
             MUNICÍPIO DO BARREIRO 

            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

1 
 

 

ATA N.º 12 

 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 17 de novembro de 2015 

 

Aos dezassete dias do mês de novembro de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas, no 

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

seguinte agenda: 

 

Ordem de Trabalhos 

 

1. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO AO ABRIGO DO ARTIGO 41º DO REGIMENTO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

2. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

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 3.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2015; 

3.3 RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE 22 ASSISTENTES OPERACIONAIS 

3.4 AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE QUATRO TRABALHADORES ASSITENTES 

OPERACIONAIS, SEM PRÉVIA RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO 

3.5 DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL EM 2015 A COBRAR NO ANO DE 2016; 

3.6 FIXAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS DE 2016, RECEITA A ARRECADAR EM 2017; 

3.7 TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (I.M.I.) A COBRAR NO ANO 2016; 

3.8 AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DA QUINTA DO BRAANCAMP; 

3.9 AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTA A INSTITUIÇÔES FINANCEIRAS PARA CONTRATAÇÃO DE UM 

EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA CONCRETIZAÇÃO DE DIVERSOS 

INVESTIMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL; 

3.10 GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO, NORMAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E MAPA 

DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DO BARREIRO PARA 2016; 

3.11 PLANO DE ACTIVIDADES, ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E MAPA DE 

PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO BARREIRO 

PARA 2016. 
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O Presidente da AM, dá início aos trabalhos com a informação sobre os pedidos de 

substituição, solicitados pelos Deputados Municipais, ao abrigo do artigo 78º da Lei 169/99 

de 18 de setembro, revista pela Lei 5A/2002 de 11 de janeiro, procedendo à leitura dos 

nomes. 

E hoje, começando pela substituições: Alexandra Silvestre é substituída por Arlindo Costa e 

António Oliveira é substituído por Alfredo Falcão, estes dois da CDU. Do PS, André Pinotes 

é substituído por David Rodrigues. Do BE, Mário Durval é substituído por Manuel Sabino e 

do PCTP/MRPP, Olga Pereira é substituída por Rúben Manha. Tal como o previsto, na 

reunião de representantes, começamos pelo ponto 3.1. - Informação Escrita do Sr. 

Presidente da Câmara. Assim, pedia-lhe que iniciasse a sua intervenção. 

 

Presidente da Câmara – Boa noite a todos os que estão na sala e os que, interligados, 

acompanham a reunião. Tendo em conta a longa O.T., vou procurar ser sucinto, portanto, 

fiz a opção de falar sobre algumas coisas e outras não, como compreendereis. A primeira 

referência é para o fato de termos conseguido que as 35h/semanais, aplicadas ilegalmente, 

sejam revertidas por nos terem dado razão. Assim, queria saudar os trabalhadores e o 

poder local democrático que, pela sua resistência e confiança, tornaram possível alcançar 

este objetivo. 

No âmbito das várias atividades que temos procurado dirigir ao mundo empresarial e a 

outros agentes económicos do concelho, queria referenciar o 4º Fórum de 

Desenvolvimento Local – “O rio, um mar de oportunidades”, promovido pela rede de 

empregabilidade Barreiro/Moita, do qual fazemos parte e ainda um conjunto de iniciativas 

que temos vindo a desenvolver, exemplo: Workshop para empresas sobre “Portugal 2020”, 

Workshop realizado hoje para atores sobre a Europa criativa e a “newsletter” digital, entre 

outras, sobre as questões do desenvolvimento económico. 

Sobre o Terminal Multimodal do Barreiro (TMB), queria informar que o processo está a 

decorrer positivamente e com normalidade. O estudo prévio estará em condições de ser 

apreciado no início do próximo ano e o estudo de impacto ambiental no 1º semestre de 

2016. 
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A curto-prazo, irá avançar um concurso de ideias sobre questões urbanas “Relação 

porto/cidade” que será promovido pelo conjunto de atores. 

Ao nível da mobilidade, alguns aspetos relevantes como: A rede ciclável do Barreiro, 

aprovada, que mereceu, à Câmara, um prémio nacional de mobilidade em bicicletas. 

Criámos o serviço de bicicletas no posto de turismo e realizámos o fórum “redes cicláveis, 

uma visão local e regional”, iniciativas que, associado a outros aspetos, permitem a 

mobilidade que temos vindo a trabalhar. 

Por último, queria referenciar o trabalho que tem vindo a ser efetuado, de forma 

sistemática e articulada e que nos permite caminhar seguros nas águas, no saneamento e 

nos resíduos, com referência para os planos de segurança e de controlo de qualidade da 

água para consumo humano; para o sistema de informação geográfica das redes de água e 

de resíduos urbanos; o controlo de perdas de água e de afluências indevidas. No curto 

espaço temporal, desta informação escrita, verificámos o estado de cerca de 2.000 

contadores, instalámos mais de 750, em novos contratos e implementámos mais 2 Km de 

rede, de abastecimento, na E.N. 510, Santo António. Estou à disposição dos Srs. Deputados 

para as questões que quiserem colocar. Disse. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Obrigado Senhor Presidente. Quem dos Srs. 

Deputados quer intervir? Faça favor Sr. Deputado José Batata. 

 

Deputado José Batata, da CDU – Boa noite a todos. Sobre a extensão do serviço dos TCB, 

ao concelho da Moita, pergunto se vão alargar, de forma estruturada e pensada o serviço 

de transporte público, com vista a melhorar a qualidade de vida das populações dos dois 

concelhos, proporcionando uma melhor deslocação entre ambos? Trata-se do alargamento 

das carreiras 1 e 2, já existentes, que terminavam na Quinta da Várzea e agora vão passar a 

percorrer a E.N.11 até Alhos Vedros. No regresso, vão contornar o viaduto para percorrer a 

avenida do Vale da Amoreira até à rotunda, onde retomam o percurso atual e completam 

uma trajetória circular, 7 dias/semana, com uma frequência de cerca de 20 minutos, 

articulando o horário ao dos barcos da SOFLUSA (partida e chegada) para melhor servir 

quem procura transporte casa/trabalho e regresso. Esta medida constitui a concretização 
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de um anseio antigo e natural das populações agora contempladas da Bx. Banheira, Alhos 

Vedros e V. da Amoreira e, se até aqui isso não era possível devido à anterior 

regulamentação, que não o permitia, a nova legislação possibilita os TCB operarem fora 

dos limites da área geográfica do concelho. Portanto, o protocolo de entendimento 

assinado pelos municípios do Barreiro e Moita, destaca a vontade e a responsabilidade 

mútua assumida por ambos, a fim de resolver o problema das populações, pelo direito ao 

transporte público e à mobilidade. Mais do que o simples alargamento da área de 

exploração comercial dos TCB, acima de tudo, é a realização deste direito que se 

contempla, sendo que o Município e TCB apenas irão ser ressarcidos pelos custos 

adicionais inerentes (consumo de gasóleo e desgaste de material). Assim, a bancada da 

CDU congratula-se com a decisão tomada pelo Executivo e TCB em prol da melhoria deste 

serviço público, essencial às populações dos dois concelhos.  

 

Presidente da Assembleia Municipal – Muito obrigado Sr. Deputado. Srs. Deputados não 

há ninguém inscrito, neste momento. Faça favor Senhora Deputada Dulce Reis. 

 

Deputada Dulce Reis, da CDU – Boa noite. Na continuação de ontem venho falar da 

atividade relacionada com a cultura, o desporto e o lazer, numa perspetiva de cidade 

saudável. 

Como disse Anatole France: “Para realizar grandes conquistas devemos não apenas agir 

mas também sonhar, não apenas planejar, mas também acreditar” e, na agenda cultural da 

nossa terra, a Câmara sonhou, planeou e agiu. Nessa ação, não podemos deixar de referir 

as diversas e variadas iniciativas, dirigidas a diferentes camadas populacionais, de que 

destacamos: As Festas do Barreiro, onde marcaram presença inúmeras expressões 

artísticas, culturais e desportivas como: música, artesanato, desporto, gastronomia e 

divertimentos populares. 

Não menos importante foi a Mostra Empresarial e Institucional onde estiveram patentes 

diversas exposições, envolvendo artistas barreirenses como: Maria Monte, Cláudio Ferreira 

e Teodorico Teixeira Mendes. 



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 

            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

5 
 

No âmbito das artes visuais realizaram-se “workshops” de gravura, linóleo e gravura em 

pacotes de leite. Outras áreas culturais estivem em exposição como foi o caso da banda 

desenhada “Gentlemen” de André Oliveira e do jovem artista barreirense Ricardo Reis. 

O AMAC, ao completar 13 anos, esteve ocupado com inúmeras ações dedicadas ao público 

escolar, das quais se destaca a peça de teatro “Depois de Darwin”, levada a cabo pela 

companhia Teatro Extremo. 

Consideramos que as atividades do serviço educativo municipal tiveram igualmente 

relevância, como foi a visita ao Barreiro antigo; a minha primeira carta de condução; o yoga 

vai à escola; Barreiro e a expansão; o beijo da palavrinha; meditação nas escolas e a hora 

do conto, que envolveram quatrocentas e uma crianças. 

No Barreiro acontece música e, este ano, o seu ponto alto foi o concerto de Ana Moura, 

mas não se ficou por aqui e diversos projetos foram executados, alguns em parceria com as 

Uniões de Freguesias ou com outras entidades. A música percorreu toda a cidade e o 

concelho contou com o 12º Out.Fest. 

A fotografia também assume um papel importante e, durante este mês, o Barreiro acolhe 

em vários espaços, exposições, “workshops”, passeios fotográficos. Novembro é pois o mês 

da fotografia, promovido pela Câmara em parceria com o Clube de Fotógrafos do Barreiro. 

Não podia deixar de referir programas como “A Escola Somos Todos Nós”, vocacionada 

para o setor educacional, as atividades dedicadas aos idosos como a Expo Sénior, ateliê de 

artes manuais, aulas de ginástica sénior, aulas de defesa pessoal, de yoga, um “workshop” 

de maquilhagem, torneios de sueca e dominó, dança, teatro …, um programa que permitiu 

a participação e interação entre todos os intervenientes. Envolveram-se diversas entidades 

como UTIB, CRIVA, Associação Vem Vencer, Associação de Reformados Pensionistas e 

Idosos de Santo André, Associação de Reformados do Barreiro, Grupo de Cantares Moda 

Alentejo, Centro de Yoga do Barreiro, Futebol Clube da Quinta da Lomba, Centro Social de 

Santo António, AURPIL, Grupo Dramático de Instrução e Recreio 31 de Janeiro “Os Celtas”, 

entre outros. 

Por último o desporto onde a atividade foi vasta, envolvendo diversas modalidades, desde 

a ginástica sénior, ciclismo, yoga, aiquidô, atletismo e tantas outras, organizadas pelas 

associações e ou Uniões de Freguesia, mas sempre contando com o apoio da Câmara. Estas 
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atividades constituem pontos de partida e de chegada, de qualquer viagem pessoal ou 

coletiva. Esta viagem coletiva que a Câmara tem vindo a fazer é extensa e por isso não se 

torna possível enumerar todas as etapas percorridas durante este trajeto, mas temos a 

certeza que o caminho é continuar a fazer esta viagem que a todos os barreirenses 

engrandece. Muito obrigada. Boa noite. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Obrigado Senhora Deputada. Não temos mais 

nenhuma intervenção? Temos. Faça favor Deputada Zélia Silva. 

 

Deputada Zélia Silva, do PS – Boa noite Senhores Presidentes da Assembleia e da Câmara. 

Boa noite a todos os que estão presentes e aos concidadãos que nos estejam a ver através 

da NET. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, relativamente à documentação que nos foi 

entregue sobre as atividades deste trimestre. Logo no início é referido o “Dia Mundial do 

Turismo” e algumas das ações levadas a cabo. Contudo, a situação é um pouco vaga, pesar 

de um texto relativamente extenso é pouco expressivo quanto ao que se pretende fazer e 

ao que efetivamente foi feito. Pergunto qual é o balanço da atividade? Em que locais é se 

desenvolveram atividades? Em que locais o Barreiro está a ser promovido? Quem se espera 

que nos visite e quem efetivamente nos visitou? Qual o objetivo para a nossa cidade, em 

termos de turismo, e, se o temos ou não. Naturalmente que temos ainda muito pouco 

tempo de histórico mas, se desde o início, não tivermos logo a noção de estar a apontar os 

objetivos corretos, não os poderemos corrigir, caso necessário. Gostaria de saber qual o 

balanço, desde o início, da atividade de turismo no Barreiro. 

