2016, vai ser 

assinada por mim,   __ Maria do Carmo Assunção, Assistente Técnica 

que a lavrei e pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal. 
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