Quanto ao ponto “Barreiro Uma Grande Equipa” refere-se ao empreendedorismo e à 

ligação a este. Tratando-se de um assunto que entendemos não ser uma posição pontual e 

momentânea há uma ligação previsivelmente à comunidade escolar e a programas 

relacionados com a atividade escolar. Gostaria de saber quais são esses programas, o que 

está previsto, se têm ou não alguma articulação com empresas e escolas e ainda o que está 

previsto nesse programa. Sobre a política da península de Setúbal, para os refugiados, na 

última Assembleia tínhamos aprovado um documento sobre o modo como o P.S. e a A.M. 

no seu conjunto, entendiam esse assunto e o modo de o tratar, gostaríamos de saber 
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quanto à península, no que diz respeito aos refugiados, o que foi tratado ou foi 

identificado.  

O tema Trabalhar no Barreiro e não só, muito do seu desenvolvimento refere-se a 

candidaturas, ou envolve candidaturas a fundos. Lamentavelmente, ao contrário do que 

aconteceu da última vez, esta documentação agora entregue não continha uma listagem 

das candidaturas em curso, nem do seu ponto de situação e, porque esse documento da 

última vez manifestamente nos agradou, gostaríamos que se mantivesse. Assim, ficámos 

sem perceber muito bem se, esta informação sobre algumas ações que entendemos estará 

ligada a candidaturas a fundos ou a programas, está ou não articulada com essas 

candidaturas? Como é o ponto de situação dessas candidaturas: em relação às aprovações? 

às verbas que a Câmara terá que dispor para poder implementá-las, se forem aprovadas 

como se espera? Gostaria de um pouco mais de detalhe sobre esses pontos. 

No que diz respeito à mobilidade e à utilização da bicicleta, naturalmente que nos 

congratulamos pelo fato do Barreiro ter sido distinguido com um prémio e havido algum 

destaque pelo trabalho que se tem desenvolvido. Contudo, gostaria de saber, 

relativamente à utilização das bicicletas, sabendo agora que temos autocarros preparados 

para esse efeito e que já está em curso um programa de utilização de bicicletas, disponível 

no Posto de Turismo, segundo nos informaram, gostava de perceber qual é a utilização que 

está a ser dada? Quem são os utilizadores preferenciais? Se temos, ou não, ideia de quais 

são os principais percursos utilizados? Se existe, ou não, uma política de “sedução” dos 

possíveis e prováveis utilizadores desse meio de transporte? Outro tema que nos pareceu 

bastante importante é o programa que foi aprovado de apoio ao edificado, mas também 

não encontrámos na apresentação, do Sr. Presidente, quais são as ações de divulgação e 

sensibilização à população para que tenha efetiva utilização. Sendo um programa que nos 

parece interessante, naturalmente, só será interessante se as pessoas o entenderem e 

utilizarem. Isto, cruzado com o plano estratégico de desenvolvimento urbano, sobre o qual 

gostaríamos também de ouvir com mais de detalhe o que está a ser trabalhado.  

Como Presidente da Câmara fez a divulgação e a apresentações dos mercados pergunto se 

existe alguma ideia do impacto que estão a ter essas divulgações, nomeadamente no que 

diz respeito aos comerciantes, qual a sensibilidade para os efeitos. Se sentem que está a 
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correr bem ou não e se há efetivamente mais gente, a comprar, nos mercados e 

interessada no comércio local. 

Relativamente aos municípios saudáveis, para além da referência minimalista, no 

documento, gostaria de perceber se há mais alguma coisa que nos possam dizer e o que é 

que aconteceu com as cidades educativas, de que nunca mais se ouviu falar. É só. 

Obrigado. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Muito obrigada, Sr.ª Deputada. Não tenho ninguém 

inscrito. Aproveitava para dizer que há três senhores deputados que não assinaram a folha 

de presença. Entre eles o novo deputado Ruben Manha e a Rita Carvalho. E entretanto não 

tenho nenhum deputado inscrito. Tenho, sim senhor. Sr. Deputado Vitor Nunes. 

 

Deputado Vitor Castro Nunes, do PSD – Muito boa noite Senhor Presidente da AM, 

Senhores Membros da Mesa da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara, Senhores 

Vereadores, Membros Deputados da Assembleia, elementos do público e pessoas que nos 

estão a ver em casa, a todos cumprimento. Começo por agradecer a exposição, quer da 

apresentação escrita apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara, quer a intervenção que 

aqui teve. Em concreto, permitia-me colocar uma questão muito específica que está aqui 

referida e é relacionada com a temática da habitação social e da necessidade de adaptação 

do regulamento municipal à legislação. Reportaram-me algumas situações (que não vou 

concretizar, nem identificar) de carências que não puderam, e é normal que não possam, 

ser imediatamente satisfeitas. Sabemos porém que o município projeta investir em áreas 

que não são precisamente as da habitação social, são opções políticas mas, ainda assim, 

parece-me que a habitação social seria uma opção extremamente importante, daí que eu 

coloque esta questão. Gostava de ter um ponto de situação relativamente a esta matéria. 

Na mesma linha é referida a temática do acompanhamento dos idosos e da sinalização da 

situação de abandono de alguns idosos. É uma coisa que nós, a ideia não será só nossa, 

mas já aqui numa sessão anterior nós, o PSD, tínhamos sugerido que se tentasse organizar 

um grupo, ou mobilizar vontades para sinalizar essas situações e tentar acompanhar, 

quanto possível, os doentes e os idosos, enfim, as pessoas mais carenciadas. Eu penso que 
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isso está a ser feito, mas no que aqui é dito, acho muitíssimo bem, louvo, gostava que 

pudesse ser feito de uma forma mais visivelmente organizada, ou organizada de uma 

forma mais visível. 

Por outro lado, agradeço a apresentação e repara-se que, de facto, há sempre bastantes 

iniciativas. Mas há também a repetição das conversas, dos diálogos, que são interessantes 

com certeza, mas que produzem muito poucos resultados. Eu continuo a não perceber, 

nessa informação escrita, realmente qual é a estratégia do município. Assisti ontem a uma 

coisa muito importante aqui, que foi a aprovação por unanimidade, com “nuances” é certo, 

mas de uma espécie de caderno de encargos. Aliás proposto pela própria CDU, que critica 

os outros membros da Assembleia Municipal por tentar condicionar a Câmara mas ontem, 

foi a CDU que propôs o condicionamento total da Câmara, no sentido de tomar um 

conjunto de iniciativas, junto dos membros do governo, seja ele qual for, reclamando um 

caderno de encargos, relativamente à execução de infraestruturas de interesse para o 

município. Todos votámos a favor. Fantástico. Estamos todos de acordo. Mas o que é que 

se passa com aquilo que depende do município? Eu não leio aqui qual é a estratégia, uma 

medida que seja, para atrair investimento, verdadeiramente. Investimento de empresas 

para o Barreiro. Que medidas são essas? Onde estão elas? Qual é a estratégia? Não se vê. 

Há conversas, sim senhor, mas muito pouco. Muito obrigado. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Obrigado Deputado. Faça favor Deputado Hugo 

Cruz. 

 

Deputado Hugo Cruz, do PSD – Sr. Presidente da Mesa, restantes membros, Sr. Presidente 

da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. membros da Assembleia Municipal, público, quem nos 

acompanha em casa. De facto a O.T. é extensa e há muita discussão, de teor financeiro nos 

pontos adiante, mas não deixo de registar que, em anexo à informação escrita, consta o 

parecer do revisor oficial de contas e eu queria, sucintamente, referir esse relatório. 

Relativamente a algumas das conclusões apresentadas, é referenciado na pág. 7 à data de 

30 de junho uma dívida, ao fundo de apoio aos municípios, de € 1,6 Milhões de euros. Eu 

gostaria de saber se, à data de hoje, se esta dívida persiste e se a Câmara tem estado a 
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fazer o pagamento da verba respetiva ao fundo de apoio municipal. É evidenciado pelo 

revisor de contas, não detetei noutros locais e gostava de saber se este valor de € 1,6 

Milhões de euros está liquidado ou não está. É que é utilizado muitas vezes, como 

argumentário da Câmara, a existência deste fundo, ao nível dos próprios impostos como 

uma despesa a que tem que fazer face… Gostaríamos de saber o que é que gerou esta 

dívida e se isto está ou não resolvido. Também gostaria de comentar o destaque feito ao 

problema das dívidas de cobrança problemática, no valor de quase € 5Milhões. 

Considerando a verba, imagino que será de impostos municipais e afins e gostaria de obter 

algum comentário, do município, relativamente a esta situação. Disse. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Muito obrigado Deputado. Tem a palavra o 

Deputado Rui Ferrugem. 

 

Deputado Rui Ferrugem, da CDU – Boa noite a todos, extensiva a quem estiver Interligado. 

Esta informação escrita, do Senhor Presidente, é uma das mais densas dos últimos tempos. 

Foram referenciados aspetos que não vou repetir, mas gostaria de chamar a atenção para a 

parte financeira. Embora estas sessões (2) da AM sejam, fundamentalmente, para debater 

os instrumentos financeiros que irão enquadrar a vida do município em 2016, é evidente 

que o conhecimento dos valores acumulados, nos últimos 10 meses, é um sinal importante 

a ter em conta quando estivermos a apreciar as matérias e, a síntese habitual nos quadros 

de receita, de pagamentos e de cabimentação, demonstra que até ao final de outubro 

2015, ao contrário do que se poderia esperar, só receitas/ano são cerca de € -4Milhões. 

Minoradas, obviamente, com o valor que é transitado do exercício anterior. Isto influencia 

muito a discussão que se possa fazer a seguir. É importante destacar a redução nítida do 

IMT, dos impostos indiretos e, ao contrário do que poderia esperar, uma evolução do IMI 

que, embora ligeiramente superior, não está dentro das perspetivas que alguns aqui 

falavam. Aliás, nos documentos que temos e iremos discutir, em sede do orçamento, toda 

a introdução de enquadramento e a informação relativa à ANMP, bem como aos estudos 

da Universidade do Minho, que depois desencadeiam na publicação do já indispensável 

anuário financeiro dos municípios portugueses, é nítida a referência de que quem, a nível 
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governamental, pensou que a evolução do IMI era uma coisa em progressão geométrica ou 

mais, permitindo-lhes o luxo de substituir o IMT, que em 2016 já não existiria, prova que 

estavam completamente fora das expetativas e no Barreiro é igual. Portanto, a noção da 

sinalética que nos é dada em 10 meses (só faltam 2 para concluir o ano), das componentes 

financeiras da receita da Câmara, é fundamental para o que virá a seguir. Sintetizo: € -

4Milhões de receitas até outubro. De referir 2 ou 3 situações, suscitadas nas intervenções 

antecedentes e minha concordância ou anuência quanto à necessidade (quando possível, 

sei que nem sempre é possível) de haver uma listagem das candidaturas, tal como a 

Senhora Deputada Zélia referiu. 

Seria errado não salientar que a informação escrita do Presidente contém as principais 

candidaturas: as que tiveram desenvolvimento, as que foram aprovadas e as que estamos a 

trabalhar, embora seja de mais fácil e de rápida leitura um quadro, com as candidaturas 

apresentadas e respetivas decisões. Concordo com essa síntese, sempre que possível fazer, 

porque ajuda mas, o fundamental, está na informação escrita do Presidente e ainda 

ninguém fez realce à candidatura na área social “Barreiro Para Todos Nós”, uma parte 

bastante bem documentada sobre os esforços e o trabalho que se tem feito nesta área. 

Finalmente as 2 situações colocadas pelo PSD, através dos Deputados Vitor Nunes e Hugo 

Cruz. Começando pelo FAM é uma questão que está explicada nos documentos que se 

seguem e que têm a ver com o facto de o Barreiro ter ficado com a obrigação de contribuir 

para o FAM em €1,750 Milhões de euros, em 7 anos, o que dá anuidades de €250.000 

euros, e a referência do SROC (revisores de contas) ao saldo referido, significa que estaria 

pago pouco mais que a 1ª prestação, à data do documento. É uma situação que, a Câmara, 

anualmente é obrigada a cumprir e tem que cumprir, apesar de ter uma noção muito 

crítica sobre o FAM. Recordo que a CM Setúbal tem um programa de reestruturação 

financeira, bem anterior ao PAEL e sei lá mais o quê e, a seguir ao consulado de Mata 

Cáceres, foi objeto de um outro plano de reestruturação financeira para as especificidades 

daquele concelho. Muito posteriormente surge então o FAM e obrigação criada pelo 

governo, aos municípios, a fim de participarem na recuperação de rutura financeira de 

outros municípios sem que fossem estudadas as situações específicas de cada um a fim de 
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encontrar as melhores soluções. Não. Foi feito sem apelo nem agravo, para cumprir 

discorde-se ou não do FAM.  

O Deputado Hugo Cruz referiu uma preocupação muito importante, tem sido a tentativa da 

Câmara, na recuperação de créditos, colocada e bem pelo SROC. Esses valores já foram 

maiores do que são atualmente e chamo a vossa atenção para o fecho de contas do ano 

passado, onde se salientava uma ligeira recuperação da dívida que hoje está efetivamente 

naquilo que o Deputado referiu. É um desafio e um objetivo difícil de obter mas que se tem 

de continuar a procurar, com eficácia. Nós constituímos provisões, mas isso não é o 

suficiente nem é isso que nos interessa. O que interessa é recuperar o melhor possível e há 

muita gente que nos deve, pelos motivos que o Deputado com certeza bem saberá, melhor 

do que eu. Todos sabemos e haveremos de falar também sobre isso daqui a pouco. Quanto 

ao comentário de ontem, do Sr. Deputado Vitor Nunes quando chamou de “caderno de 

encargos aprovado”, embora eu não tivesse presente, sei do que se trata. Isso a que 

chamou “caderno de encargos”, não é mais do que uma compilação de muitas decisões 

tomadas por este mesmo órgão, se não me engano, praticamente todas por unanimidade. 

Trata de reivindicações que o concelho considera importantes, situações que devem ser 

tomadas em conta e, numa altura de viragem política, é importante deliberar como 

expressão da vontade deste órgão. Chamemos-lhe, ou não, caderno de encargos não é 

uma novidade, há muito que essa compilação era necessária. Finalmente o relatório dos 

auditores (lei que vincula os municípios a ser acompanhados por serviços revisores oficiais 

de contas -SROC - para quem lá em casa não saiba),  no acompanhamento e monitorização, 

semestral, em termos da publicação de resultados dos municípios lembro, além do que já 

foi dito, a conclusão deste relatório semestral, notando que este é feito, a sintonia, a 30 de 

junho e foi disponibilizado há pouco tempo. 

Neste relatório, a consolidação do passivo através do recurso ao PAEL e da execução 

orçamental registada a 30 de junho, são indicativos da existência de uma situação 

económica e financeira equilibrada, ou seja, mantém-se o que se tinha caraterizado no 

final de 2014. Uma referência à redução de 1,7 Milhões no passivo, dos quais 1,5 Milhões 

respeitam a empréstimos obtidos. Isto é importante porque significa que continuamos a 

manter o equilíbrio orçamental. 
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Por fim, valorizar o fato do prazo-médio de pagamento a fornecedores, em 30/09/2015, ser 

de 20 dias quando, em 2014, finalizámos o ano nos 84 dias. O Senhor Presidente disse que 

ainda não estava satisfeito embora, de acordo com a lei de compromissos e de 

pagamentos, este valor já pode ser considerado como não existindo atraso mas o 

Presidente disse que era um desafio, para a Câmara, continuar a reduzir esse prazo médio 

de pagamentos e estamos no bom caminho, por isso, congratulamo-nos muito com estes 

números. Obrigado. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Obrigado Senhor Deputado. Tem a palavra o 

Deputado André Antunes. 

 

Deputado André Antunes, do BE – Boa noite a todos os presentes ou que estão 

visualizando pela NET. Queria falar sobre um pormenor técnico, já referido várias vezes e 

que é alguma inconsistência que se encontra nas siglas, da informação escrita e que, para 

os mais leigos, pode torna-se uma tarefa complicada. Por isso eu agradecia maior cuidado e 

coerência em nomear todas as siglas e não só algumas, porque torna mais fácil a 

compreensão. Depois queria colocar umas perguntas muito rápidas em relação a prazos de 

conclusão como: qual a estimativa de conclusão do concurso EUROPAN? Em relação à 

esquadra da PSP, qual o prazo previsto da obra? Quanto ao Campo das Cordoarias gostaria 

de uma elaboração um pouco mais detalhada sobre a situação porque é avançada uma 

adjudicação ou essa possibilidade até ao final de 2015, agradecia mais pormenores, se 

possível. Qual a razão de atraso na empreitada do CRAE Barreiro/Moita e se os prazos para 

as obras de pavimentação se mantêm. Passando ao estudo de impacto ambiental, onde é 

referido o PEDU, a minha questão é como é que este se interliga com a construção do 

porto porquanto, nalguns pontos, é referida a redução da poluição do ar e a redução do 

ruído, logo gostava de saber como vão interligar com a construção do porto e consequente 

aumento de tráfego, tipo de veículos a circular, etc. É salutar a aprovação das bicicletas e 

da sua disponibilização no posto de turismo mas tenho uma pequena observação quanto à 

publicitação desta excelente iniciativa que, à semelhança de outras igualmente boas, não 

têm a devida publicitação ou campanha de sensibilização e exemplifico com aquela 
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câmara, de gravação e transmissão em direto desta reunião. Temos algo que é raro no país: 

Transmissão direta das reuniões de A.M e de Câmara e, do que falo com a população, 

percebo que o conhecimento destas ferramentas é praticamente nulo e, se muitas vezes 

aqui “brincamos” com o número de visualizações ser parco, é porque não fazemos, e a 

Câmara não faz, um trabalho de divulgação conveniente, tal como me parece para as 

bicicletas. Tem que haver maior divulgação, apostando em “outdoors” ou o que se 

considerar mais adequado, valorizar o que temos bom e muito bom que a maioria do 

cidadão comum desconhece. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Obrigado Senhor Deputado. Tem a palavra o 

Deputado Ricardo Rosado. 

 

Deputado Ricardo Rosado, do PS – Boa noite caros amigos, companheiros e camaradas. 

Relativamente à informação escrita do Presidente, eu acho que isto constitui de facto um 

grande desafio, aliás atendendo até ao carácter quase que de inventário, com que o 

documento nos é apresentado e não querendo destoar dos colegas de Assembleia que me 

antecederam, gostava de deixar aqui alguns comentários, notas ou até mesmo questões, 

sete notas quase que em jeito de pecados capitais, mas questões muito concretas. 

. Primeiro, as questões do turismo. Gostava de abordar a questão numa outra perspetiva, 

nomeadamente as inúmeras iniciativas que, não vou nomear por uma questão de 

distanciamento, as inúmeras associações coletividades e organizações governamentais, 

do concelho, têm feito. Até porque considero que este tem sido veículo, por excelência, 

daquilo que é a afirmação da marca do Barreiro. Sem querer antecipar a resposta do 

executivo, vão dizer que é mesmo assim, a Câmara tem que se facilitadora, promotora, 

catalisadora, outros adjetivos terminados em oura destas iniciativas mas, por uma 

questão de honestidade intelectual, acho que não ficava descansado se não deixasse esta 

ressalva positiva. 

. Segundo, a questão da saúde mental que sublinho extremamente positiva a inclusão 

desta temática na informação do Presidente. Os dados do mais recente inquérito nacional 

de saúde fazem claro destaque a esta problemática, enfatizando que tem vindo a 
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aumentar as perturbações do ponto de vista depressivo, sobretudo na população 

feminina e nos reformados. Assim, gostaria de saber qual é a análise que fazemos destes 

dados, ainda que preliminares e a forma de, através das políticas locais às quais estamos 

adstritos, podermos, ou não, intervir sobre esta temática. 

. Terceiro, com particular cuidado na adjetivação a utilizar, evitando a demagogia ou o 

aproveitamento político, de todo desnecessários, a bancada do Partido Socialista gostava 

de deixar a nossa manifestação de solidariedade, com a situação que se viveu na Escola 

Alfredo da Silva, reiterando a confiança não só na direção da escola como as entidades 

competentes para que possam atuar, no sentido de mitigar toda a situação 

confrangedora que criou, à comunidade escolar, em particular. 

. Quarto, secundando a intervenção do Deputado André Antunes, com a questão do Campo 

das Cordoarias, na informação escrita é descrito como estando eminente (ainda não vi 

um “outdoor” a anunciar a obra, não sei se está previsto ou não), como está também 

prevista uma outra intervenção, bem sei que de entidades diferentes, refiro-me 

particularmente à entrada da Baía Tejo e, dada a proximidade geográfica destas duas 

intervenções, há algum mecanismo de compatibilizar estas duas intervenções, uma vez 

que impactam sobre o mesmo território? 

. Quinto, o plano de pavimentações. Algumas de carácter mais emergente, outras mais do 

ponto de vista paliativo, gostava de saber, a título de curiosidade, qual foi o critério de 

intervenção para o plano de pavimentações.  

. Sexto, as obras no Nicola. Se há condições de fazer o ponto de situação destas 

intervenções, nomeadamente, creio se li bem na informação, quanto ao nível da 

cobertura.  

. Sétimo e último, coberturas das escolas do 1º ciclo. Coberturas em fibra amianto que 

relembro, há duas ou três assembleias atrás colocámos a questão e, na altura, estava a 

ser feito o levantamento pela autarquia por isso gostava de saber qual é o ponto da 

situação deste levantamento, relativamente às escolas do 1º ciclo. Obrigado. Disse. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Obrigado Senhor Deputado. Tem a palavra o 

Deputado Vitor Nunes. 
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Deputado Vitor Castro Nunes, do PSD – Obrigado. Respondendo ao Deputado Rui 

Ferrugem, que referiu a minha intervenção em particular, queria dizer-lhe que 

naturalmente o PSD terá em conta a matéria de execução - os impostos - no tratamento 

das matérias seguintes: Na fixação dos impostos municipais e também quando o município 

propõe a contração de € 10Milhões em financiamento, o equivalente a 25% do seu 

orçamento. Essa matéria tem que ser abordada em todo o lado, não é? Trata-se de opções 

políticas, de gastar ou não o dinheiro. Já agora, dizer que o PSD votou Barreiro. O caderno 

de encargos e a lista de reivindicações, todos votaram a favor mas, o que surpreendeu, foi 

a bancada da CDU querer condicionar a Câmara, ou talvez os seus novos aliados. De 

qualquer maneira, eu queria, porque falo com munícipes, eleitores do PSD e de diversas 

tendências políticas partidárias e as pessoas transmitem-me o seguinte, que também o 

queria dizer à Câmara, ao Presidente e aos Senhores Vereadores: O Barreiro, os 

barreirenses têm feito um esforço extraordinário, as pessoas, as associações e eu acredito 

que as entidades públicas também, mas o Barreiro está sujo, o Barreiro precisa limpeza, o 

Barreiro está escuro e inseguro, as ruas precisam de tratamento. Os passeios e os espaços 

públicos estão extremamente inseguros, estão escuros e os barreirenses gostavam de 

saber o que é que a Câmara de propõe fazer, relativamente a estas matérias, porque não é 

conversando que estas coisas se resolvem. Não é participando que isto resolve. É 

trabalhando, naturalmente. Obrigado. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Muito obrigado Sr. Deputado. O PSD esgotou o seu 

tempo; o PS tem 8 minutos; a CDU tem 21 minutos; o BE tem 2 minutos; o MRPP e o MCI 

têm 3 minutos cada e a Câmara tem 25 minutos. O Senhor Deputado Paulo de Deus, tem a 

palavra. 

 

Deputado Paulo de Deus, da CDU – Boa noite a todos. Para começar, uma pergunta ao Sr. 

Presidente. Quem entra no concelho do Barreiro, proveniente da zona de Coina e virando 

para Santo António da Charneca, já terão reparado que andam por ali, meliantes ou 

muçulmanos não sei, a fazer umas movimentações de terras e uma série de coisas que, se 
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possível, gostava de saber de que se trata, caso a Câmara tenha algum conhecimento, o Sr. 

Presidente nos desse alguma informação a respeito. Obrigado.  

 

Presidente da Assembleia Municipal – Obrigado Senhor Deputado e, não tendo mais 

inscritos, justifica-se a intervenção de resposta do Senhor Presidente, faça favor. 

 

Presidente da Câmara – Temos que organizar estes debates, sobre a informação escrita, de 

uma outra forma porque é impossível, reconheçam, responder a dezenas de questões, 

umas pontuais, outras de uma profundidade que exigia 1hora por tema e nem sei o que 

dizer, até por eficácia da própria Assembleia, não sei sinceramente. Não percebi quem 

disse que sabia, mas se sabe ajudem-me, porque não é uma questão de tempo, já que o 

somatório de todas as bancadas não chegava para eu responder, cabalmente, às questões 

que colocaram e que sei responder. Eu sei responder, havendo uma ou outra que não 

saída, como calcularão, mas maioritariamente sei responder.  

Uma questão introdutória que não é resposta a nada. Eu acho que Câmara tem o dever, 

tem a obrigação, de ir acompanhando tudo o que diz respeito à vida dos cidadãos do 

Barreiro. Mas não tem que ter resposta para tudo o que diz respeito à vida dos cidadãos. É 

impossível. Não tem capacidade. Não é sua competência. Não tem meios. E reparem que a 

diversidade de problemas que aqui surgiram, que claramente ultrapassam a capacidade de 

intervenção e a competência da Câmara. Desde questões de carácter da doença ligada a 

questões de carácter psicológico, emocional, etc. que aqui foram focados, até questões 

micro de limpeza e outras, essas sim, da competência do município e é preciso que 

façamos essa reflexão e tenhamos essa capacidade de análise. 

Dito isto, sobre os TCB. Nós estamos a pensar iniciar as carreiras em finais de 2015. 

Aproveitar o facto de termos autocarros, adquirimos à Carris, prontos a entrar em 

funcionamento e por termos chegado a acordo de pagamentos com a CP, o que considero 

de grande significado e pode ser um bom exemplo para outras entidades. Na medida em 

que abatemos 30% de dívida e chegámos a um acordo de pagamento, não tenho a certeza 

mas penso que é catorze anos. A propósito do alargamento de percurso ao concelho da 

Moita, queria informar esta Assembleia e amanhã terei oportunidade de informar a 
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Câmara, que os TST contactaram-nos e fizeram uma conversa daquelas muito duras em 

que nos comunicaram que vão mover um processo judicial, em tribunal à CMB e à CMM 

pelos Transportes Coletivos do Barreiro passarem a circular no concelho da Moita mas 

como estamos convencidos que temos razão, do ponto de vista formal e do direito das 

pessoas à mobilidade e assumimos, co responsavelmente, a decisão que já tínhamos 

comunicado e que levaremos em frente. É nossa convicção, perante a nova legislação e as 

competências dos municípios na área dos transportes, que estamos em condições, desde 

que a Moita assim o deseje, de o fazer. E não deixaremos de servir os interesses da 

população do Barreiro, e a CM Moita os interesses da população da Moita. Se alguma 

entidade considerar, seu direito, o serviço que presta e os dividendos que daí tira, que isso 

proíbe os T.C. Barreiro de ir à Moita, nós consideramos que o direito à mobilidade não 

pode ser posto em causa se tivermos cobertura legal e, em nossa opinião, temos cobertura 

legal. Portanto, se os TST quiserem tomar decisões, do ponto de vista jurídico, que 

acharem adequadas, pois que tomem porque nós tomaremos as nossas. 

Relativamente à atividade socio cultural, vários Deputados se referiram a isso, queria dizer 

que temos uma riquíssima atividade socio cultural. Na cultura, no lazer, no desporto, na 

intervenção social, nas áreas mais ligadas à terceira idade, à juventude, ao associativismo, 

temos uma riqueza muito grande da iniciativa, da capacidade realizadora, daquilo que o 

movimento associativo de vários tipos, do mais tradicional ao menos tradicional, tem vindo 

a desenvolver. Queria dizer-vos, senhores deputados, que não é uma adjetivação 

terminada em “ora”, é uma adjetivação terminada em ouro! Porque de ouro é a riqueza da 

diversidade do movimento associativo, da sua intervenção e das várias entidades, incluindo 

a da Câmara, nesta área. Isto é uma riqueza. Isto quer dizer que somos uma cidade com 

vida e com identidade próprias, também por isto. Senhora Deputada Zélia, formulou uma 

serie de questões que eu, e nenhum de nós, em 5 minutos está em condições de responder 

e quase que era preciso um tratado sobre cada um dos assuntos. De qualquer forma, 

alguns dados que parecem mais sistematizados é possível transmitir. 

Relativamente a fundos comunitários, outro deputado também fez referência a isso, quero 

dizer o que nós, ainda no âmbito do QREN, estamos à espera daquelas respostas ao 

“overbooking” que referi, calculamos um valor acima dos €3 Milhões de euros mas ainda 
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não temos resposta. Portanto são candidaturas apresentadas e na generalidade aceites, 

havendo 2 ou 3 para as quais ainda não obtivemos resposta. A candidatura ao “Portugal 

2020”, eu já tinha informado e não há alterações, no âmbito do Pacto da Área 

Metropolitana fizemos candidaturas no valor de € 6M euros, dos quais, € 3M são a fundo 

perdido porque é um financiamento a 50%. De cor, temos: para equipamentos municipais 

€ 1,250M; para equipamentos escolares € 1,150M; para equipamento moageiro à volta de 

€ 350 mil euros e para um conjunto de intervenções de caráter social, que não sou capaz 

de precisar, a totalidade dará os tais € 3,090 milhões de euros. Apresentamos candidaturas 

ao PEDU (plano estratégico ao desenvolvimento urbano), no valor de € 2,700M euros para 

dividir em três tipos de candidaturas: O PAMUS (plano para a mobilidade), € 1,095 milhão 

de euros; O PARU (para a reabilitação urbana da Zona Ribeirinha, entre o Clube Naval e a 

Avenida de Sapadores) com € 698 mil euros e o PAICD (para as comunidades 

desfavorecidas do bairro da Câmara, Alto Seixalinho, Largo 3 de Maio, vulgo Largo da Santa 

e Quinta da Mina), no valor de €900 mil euros. Tudo isto multiplicado por dois porque é 

financiado a fundo perdido. 

Além disso, no que diz respeito à mobilidade, a ideia central são candidaturas na área da 

rede ciclável e pedonal e nas áreas de influência dos transportes do terminal 

Barreiro/Seixal que, tal como disse, inclui uma hipótese. Portanto há uma candidatura para 

uma ligação pedonal (antiga ponte do Seixal) ao Seixal e uma outra que é parte de um 

sistema que nós chamamos sistema inteligente de trafego. 

Candidatamo-nos ao DLBC, já aprovado. “Barreiro, redes que nos unem” 

fundamentalmente das áreas sociais, em que já foi aprovado € 132 mil euros de FEDER, e € 

185 mil do fundo Social Europeu. Também temos candidatura ao CLDS (Quinta da 

Amoreira, Quinta da Mina, Barreiro Velho e Bairro das Palmeiras); Estamos a preparar 

candidatura ao Programa Operacional Nacional da Sustentabilidade, que ainda não abriu as 

candidaturas mas, mais à frente, voltaremos a esta conversa, para perceber melhor a 

proposta do empréstimo que fazemos.  

Política de refugiados, na Península de Setúbal e no Barreiro, o que dissemos e 

reafirmamos, é que por nós há a disponibilidade para, no âmbito de uma política nacional e 

articulada, intervirmos no sentido de encontrar resposta a este problema dos refugiados se 
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para isso formos chamados. Não numa atitude isolada, mas numa atitude articulada de 

políticas nacionais.  

Sobre o turismo foram feitas muitas perguntas mas, dentro em breve, pensamos que no 

início do próximo ano estaremos em condições de aprofundadamente discutir o plano de 

turismo e visitação que está em fase final de conclusão. Terei uma reunião para a semana 

neste sentido. 

Cidades saudáveis, está em desenvolvimento sim, e ainda recentemente se fez uma 

iniciativa de carácter lúdico, com o içar da bandeira, para assinalar o dia correspondente e 

que foi coordenada pelas entidades que dela fazem parte. 

Cidades educativas, houve na passada semana o congresso em que participamos, em 

Almada, na quarta, quinta e sexta-feira. 

O regulamento da habitação social, estamos a trabalhar nele, como referiu. Não sou capaz 

de lhe dizer quando estará pronto mas não queremos que seja para as calendas. Agora o 

problema de fundo não é o regulamento é a habitação. Portanto o regulamento faz falta, é 

indispensável, mas a questão de fundo é a habitação. De qualquer forma, como temos 

vindo a anunciar e temos vindo a fazer aos poucos, estamos a fazer obras de recuperação 

de edifícios municipais para que tenham melhores condições de habitabilidade, para 

poderem ser habitados.  

Sinalização dos idosos. Como sabeis temos um trabalho, que eu acho muito interessante e 

intenso, relativamente a este escalão etário, a esta camada etária que é quase a minha. No 

âmbito do CLASB temos um grupo de trabalho específico, em articulação com a Junta de 

Freguesia, está a fazer não apenas o levantamento (que estará sempre em mutação como 

calculam, porque uns saem outros entram) como acompanhar, dentro das medidas, com a 

intervenção de IPSS e até da própria PSP nalguns casos.  

Eu penso que já foi explicado, relativamente à dívida do FAM, portanto não é uma dívida 

efetiva. A Câmara foi obrigada a assumir responsabilidade pelo pagamento de um valor de 

€1,750M em 7 anos e falta pagar a totalidade, até ao último ano, com prestações anuais. 

A dívida ao município no valor de € 5Milhões de euros, temos vindo a fazer alguma 

progressão. No fundamental são, muitas, pequenas dívidas: ocupação de via pública, 

anúncios, processos em tribunal, água, muita divida em água mais antiga e água mais 
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recente em menor valor. Temos uma dívida de dimensão razoável, da Setgás que é a única 

dívida que não é pequena. De forma que estamos a trabalhar e, como sabem, temos 

recebido da Setgás importantes somas.  

Europan próxima semana é a última reunião do júri, teremos conhecimento das decisões 

em janeiro e admitimos que, a exposição do Europan deste ano, seja no Barreiro. 

A Esquadra da PSP, depende de várias entidades, não apenas de nós – Câmara - mas o que 

está encaminhado para 2016, é o que está encaminhado.  

Atrasos no canil e pavimentações. Atrasos é o pão nosso de cada dia portanto procuramos 

levar a água ao moinho mas a capacidade de resposta dos empreiteiros, não está ao nível 

das nossas necessidades, desejos e até dos compromissos assumidos. Mas estamos a 

trabalhar e eu acho que, apesar de tudo, nas pavimentações, sublinho apesar de tudo, não 

está a correr mal. No canil estamos também a acompanhar no sentido de ultrapassar os 

atrasos.  

Eu não percebi muito bem a questão, mas partindo do pressuposto que percebi o 

fundamental, uma das coisas que os Estudos sobre o TMB (Terminal Multimodal do 

Barreiro) apontarão, é a redução das poluições sonoras, digamos que é condição de, é 

condição portanto.  

Relativamente à publicitação das bicicletas, de outras coisas, eu não tenho exatamente 

essa opinião que a Câmara não divulga. Não há limites para a divulgação, é sempre possível 

ir mais longe, não há limite portanto. Todos sabemos que se fizermos mais, se tivemos 

mais meios, naturalmente chegamos a mais gente, mas o problema hoje em dia não é 

apenas esse, não é? Na página da câmara e no boletim faz-se referência sistemática a estas 

matérias e repito, podemos ir mais longe, mas o problema é que isto é um processo. 

Portanto, desde a bicicleta em miúdo, o pessoal operário que ia a pé ou de bicicleta para a 

fábrica e depois passámos ao carro, nem todos, porque alguns não têm esse direito. Agora, 

porque a sociedade não aguenta este nº de veículos individuais, temos que inverter estes 

hábitos, é um processo que leva o seu tempo mas havemos de lá chegar. E por enquanto é 

continuar o que temos feito que é disponibilizar os meios, o máximo de medidas, sabendo 

que inicialmente elas têm pouco efeito mas, continuar a sensibilizar e a disponibilizar, para 

que se atinja o objetivo que todos queremos atingir.  
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A Escola Alfredo da Silva, tivemos um acompanhamento muito próximo, assumimos 

sempre as nossas responsabilidades, de qualquer forma também assumimos sempre que 

quem dirigia o processo era a direção da Escola e a comunidade escolar, naturalmente em 

articulação com os órgãos desconcentrados do Ministério da Educação. Ainda que nós 

tivéssemos a intervenção que conhecem e que manifestássemos sempre a nossa 

solidariedade à direção da Escola. 

Pavimentações e opções de prioridade, são devidas a avaliações técnicas que se baseiam 

fundamentalmente em duas ideias. A intensificação do trafego/degradação da 

pavimentação. Degradação do estado da via. Haverá outras que estão mais degradadas do 

que aquelas que estão a ser pavimentadas mas têm menos trafego, portanto optamos por 

aquelas que têm maior trafego.  

Obras no Nicola, no fim do ano a obra que está a decorrer estará concluída. No entanto, 

continuaremos a intervir em aspetos estruturais daquele edifício.  

Relativamente à cobertura das escolas primárias do concelho, como dissemos, fizemos 

uma análise a todas as coberturas. Nem todo o fibrocimento tem problemas de amianto. 

Não quer dizer que não o tenha, mas não tem problemas. O levantamento efetuado, por 

entidades tecnicamente avalizadas, diz que não temos problemas nas coberturas. De 

qualquer forma nós continuaremos a acompanhar a situação e recentemente fizemos uma 

pequeníssima intervenção, num dos edifícios, porque achamos indispensável fazê-la. 

Podemos ficar descansados, nenhum dos edifícios escolares tem problemas desse ponto de 

vista. Eu respondi ao que me foi possível. Disse. 

 

Presidente da Assembleia Municipal - Eu não sei como é que o Senhor Presidente da 

Câmara fez, mas ainda ficou com meio minuto. Creio que o ponto está esgotado, se algum 

deputado quer intervir tem tempo, o Presidente é que não tem. Sim, o Isidro Heitor está 

distraído? Quer falar? Faz favor. 

 

Deputado Isidro Heitor, do PS - Obrigado Presidente. Senhor Presidente da Assembleia e 

Senhor Presidente da Câmara, Colegas Deputados e Senhoras/es Vereadores. Foram aqui 

colocadas várias questões a que o senhor Presidente respondeu mas, já agora, só mais 
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alguns breves esclarecimentos. Face à última informação escrita, de setembro que 

estivemos aqui há cerca de dois meses, pergunto ao senhor presidente se existe alguma 

evolução em relação à informação prestada, relacionada com o PDM, se nestes dois meses 

se verificou, ou não, alguma alteração nessa matéria. 

Pode ser considerado de somenos importância, mas eu acho que significativo porque tem a 

ver com a qualidade de vida na cidade. Tem-se feito algumas obras de requalificação na 

cidade e dou um exemplo simples. Há uns tempos choveu, agora nem por isso mas a chuva 

regressará, até porque a água é necessária como é evidente. Requalificações na cidade em 

termos de passeios, algumas são pequenos riachos quando chove, nomeadamente o caso 

da Avenida Alfredo da Silva e ruas adjacentes, há ali alguns erros de conceção em termos 

de escoar a água pluvial que corre pelas passadeiras que impede boa circulação aos 

cidadãos. Fica a chamada de atenção, à Câmara e ao executivo, em relação a essa matéria. 

Tem que se atuar e solucionar o problema, a fim de dar qualidade às pessoas quando saem 

à rua nessas alturas. Ultima questão. Referiu, e está na sua informação escrita, o plano de 

controlo da rede de águas e eu pergunto que resultados objetivos em relação a essa 

matéria, se houve ou não melhorias. Em relação ao programa de investimento nas redes de 

água e saneamento e a questão dos compromissos assumidos, há uns tempos, porque 

gostávamos de acompanhar tudo o que tem a ver com esta matéria. Muito obrigado.  

 

Deputado Amílcar Romano, do PS - Obrigado Presidente. Boa noite a todos. Aproveito 

para pedir desculpas pelo atraso. Foi por uma questão familiar a que eu não podia deixar 

de estar presente e essa foi a razão deste meu atraso que já tinha informado os meus 

camaradas. Sobre este ponto, intervenção escrita. Eu observei aqui algumas questões 

colocadas e respondidas que eu não sei até que ponto é que estão, têm, estão diretamente 

a ver com a informação escrita. Já que a informação escrita tem que ver com a vida da 

cidade e eu vou-me circunscrever acima de tudo naquilo que tem que ver com a vida da 

cidade. E portanto, e começo pelo texto desta intervenção escrita, afirmando que é um 

texto absolutamente coerente, os chavões estão todos no lugar próprio, alguns repetidos 

até à exaustão, e quem lê conclui rapidamente que está tudo bem no Barreiro. Tudo bem 

enquanto uma grande equipa. Tudo bem enquanto trabalhar, viver, usufruir. Tudo bem 
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enquanto o mapa de nós próprios. Tudo bem enquanto os serviços, os serviços dos 

cidadãos. Ou ao serviço dos cidadãos. Ou da situação financeira. E os barreirenses que 

ouvimos regularmente não pensam assim. As queixas são objetivas, identificando 

problemas, localizando-os, demonstrando as inercias, falta da orientação dos serviços, a 

incapacidade de encontrar as melhores soluções, etc., etc. Mas quem lê a intervenção 

escrita do presidente conclui que está tudo bem. E portanto há aqui uma questão que se 

coloca, será que não olhamos para a cidade da mesma forma? Será que os problemas estão 

tão escondidos que o executivo do PCP não os consegue identificar? Ou será que há 

conceitos tão diferenciados na avaliação da cidade entre os barreirenses e a própria gestão 

da câmara no que respeita à organização, à planificação, ou à gestão? Considerações que 

eu penso pertinentes não para hoje mas também param o futuro. Aliás que já tinha 

colocado nalgumas assembleias anteriores. O Paulo Deus está a dizer que sim.  

Passemos a outras questões concretas. Dou os parabéns ao executivo pela sua vocação 

recente, ou não recente, para a descoberta do turismo industrial. Estes roteiros, eu penso 

que ainda vão sensibilizar um jovem barreirense para conseguir um Tuc-Tuc, no sentido de 

acompanhar os nossos visitantes nos roteiros industriais, nos roteiros. Penso que sim, isso 

ainda vai acontecer, acho que é um objetivo de todos nós. E aqui não posso deixar de, 

também, de questionar, que pena termos perdido património industrial. Do setor da 

cortiça, dos moldes da fundição da CP, da CUF, da indústria moageira, entre outras. E estas 

memórias que foram desvalorizadas ao longo dos tempos eram também as memórias de 

uma vila operária. Em determinada altura da intervenção o presidente afirma: 

“procuramos atualmente um modelo de intervenção integrada em situações de 

emergência social”. E a questão que eu coloco é: então esta crise começou ontem? Dou os 

parabéns, no entanto, ao executivo pelo estacionamento criado junto à escola Álvaro Velho 

e também pela aquisição das seis bicicletas de aluguer estacionadas no Mercado 1º de 

Maio. Independentemente da sua utilização. É um processo, e portanto não tenho dúvidas 

que este tipo de ofertas são positivas e terão tendência para se afirmar no futuro. No 

entanto, no que diz respeito a outra questão, conservar para reabilitar, bom ficamos à 

espera do seu desenvolvimento e apenas esperamos que não se repita o mesmo tipo de 

desenvolvimento do RECRIA. Num outro ponto o presidente afirma: “continuamos a 
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trabalhar na sinalização de idosos isolados a merecerem o apoio” por viverem sozinhos, ou 

isolados, numa situação de poderem viver sozinhos. E eu fiquei espantado. Mas a crise 

também começou ontem? Estes problemas são recentes? Mas eu já vi programas de 

televisão refletirem projetos desta área, com formas concretas de apoio e sobre o Barreiro, 

pessoalmente, não conheço nada. Pode-se estar a monitorizar mas o quê? Quais são os 

resultados? O que é que existe? Qual é a situação real que temos? Parece que é quase 

como voltar à questão inicial de que no Barreiro está tudo bem e não está, caros colegas. 

Não está senhores deputados. Era bom que estivesse. E muita da coisa que está mal está 

escondida.  

Uma outra questão que é a requalificação do espaço exterior da escola número dois do 

Lavradio e que eu pergunto se foi da responsabilidade da Câmara ou da Junta de Freguesia. 

É porque isto nestas questões de gestão dos protocolos de centralização às vezes parece 

que é dois em um. Não sei. É porque eu na freguesia informaram-me que a freguesia ia 

executar estas obras, venho à Câmara e a Câmara diz que executou estas obras, portanto 

aqui a questão há autonomia ou não há autonomia das freguesias? Descentraliza-se para 

assumir as responsabilidades ou não se assume? Ou então estamos permanentemente no 

2 em 1. Ó caro Senhor deputado eu respondo-lhe noutro momento. Eu perguntei quem. Eu 

fui lá verificar a obra, não pense que estou a falar de cor. Sobre a requalificação do campo 

das cordoarias uma breve nota em que afirma que já está mais próxima. É pouco. É pouco. 

Para quem detém o dinheiro para a requalificação deste território desde 2013. É pouco. Ou 

seja, em dois mil e quinze tal como nós prevíamos já não vai acontecer, e numa informação 

escrita é pouco. Tal como é pouco não haver referências nenhumas relativamente ao 

loteamento da Verderena. Mas penso que este tipo de questões com certeza que vão, vão 

continuar a ser analisadas pelo Presidente, pelo executivo e pelos senhores deputados.  

 

Presidente da Assembleia Municipal: Senhor deputado já ultrapassou dois minutos do 

tempo.  

 

Deputado Amílcar Romano, do PS: Estou a terminar. Por outro lado o Presidente afirma 

também que acreditamos ser indispensável o apoio dos munícipes na construção de um 
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concelho onde se pretende atingir padrões de qualidade na limpeza e higiene, página 23. 

Dá alguns exemplos. Eu questiono, como é que se pode abordar, numa intervenção escrita, 

este “dossier” desta forma? Como é que é possível, sentir de parte da solução está no 

apoio dos cidadãos, quando a própria câmara não dá o exemplo? Quando não tem 

equipamento necessário para executar essa limpeza e criar condições de higiene? “Algo vai 

mal no reino”, quero eu dizer que esperava, até ao final do ano, fosse revisto o protocolo 

de descentralização de competências com as freguesias, porque o apoio que estas estão a 

receber da Câmara não responde aos trabalhos que lhes foram acometidos e a população 

fica confundida sem saber quem responsabilizar (câmara ou freguesia). Tem que se sair 

deste impasse. E ainda, saber porque é que os contentores, subterrâneos introduzidos 

aquando das grandes intervenções na Avenida da Praia e na R. Miguel, ainda não estão em 

funcionamento? Passados tantos meses, não se percebe. A poda, cerca de 400 árvores, 

outro exemplo que só numa revista de humor dá para tratar. E só mais uma questão, sobre 

a descarga para o rio, na continuação da Rua Miguel Pais, saber se é de resíduos 

domésticos ou de águas fluviais. Obrigado. 

 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Obrigado senhor deputado. Contabilizado, pela 

mesa, ultrapassou em mais de 5 minutos o tempo do PS. Por favor, Senhores Deputados, 

não atrasemos mais os trabalhos. 

 

Manuel Flores Sabino, do BE, Boa noite. Na continuidade da questão levantada pelo 

Deputado Paulo Deus sobre, as obras de terraplenagem que se estão a fazer próximo da 

Mata da Machada e qualquer dia vão pela Mata dentro, também queria perguntar ao 

Senhor Presidente porque eu gostava de saber do que se trata, mais, vindo a questão da 

bancada da CDU talvez o Senhor Presidente pudesse esclarecer-nos. Disse. 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Obrigado Senhor Deputado. Foram colocadas muitas 

questões, ao Presidente, cujas respostas poderão ultrapassar muito os 30 segundos que lhe 

restam, mas a algumas consegue responder, não é?  
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Presidente da Câmara Municipal: Como viram também houve perguntas da CDU a que não 

respondi, não foi só aos partidos das outras bancadas que eu deixei de responder. Tratei 

todos igualmente. 

Começando pela movimentação de terras, como já foi dito e discutido, em sessões 

anteriores, bastas vezes na Assembleia Municipal, trata-se de uma empresa que está a 

construir em Palhais, para ali instalar uma entidade empresarial. É o início da concretização 

dessa obra que está em concretização, na fase de movimentação de terras.  

Sobre o PDM não há avanços substanciais. É aquilo que eu disse na última reunião, quando 

abordámos esta questão. Dizer-vos o que sei é que o problema já está ao nível do 

secretário de estado, com os atrasos “normais” da APA sobre esta matéria. 

Não é sobre o Barreiro, já agora dizer, mas é do Barreiro que estamos a discutir.  

Relativamente às questões da água, estamos à vossa disposição para, quando os senhores 

deputados quiserem, aprofundar esta questão no âmbito da comissão ou do que quiserem 

mas, tal como disse nas últimas reuniões, fizemos um investimento no sistema de águas e 

saneamento, no valor de € 10Milhões de euros, nos últimos anos. Relativamente às perdas 

de água, reduzimos também, diria no último ano, mas reduzimos cerca de 50%, e repito, 

estamos disponíveis e em condições de aprofundar esta questão quando os senhores 

deputados quiserem.  

Senhor deputados Amílcar, são as suas opiniões. Quero agradecer-lhe, os elogios que nos 

deu e que me deu. Obrigado pela referência positiva que fez, particularmente, à coerência 

do documento. As outras questões, são opiniões de caracter político. O Deputado Amílcar 

acha que não está tudo bem, eu também acho que não está tudo bem, estamos de acordo. 

Discordo, é quando o senhor deputado diz que está tudo mal, eu acho que não está tudo 

mal e a sua intervenção foi toda nesse sentido. Porque é que a Câmara tem que ter uma 

intervenção por escrito a dizer o que está mal? Eu acho que o que nós temos é obrigação 

dizer o que está em desenvolvimento. É o que fazemos, com a apreciação que temos. Ou 

quer que eu intervenha e ponha por escrito aquilo que o senhor pensa e não sobre aquilo 

que eu penso? Não pode ser, tem de ser sobre aquilo que eu penso. O senhor pode achar 

que eu penso mal, mas isso é outra discussão. É isso a democracia. O senhor tem uma 

opinião, eu tenho outra. Eu manifesto a minha, o senhor manifesta a sua, democracia 
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plena. Respeito pela diferença e o povo, quando for chamado a votar, decide como é 

evidente. Eu estou muito próximo das pessoas e, senhor deputado Amílcar, estou 

convencido que até estou mais próximo das pessoas que o senhor deputado, mas posso 

estar errado e o senhor é que estar certo mas, eu tenho essa convicção, até pela minha 

forma de estar, permanentemente, junto das pessoas e da população. Porém, posso estar 

a avaliar mal, reconheço-o. Agora, o que não podem, é dizer que eu digo que está tudo 

bem, porque eu não digo que está tudo bem e, se calhar, sei melhor do que qualquer um 

dos senhores aqui presentes, o que é que está mal no município.  

Admito que o senhor deputado possa ter feito confusão entre as escolas nº1 e nº2 e passo 

a esclarecer: Escola nº1 do Lavradio: responsabilidade da intervenção - junta de freguesia; 

Escola nº 2 do Lavradio - intervenção de responsabilidade da Câmara. Admitindo a 

confusão, está explicado.  

Campo das cordoarias e Verderena, não há reunião de assembleia municipal que o senhor 

deputado Amílcar não coloque. Está no seu direito, eu respondo. Nunca me recusei a 

responder. 

Campo das cordoarias, é o que o documento diz, ou seja, estes processos não estão 

dependentes só da vontade da Câmara, como sabeis mas pensamos que estamos em 

condições de adjudicar a obra até ao fim do ano, primeiro mês do ano que vem.  

Verderena, o que eu acho é que o município está a fazer o que deve ser feito, para 

defender os seus interesses e defender, da melhor forma possível, os interesses do 

município. O tempo dirá se tenho, ou não, razão. Estamos a trabalhar, demoremos o 

tempo que demorar já o disse várias vezes. Há conversas que só devem ter dimensão 

pública quando é o momento, não é por secretismo, é porque as coisas são mesmo assim, 

o que é compreensível para todos certamente. Depois de serem tornadas públicas, os 

senhores estarão em condições de fazer a vossa avaliação e criticarem, se for uma decisão 

mal tomada ou de a valorizarem se for bem tomada. 

Protocolo de descentralização quero dizer que é nossa intenção, após este período (planos 

e orçamento entrarem em vigor) fazer um conjunto de reuniões, os Presidentes de J. 

Freguesia já têm conhecimento, para avaliar o processo de descentralização e das 

conclusões a que chegarmos é que se verá. Naturalmente que a Câmara e cada freguesia 
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ou união de freguesias manifestará a sua opinião e haveremos de chegar a um 

entendimento, um consenso e só depois disso é que se trará à A.M. para decisão. 

Contentores subterrâneos que não estão em atividade é porque ainda estamos em conflito 

com o fornecedor e enquanto não se resolver esse conflito não é possível utiliza-los. 

Questões hoje muito frequentes, infelizmente, discordâncias com o fornecedor que não 

podemos aceitar e até chegar a entendimento impedem de colocar os contentores em 

funcionamento. Pode-se especular, mas estas são as razões objetivas. Penso que respondi 

ao concreto. Muito obrigado. Disse. 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Obrigado Presidente. Eu creio que está esgotado 

este ponto e, se concordarem, passamos de imediato ao ponto seguinte: 3.5. Derrama 

sobre o lucro tributável em 2015 a cobrar no ano 2016, que creio será de rápida 

apreciação. Tem a palavra o Presidente da CMB para fazer a apresentação, mas delega na 

Senhora Vereadora Sónia Lobo.  

 

Vereadora Sónia Lobo: Muito boa noite a todos. A proposta é relativa à derrama, com a 

manutenção da taxa que praticamos nos últimos anos, 1,5% sobre o lucro tributável sujeito 

e não isento de IRC de 2015 a cobrar no ano 2016, mantendo a redução para o máximo 

possível, quando o volume de negócios não ultrapassar os €150.000. A proposta é clara e 

tem por base a própria execução da receita que até outubro de 2015 estava com uma 

execução de €38.000. Tínhamos colocado em orçamento €450.000 e a execução que temos 

é esta. Essa é a nossa preocupação. 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Obrigada Senhora Vereadora. Quem quer intervir 

Senhores Deputados? Faça favor Deputado Vitor Nunes.  

 

Deputado Vitor Nunes, do PSD: Os meus cumprimentos novamente. Sabendo que esta 

proposta foi aprovada em reunião de Câmara, por unanimidade, mas porque estamos a 

tratar os impostos municipais, eu acho que vale a pena aproveitar este ponto para referir e 

insistir que é importante que o município tenha, desenvolva, uma estratégia fiscal. Uma 
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estratégia também de captação de investimento, de captação de pessoas para 

desenvolvimento do município. A derrama, na opinião do PSD, seria uma matéria a ser 

equacionada em futuros anos, não vamos apresentar propostas mas deveria ser 

equacionada para tentar captar mais empresas. Eu assinalo que a execução, até outubro de 

2015, foi de €38.400 euros, quando o valor estimado era €450.000 euros. Por acordo desta 

AM, as empresas com um valor de negócios até €150.000 euros estão isentas, mas temos 

poucas empresas no Barreiro a operar com o valor de negócios superior a este. E poderão 

dizer, bom há muitas empresas, não têm é lucro. Eu acho uma pena não haver mais 

empresas no Barreiro, é necessário haver medidas de captação de investimento para haver 

mais receitas. Não é por haver mais impostos que há mais atividade económica, mais 

receitas e maior desenvolvimento do município, é exatamente o contrário, por isso o meu 

apelo, que já aqui fizemos e reforçamos, para conjuntamente com a Câmara e outros 

Grupos Municipais estudar o desenvolvimento de uma estratégia de fiscal para o 

município. Obrigado.  

 

Presidente da Assembleia Municipal: Obrigado Senhor Deputado, tem a palavra o DM 

Isidro Heitor. Um pedido de esclarecimento.  

 

Deputado Isidro Heitor, PS – Eu não percebi, se da sua intervenção, eu possa tirar esta 

conclusão: O aumento de impostos cria mais recessão. É só para perceber isso. Não 

percebi. Muito obrigado.  

 

Deputado Vitor Nunes, do PSD: O que eu disse foi que, neste caso, a não redução da 

derrama e o não desenvolvimento de uma estratégia fiscal, penaliza fortemente município.  

 

Deputado Isidro Heitor, do PS: Obrigado Senhor Presidente. A proposta apresentada pela 

Câmara, tal como disse a senhora vereadora Sónia Lobo, vem na sequência de propostas 

anteriores que têm merecido a aprovação do P.S.. Nos últimos anos, temos aprovado 

propostas relacionadas com a Derrama de ânimo-leve, isto é, fazemos uma reflexão em 

termos de estratégia fiscal do concelho e do seu enquadramento, como é evidente. E 
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analisamos os impostos a nível nacional onde, o IRC, tem sido dos impostos que tem 

descido significativamente, no sentido de dar incentivo às empresas. O IRC, de facto está 

ligado à atividade económica do concelho e é importante a fixação de empresas no 

concelho para que se crie emprego e faça girar riqueza. Agora a análise do P.S. é que nas 

áreas mais desenvolvidas do país, nas “zonas distritos” isto é um erro, os distritos só 

existem em termos eleitorais. Analisando neste sentido: Lisboa, Porto, Setúbal, Braga, 

Leiria, Aveiro, zonas de atividade económica de influência significativa, nessas zonas os 

municípios aplicam normalmente a taxa - Derrama - nos valores mais elevados tal como 

estamos a aplicar no Barreiro – 1,5% que, na nossa análise, não tem sido fator impeditivo 

de fixar empresas nessas zonas, e temos de ter uma política fiscal de facto competitiva, 

integrada e analisar onde é que se pode ou não baixar impostos locais. E aqui no nosso 

entender do Partido Socialista, não há razão alguma para alterar proposta ou apresentar 

uma proposta alternativa à proposta da Câmara. Porque entendemos que é a adequada 

em termos da nossa análise, de competitividade do concelho face à área geográfica onde 

se enquadra e nomeadamente em relação aos concelhos com os quais compete. Penso que 

não tem sido fator impeditivo, esta matéria não tem sido fator impeditivo de fixar a, fixar 

empresas no nosso concelho. Como tal estamos de acordo com a proposta e vamos votar 

favoravelmente.  

 

Presidente da Assembleia Municipal: Senhor deputado Rui Ferrugem.  

 

Deputado Rui Ferrugem, da CDU: Comungo da maior parte das considerações trazidas pelo 

senhor deputado Isidro Heitor, mas relembro, para os mais distraídos, que a Derrama foi 

orçamentada em €450 mil euros, e que no executado de 2014, tínhamos, considerando 

aquela referência temporal de 31 de outubro, €413 mil euros. Agora temos €38,4 mil euros 

e, olhando para estes números, só por grande esforço poderíamos concluir que foi devido à 

taxa da Derrama fixada pelo que obtivemos este valor. As razões não são estas, como 

sabemos. As razões são a contração da atividade económica, que a maior parte das 

empresas não tem lucro e nem vou comentar aquela ideia peregrina que, a CDU ou os 

comunistas, são contra o lucro. Nós somos contra o lucro inapropriado ou individualmente 
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apropriado pelos empresários sem reinvestir nas empresas. Quando não leva a lucro 

reprodutivo. Parece que se desconhece o modelo das declarações do IRC onde há um 

campo para o valor reinvestido pela empresa. O problema é esse, do ponto de vista 

político, não é outro. Alguém que me apresente um estudo onde, a taxa da Derrama, de 

qualquer concelho do País, gerido por que força politica for, é elemento determinante para 

fixação ou abandono de empresas. Não é verdade. É um valor residual e mínimo, para 

decisão em relação a essa mesma fixação. Tomara às empresas, no Barreiro ou noutro sítio 

qualquer, incluindo as sediadas nos concelhos “mais ricos” ou “mais estáveis” do ponto de 

vista financeiro e tomara os empresários e o tecido económico português (maioritário de 

pequenas e médias empresas) terem lucro. Para além de esconderem os lucros que alguns 

já nem conseguem esconder tanto, porque é verdade, quanto maior é esta política 

recessiva, mais tende a haver esquemas de “proteção” de resultados. A Derrama reflete, 

acima de tudo, a ausência de lucros porque a atividade se contraiu. No resto, comungo 

completamente aquilo que o Deputado Isidro Heitor disse. Lembro que o IRS, o IRC e o IVA, 

em conjunto, são os que fornecem os valores que permite ao O.E. fazer as transferências 

para os municípios. A Derrama é o que tem menor peso e temos verificado isso. Passem as 

pessoas a ter maior capacidade de comprar mais e as empresas (nacionais) também 

passam a vender e a produzirem mais (não me refiro às importações) e, como é evidente 

teremos valores mais altos da Derrama, porque para todos os municípios, a Derrama, é um 

valor residual e atenção que não estou a falar nos impostos já abolidos, que de vez em 

quando por causa da resolução de execuções fiscais ou em tribunal aparecem aqui valores, 

como este ano, da contribuição autárquica, que já há muito, digamos, desapareceu do 

quotidiano fiscal, mas ainda estão as situações de regularização a nível de execuções fiscais 

e tribunal. Tirando isso, é aquele que tem muito menos peso e que depende desta 

situação. No resto, concordo com o Isidro Heitor.  

 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradece e passa a palavra ao Deputado Hugo Cruz. 

 

Deputado Hugo Cruz, do PSD – Boa noite novamente. A perspetiva do PSD, há vários anos, 

ao nível local é não haver uma visão isolada dos impostos municipais, ou seja, não se olhar 
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isoladamente para a Derrama; para o IMI; para a fixação do IRS; ou de quaisquer taxas, mas 

já fizemos esse apelo e até teve algum acolhimento no ano passado, mas resultado não 

teve nenhum. De fato, temos que pensar integradamente nestas matérias e, obviamente, a 

matéria fiscal do imposto, ao nível local, não é fator exclusivo determinante de coisa 

alguma. É com certeza um conjunto de fatores que contribui para isso e alguns podem ser 

de incentivo ou desincentivo, de diferenciação ou não diferenciação, portanto o que nós 

consideramos ao nível nacional, tal como outro líder da oposição, foi conseguido um 

acordo abrangente, ao nível de IRC, com uma medida de incentivo e estimulo à atividade e 

nós consideramos que é preciso ter esta visão integrada e não podemos defender 

isoladamente cada imposto. Defendemos que o Município do Barreiro, ao contrário do que 

os senhores já defenderam, está com certeza em competição com outros Municípios para a 

fixação de investimento e não acreditar, ou não ter esta consciência, é não viver no mundo 

real. 

Nós temos de ter fatores de diferenciação que não se reduzem aos impostos municipais, 

mas estes também são um fator que contribui e a Derrama pode ter valores mais 

expressivos ou menos expressivos e pode ser utilizada como marketing. Temos que ter um 

pacote, de atração de investimento, vantajoso, que já propusemos mas, continuamente, 

tem sido recusado. A criação da Agência Local para o Investimento, com planos etc., para 

se dedicar exclusivamente a essa angariação (e não só conversa), é uma atividade 

extremamente profissionalizada de investimento para o Concelho. Não falamos 

desgarradamente deste ou daquele imposto, a Câmara que escolha um e analise-o no 

conjunto. Nós o que dizemos é simples, o Barreiro tem falta de atividade empresarial e 

podemos divergir nas causas mas, se calhar, somos unanimes em reconhecer este 

problema. Portanto, trabalhemos em conjunto para tentarmos criar condições de o aliviar 

e não nos centremos em problemas de nível nacional porque, esses, todos os municípios os 

têm e não deixa de haver uns em que há mais e outros em que há menos investimento. 

Não podemos estar sempre a assobiar ao lado e dizer que é tudo a nível nacional e depois 

verificar que alguém decidiu “por acaso” isto ou aquilo não veio para o Barreiro. Temos 

que saber, em concreto, no plano dos investidores (porque nem todos podem trabalhar 

para o município ou entidades estatais), perceber qual é a lógica do investimento, porque é 
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que se investe noutros locais e não no Barreiro, criar e estudar os fatores de diferenciação 

que temos vindo a defender ao longo dos últimos anos. Este fator, não é isolado, mas é um 

dos que contribui neste sentido. A proposta que ao longo dos anos temos viabilizado, em 

termos de abstenção é porque não queremos aparecer aqui com propostas de rajada para 

todos os impostos mas o problema existe e tem que ser estudado porque sobre as causas 

podemos divergir mas, na constatação, creio que estaremos todos de acordo. Disse. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradece e passa a palavra ao Deputado Paulo 

Deus.  

 

Deputado Paulo Deus, da CDU – Boa noite, então ainda bem que estamos de acordo. 

Realmente todos os municípios do País têm um problema, temos ainda este governo em 

funções e só isso já é um problema, de que maneira. Eu podia vir dizer que os municípios 

do interior, devem ter empresas aos magotes, a fazer fila para se instalar lá, onde há Taxas 

de Derrama das mais baixas do País, mas nem vou entrar por aí, vou de outra forma. 

Querem falar de problemas locais? Sim senhor, nos primeiros 10 meses do ano de 2015, 

comparativamente com os primeiros 10 meses do ano de 2014, a arrecadação de impostos 

no município teve uma quebra de 8,5. Então, se sabem, digam-nos o que é que a gente faz.   

 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradece e passa a palavra ao Deputado Rui 

Ferrugem. 

 

Deputado Rui Ferrugem da CDU – Não é para discutirmos hoje é só para reflexão Senhores 

Deputados. Acaso acham que os esforços que a Câmara tem desenvolvido também com 

outras entidades, nomeadamente a APL, no sentido do Terminal Multimodal vir para o 

Barreiro teve alguma coisa a ver com a fixação da Derrama? Ou a análise do investimento, 

como disse, e aí concordo consigo, funciona pela análise de um conjunto de situações, de 

incentivos de outra índole? A questão da Derrama, porque é o ponto que estamos a 

discutir e não outro, não tem peso nenhum, aliás o Paulo Deus já o referiu. Fiquemos para 

reflexão porque, obviamente, um investimento como o Terminal de Contentores para o 
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Barreiro, o Terminal Multimodal e Plataforma Logística e não sei quê, não se vai concretizar 

porque há uma Derrama no Barreiro deste tipo ou daquele. Disse 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradece e passa a palavra ao Deputado Hugo Cruz. 

 

Deputado Hugo Cruz, do PSD – Boa noite. A primeira fase da questão vou ficar 

ansiosamente a aguardar, uma vez que o PCP, aparentemente, quer viabilizar um novo 

Governo em que vão ter certamente na vossa posição de charneira de reivindicar e exigir 

todas as medidas que reivindicam para as Autarquias Locais a nível nacional. Nessa 

eventualidade, estaremos cá para atestar dessa vossa luta e dessa vossa exigência nesse 

âmbito. Vamos ver e cá estaremos para verificar. Relativamente à questão do Terminal de 

Contentores, objetivamente para esse caso não será, mas pode ser para um conjunto de 

outros fatores. O Barreiro não se pode agarrar a um só projeto. O Barreiro tem que ter vida 

própria Senhor Deputado, o Senhor deu, e bem, o exemplo do Terminal de Contentores e 

eu estou a dizer é que temos de refletir mas não é num só projeto em concreto e não 

podemos é passar a vida a refletir. Temos que refletir sobre a ponte e depois se a ponte 

aparece ou não aparece, vamos refletir sobre o terminal, vamos refletir sobre o TGV e 

vamos refletir sobre um conjunto de coisas mas, independentemente dessas estratégias, 

temos que refletir no que podemos fazer pela nossa cidade e por nós próprios, sem 

depender de terceiros, apenas isso. Muito obrigado. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradece e passa a palavra à Senhora Vereadora 

Sónia Lobo para responder às questões. 

 

Vereadora Sónia Lobo – A nossa proposta que eu acho que é clara, não vou continuar a 

reforçar aquilo que tínhamos que isentar, que do ponto de vista do pequeno comércio vai 

até ao volume de € 150 mil euros, continuamos a isentar e portanto é uma medida clara 

que mantemos e consideramos importante para o pequeno comércio. Mas não podemos 

nem devemos estar a preocupamo-nos com isto e aquilo quando são questões de 

pormenor que acabam por dificultar o próprio comerciante. Não. Temos que ver só com a 
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questão do IRC, como é óbvio da Derrama, e portanto fazemos aquilo que tínhamos que 

fazer e continuamos a manter, é a nossa posição. Só para reforçar esta ideia, de acordo 

com o que foi dito, não podemos olhar a árvore de forma isolada e na próxima 

apresentação irei reforçar isto. A verdade é que, tanto os impostos diretos como os 

indiretos, nesta altura, face ao ano anterior, estão com menos 2,5 milhões de euros.  

 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradece e passa à votação da proposta. Senhores 

Deputados, a proposta é de 1,5% com isenção até aos € 150 mil euros, conforme 

conhecem.  

 

3.5 DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL EM 2015 A COBRAR NO ANO DE 2016; 

A proposta foi aprovada por maioria com os votos favoráveis de todas as bancadas exceto 

do PSD, que se absteve. 

 

Presidente da Assembleia Municipal, De seguida passa à apreciação o ponto 3.6 dando a 

palavra à Senhora Vereadora Sónia Lobo. 

 

3.6 FIXAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS DE 2016, RECEITA A ARRECADAR EM 2017 

 

Vereadora Sónia Lobo – A proposta refere a manutenção da taxa, de 5%, de Participação 

Variável no IRS porque consideramos que existe um conjunto que, de forma alguma, se 

pode analisar isoladamente. Estamos a analisar as propostas de Derrama, IRS e IMI, mas 

isto não se desfaz do orçamento, que iremos analisar e votar. Orçamento que iremos 

discutir nos próximos dias e que consideramos importantíssimo perceber e discutir, tendo 

em conta todas as questões, nomeadamente as da execução da receita e a verdade, como 

acabei de referir, é que os impostos diretos, estão com menos 2 Milhões de euros, tal 

como também sabeis pela Informação Escrita do Senhor Presidente. É importante fazer 

esta análise, isso foi ponderado e pesou na nossa decisão de manter a presente proposta, 

de Taxa para IRS. 
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Presidente da Assembleia Municipal – Agradece e confirma que o PS tem 13 minutos. 

Depois dá a palavra ao Deputado Isidro Heitor para apresentação de uma proposta do PS 

que deu entrada.  

 

Deputado Isidro Heitor, do PS – Senhor Presidente! Senhoras e Senhores Deputados! Não 

posso concordar mais com o que foi referido, de que estas questões têm de ser analisadas 

de forma integrada mas, efetivamente, estamos a discutir ponto por ponto e, cada um, tem 

uma razão de ser. Estamos a discutir uma matéria que é da responsabilidade da Assembleia 

Municipal, que é a fixação percentual dos impostos diretos, na qual temos 

responsabilidade e poder de decisão. Esta matéria, que deve ser apreciada de forma global, 

infelizmente, há duas propostas quer em relação a este ponto como em relação ao ponto 

seguinte e nós queríamos que sejam vistas de forma global. Não vamos alongar este 1º 

ponto, pois o ponto seguinte será provavelmente bem mais demorado, mas quero dizer 

que, independentemente do que já foi referido sobre as receitas da Câmara, os concelhos 

competem entre si e o concelho do Barreiro tem uma especificidade muito própria. É um 

concelho altamente envelhecido que para se renovar precisa captar gente nova e manter 

os jovens cidadãos que tem, sobretudo os de classe média, que é quem paga impostos em 

Portugal. Depois do brutal aumento de impostos, tal a expressão aplicado pelo ex-Ministro 

Vitor Gaspar, termos médios só cerca de 50% dos contribuintes paga IRS. Isto é: Metade 

dos contribuintes paga IRS e a outra metade, depois dos abatimentos, não paga nada 

sendo que a carga fiscal de 11% dos contribuintes suporta 69% da receita.  

Considerando esta questão de análises, o Barreiro está na média do ponderador, dos cem. 

Há concelhos com maior poder de compra e melhor nível de vida, dos seus habitantes, 

como Lisboa que tem cerca de 200. O Barreiro está na média do País e, no Distrito até está 

bem, com alguns acima mas está bem com 100. Considerando que temos um hospital de 

nível distrital, com ordenados razoáveis face à média nacional, temos um Município que 

emprega algumas pessoas qualificadas, temos gente que trabalha fora do Concelho 

(funcionários públicos e a nível de operariado qualificado) o que faz com que ainda 

tenhamos algumas pessoas que suportam a carga fiscal. E vejamos, estas questões não 

podem ser vistas de forma isolada, quando criticamos o Estado, digo o Governo, de 
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aumentar brutalmente a carga de impostos sobre os cidadãos, não podemos esquecer que 

isso também tem impacto nas receitas e nas transferências para as autarquias locais, isto é, 

ao aumentar a carga fiscal dos cidadãos, o Estado vai transferir mais dinheiro para as 

Autarquias se receber maior valor em termos de IRS, de acordo com o nº de cidadãos que 

tem a sua residência fiscal no Município. E o que é certo, e eu tenho muita consideração 

pela Senhora Vereadora Sónia Lobo e restantes Vereadores e Presidente da Câmara, mas 

analisando as propostas do ano passado e deste ano, na proposta do ano passado, no 

ponto 3 dizia que a verba total a receber pelo Município do Barreiro, em 2014, era € 2,879 

Milhões de euros e referia um quebra de € 50 Mil euros quanto ao valor recebido em 2013. 

Este ano não faz esse tipo de referência, não diz nada. Isto é, foi apresentada uma proposta 

pela Câmara que ficamos a zero, ou seja, a informação prestada aos Deputados Municipais 

e à Comunidade Barreirense é que, neste momento, não se sabe qual é o valor da 

proposta. O que é certo, é que em 2015, isto deriva de vários fatores. A questão dos 

acordos do Tribunal Constitucional ao repor salários e subsídios, mete mais dinheiro (e 

bem) no bolso das pessoas e de seguida mais tributação fiscal, lógico. A sobretaxa de IRS 

diminui até ser abatida. Menos tributação sobre as pessoas, menos receita fiscal para o 

Estado e, por conseguinte, para as Autarquias. Tem de haver aqui alguma coerência, isto é, 

se estamos contra a sobrecarga fiscal, que o Estado aplica sobre os cidadãos e há passagem 

de 5% desse valor para os Municípios, temos que ser coerentes, no Município. Eu acho que 

aqui, onde temos competência fiscal, devemos exercer as nossas competências e ser 

consequentes com isso. E eu penso que está na altura de o Barreiro, e há condições para 

isso, de forma sustentada e não agressiva como é evidente, de darmos um sinal à 

população Barreirense, nomeadamente aos mais jovens, para dizer que o seu Concelho 

está atento, que quer ser um concelho competitivo como é evidente e quer fixar aqui 

pessoal novo e pessoal da classe média, porque é infelizmente a classe média que suporta 

este País, que suporta os impostos do Estado e que suporta, de fato, as próprias atividades 

da Câmara, com os seus impostos. E a proposta que o Partido Socialista aqui traz, é uma 

contraproposta, uma proposta alternativa à da Câmara Municipal, realista que não retira 

muitas receitas ao Município, mais, há um aumento significativo, há um brutal aumento de 

transferência, de Participação Variável de IRS de dois mil e catorze, para dois mil e quinze 
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para o Município do Barreiro, mais trinta e dois virgula cinco porcento, quase um milhão de 

euros, novecentos e trinta e três mil euros, quase um milhão de euros e é razoável, a nossa 

proposta são trinta e dois virgula cinco porcento, a nossa proposta é redução de quatro 

porcento, implica uma redução de quatro porcento. É uma proposta claramente 

acomodável senhor Presidente, claramente acomodável, em vez de ser 0,5%, ser 0,48% e 

vou lê-la:  

A Câmara Municipal do Barreiro vai receber em dois mil e quinze uma verba de três 

milhões e oitocentos e doze mil novecentos e doze euros, correspondente a cinco porcento 

do IRS que os Barreirenses pagam à Administração Fiscal em 2014. É um valor que cresceu 

novecentos e trinta e três mil trezentos e setenta e oito euros face ao recebido em dois mil 

e catorze, mais trinta e dois virgula cinco porcento, fruto de vários fatores tais como os 

Acórdãos do Tribunal Constitucional sobre a reposição de subsídios e cortes salariais aos 

Funcionários Públicos, do Setor Empresarial do Estado e dos Reformados, da ligeira retoma 

da atividade económica e, fundamentalmente, do brutal aumento de impostos a que foram 

sujeitos os contribuintes, nomeadamente no IRS. Esse aumento de impostos teve e tem um 

impacto significativo nas transferências efetuadas para os cofres do Município do Barreiro, 

importa tomar medidas que tornem o Concelho do Barreiro fiscalmente mais competitivo e 

mais atrativo para os jovens e para a classe média, a grande sacrificada com o aumento da 

carga fiscal, cuja fixação é fundamental para a sustentabilidade do Concelho, estímulos 

com impacto positivo na vida das pessoas. O Município do Barreiro, neste período em que 

as famílias passam por grandes dificuldades económicas e financeiras tem de ser 

consequente e dar-lhes um sinal real e concreto de apoio. E uma pequena redução na 

Participação Variável do IRS de dois mil e dezasseis terá um impacto diminuto e 

perfeitamente acomodável nas receitas da Autarquia, com uma redução de 0.2 e, 

considerando os pressupostos enumerados, prevê-se a não diminuição da verba global a 

receber pelo Município do Barreiro porque nós entendemos que, face a alguma retoma da 

atividade económica que também se prevê, eventualmente haverá mais arrecadação de 

receita fiscal a nível nacional e consequentemente, eventualmente mais alguma 

transferência para os Municípios. Assim, propõe-se que, em conformidade com o 

preceituado na alínea c) do nº 1 do artigo 25º da Lei Nº 75/2013, de 12 de setembro, se 
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fixe em quatro, oito a Taxa de Participação Variável no IRS dos sujeitos passivos com 

domicílio fiscal no Concelho do Barreiro relativo aos rendimentos de 2016, receita a 

arrecadar em 2017. É esta a nossa proposta alternativa à proposta da Câmara, uma 

proposta altamente realista, uma proposta coerente, uma proposta claramente 

acomodável no orçamento da Câmara Municipal.    

 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradeceu e passou a palavra ao Deputado Rui 

Ferrugem. 

 

Deputado Rui Ferrugem da CDU – Em primeiro lugar eu considerava que era possível e 

desejável estarmos a discutir, retirada a questão da Derrama, estarmos a discutir quer este 

imposto, ou melhor, quer esta participação do IRS do Município e o IMI em conjunto, 

embora com votação separada, obviamente. Isto por uma razão, parece-me que nesse 

aspeto estamos todos de acordo, embora os pontos tenham que ser votados 

separadamente, a análise dos impostos que têm influência depois, e que podem ser, 

digamos, deliberados por cada município, neste caso pelo Município do Barreiro, devem 

ser analisados em conjunto e porque é que eu digo que devem ser analisados em conjunto, 

eu vou ler, aliás isto já podia ser mas eu não sei se o Senhor Presidente permite que 

façamos, ou que a Assembleia permita que façamos a discussão em conjunto, já com o IMI, 

mas depois, obviamente com deliberação autónoma, porque se não, há muitas coisas que 

eu aqui vou dizer agora e que vou repeti-las no ponto seguinte, acho que é uma 

duplicação.  

 

Deputado Isidro Heitor, do PS pede para responder e diz: da minha parte e penso que pela 

parte do PS, não discordamos, antes pelo contrário, mas assim a Câmara teria que 

apresentar também a proposta do IMI. 

 

Deputado Rui Ferrugem da CDU – Se a Assembleia estiver de acordo com isso. Eu propus 

que se fizesse a discussão conjunta dos dois impostos, como foi feita, e o Isidro tem razão, 

a apresentação pela Vereadora Sónia da parte da Participação no IRS, falta fazer a 



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 

            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

41 
 

apresentação da proposta relativa ao IMI e depois discutimos isto tudo em conjunto e 

votamos autonomamente.  

 

Presidente da Assembleia Municipal – Se a Assembleia estiver de acordo, eu de fato não 

vejo inconveniente que se discutam os 2 pontos em conjunto, desde que a votação, 

naturalmente, seja em separado.  

 

Deputado Isidro Heitor, do PS – Só uma observação Senhor Presidente. Eu estive fora 

durante toda esta semana e portanto não estive presente na reunião da Comissão de 

Finanças e é natural que se apresente aqui o relatório dessa reunião por isso gostava de 

saber o que é que se discutiu e quais foram as conclusões. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Então, ninguém discorda que se discutam os 2 

pontos em conjunto tem a palavra ao Vereador Rui Lopo para apresentação do ponto 3.7. 

 

3.7 TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (I.M.I.) A COBRAR NO ANO 2016; 

 

Vereador Rui Lopo – Boa noite a todos vós, a questão do IMI é um ponto que me parece, 

vou-me esforçar por tentar demover-vos daquilo que são as vossas opiniões nos últimos 

anos, quer do Partido Socialista quer do Partido Social Democrata, sobre esta matéria, 

porque acho que nós temos um conjunto de argumentos muito fortes nesta proposta que 

me parecem ser interessantes do ponto de vista da argumentação que já tem sido por vós 

utilizada, num conjunto de matérias. Mas tenho dúvidas que vos consiga demover desse 

vosso raciocínio político sobre a matéria mas, em suma, nós propomos a manutenção da 

Taxa do IMI nos 0.4 para os prédios urbanos, nos 0.8 para os rústicos e mantemos a 

questão dos 0.7 para aqueles que eventualmente ainda não tenham sido avaliados no 

quadro do IMI, que pode não aparecer, mas por omissão do procedimento mantém-se os 

0.7%. Propomos ainda a redução de trinta porcento durante cinco anos para as frações que 

se situem em AUGI, em Áreas Urbanas de Génese Ilegal que tenham sido reconvertidas, 

isto equivale, na prática, só para tornar mais tangível aos vossos raciocínio, a aplicação de 

uma Taxa de IMI de zero, vinte e oito. Propomos ainda a redução de vinte porcento para as 
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frações habitacionais e comerciais com contrato de arrendamento no mínimo de oito 

meses e isto, na prática, equivale a uma Taxa de zero, trinta e dois, a isenção de IMI para as 

coletividades de cultura e recreio nos prédios destinados à prossecução das suas 

atividades. O Código do IMI já isenta por definição aqueles que sejam de Utilidade Pública, 

por opção política a Autarquia, no quadro daquilo que é o enquadramento da Lei de 

Finanças Locais, opta por isentar todas as coletividades de cultura e recreio que não 

tenham o Estatuto de Utilidade Pública. Propomos ainda a isenção de IMI durante cinco 

anos para os prédios reabilitados no quadro das duas Áreas de Reabilitação Urbana 

existentes no Concelho e portanto, é diferente do ano passado, nós o que estamos agora 

aqui a falar é de uma área muito maior do que a área apenas do Barreiro Antigo como 

penso que os Senhores Deputados têm presente. Propomos ainda a isenção do IMT para 

aquisição do prédio urbano na primeira transmissão onerosa, não é novo mas mantemos. 

E, novo, a implementação do Programa “Conservar para Reabilitar” que isenta um conjunto 

muito significativo de obras de conservação, pinturas de fachadas etc., no quadro das duas 

ARUS existentes. Propomos ainda a aplicação das majorações presentes no Código do IMI.  

 

Presidente da Assembleia Municipal – Apresentados os 2 documentos foi pedido que se 

desse conhecimento do que se passou na Comissão de Finanças. Tem a palavra a Deputada 

Dulce Reis. 

 

Deputada Dulce Reis, CDU – Boa noite, a Comissão de Administração e Finanças reuniu 

tendo como perspetiva, como Ordem de Trabalhos a discussão dos pontos que constavam 

da Ordem de Trabalhos da Convocatória para a realização desta Assembleia. Dentro do 

formato que tem vindo a ser utilizado nos últimos anos, estiveram presentes os dois 

Vereadores da Câmara Municipal, Rui Lopo e Sónia Lobo, e alguns Técnicos quer da 

Autarquia, quer dos Transportes Coletivos, que tinham como objetivo, a sua presença 

como é óbvio, prestar esclarecimentos que os Deputados quisessem ou em que tivessem 

dúvidas em relação aos documentos que já tinham na sua posse. Decorreu nesse sentido, a 

reunião realizou-se, as pessoas que tinham dúvidas apresentaram essas dúvidas, a Câmara 

foi respondendo às questões que se levantaram e não houve nenhum óbice a que as 
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matérias viessem à Assembleia ou que não estivessem em condições de ser votadas por 

nós. A reunião, basicamente, baseou-se só nas perguntas e respostas de pontos da Ordem 

de Trabalhos da Convocatória para a Assembleia de hoje. Disse. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradece e dá a palavra à Deputada Zélia Silva para 

um pedido de esclarecimento.  

 

Deputada Zélia Silva, PS – Obrigada Presidente, relativamente ao que foi dito agora, sobre 

a hipótese de haver…, ter-se colocado a possibilidade de… haver dúvidas do que se podia 

ou não discutir, não percebi muito bem o que disse. Importa-se de esclarecer melhor 

porque eu não tenho ideia de ter havido nenhum tipo de votação, nem ter havido 

nenhuma dúvida colocada. Importa-se de esclarecer por favor qual é essa alternativa que 

se podia ter discutido, não percebi. 

 

Deputada Dulce Reis, CDU – Esclareceu que a reunião decorreu normal, os Deputados 

fizeram as perguntas que tinham sobre os documentos que estavam na sua posse e que 

não foram levantadas questões que permitissem tomar a decisão de obstar que os pontos 

da Ordem de Trabalhos viessem à Assembleia ou não. Não foram levantadas questões de 

fundo, foi uma sessão de perguntas e respostas. Era isto que eu queria dizer, lamento se 

não me consegui expressar de forma compreensível para todos.  

 

Presidente da Assembleia Municipal – Esclarecido o fato, dá a palavra ao Deputado Rui 

Ferrugem. 

Deputado Rui Ferrugem da CDU – Reposicionando a discussão, eu vou ler uma 

intervenção, independentemente de depois se justificar nova intervenção. Vou ler uma 

intervenção, uma análise que deixei já na mesa, relacionada com os impostos definidos 

pelo Município do Barreiro. Há aqui referências a coisas que já discutimos mas, 

fundamentalmente, há aquelas que vamos discutir agora. Intitulei esta intervenção, esta 

análise, de uma forma metafórica, mas que é percetível a todos: A Árvore ou a Floresta? O 

presente conjunto de sessões da Assembleia Municipal do Barreiro congrega a discussão e 



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 

            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

44 
 

votação dos documentos mais importantes de índole financeira que enquadram a gestão 

do próximo exercício económico dois mil e dezasseis e, dentre eles os que correspondem à 

parte da receita a reembolsar, sejam eles a parcela do IRS correspondente ao Município, 

Derrama e, nomeadamente, o IMI. A análise, na nossa perspetiva, só pode realizar-se 

atendendo ao conjunto das diversas componentes da receita e não, de forma redutora, a 

cada uma per si. Isto porque responsavelmente há que conhecer os sinais de evolução de 

cada uma das receitas, avaliando se o valor agregado permite ou continuará a permitir o 

universo de opções de índole social, cultural, desportivo e financeiro por um lado e as 

necessidades de prestação de serviços, transportes municipais, limpeza, conservação e 

requalificação das redes de água e resíduos, cemitérios, etc., para além das despesas de 

estrutura, nomeadamente, pessoal.  

Quando abordamos o tema impostos, há que ter a noção bem precisa do enquadramento 

das decisões próprias, ou seja, do Município e das do Poder Central, o Governo, com 

implicações no Município. Nas primeiras e em sede de IMI, no Barreiro, há cerca de uma 

década que a Taxa de IMI, definida e aprovada por esta Assembleia Municipal, se encontra 

em 0,4 enquanto o limite máximo da mesma é de 0,5, ou seja, 25% mais. Tal, em números 

redondos, significa menos 2,5 Milhões de euros que o Município entende não arrecadar, há 

cerca de 10 anos, a esta parte. Quando se apresentam valores alternativos, 0,36 ou 0,38, 

sensivelmente menos 1Milhão de euros, ou 0,5 Milhão para além dos 2,5 Milhões de euros 

já referidos. Quem os propõe tem a noção de que isso poderá implicar em termos dos 

apoios ou dotações, que verão reduzida a expressão das mesmas? Ou seja, nós não 

valorizámos, durante este tempo todo, o que a Câmara e que esta Assembleia assim 

definiu. Durante cerca de 10 anos entendeu não definir como máximo da taxação, ou seja, 

não fomos, não onerámos em cerca de dois milhões e meio aquilo que podíamos cobrar 

dos munícipes, mas não valorizando isto positivamente, solicita-se a redução conforme as 

propostas de mais um milhão, ou mais meio milhão. E eu pergunto, que é o que faço aqui, 

se quem coloca isto, estudou o suficiente em termos das dotações que vão ser afetadas 

caso essas propostas alternativas viessem a ser aprovadas. E pergunta-se naturalmente e 

em contrapartida? Acaso sugerem outras receitas que possam vir a substituir as que 

propõe retirar? É que a gestão financeira de uma empresa, família, Município é um 
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conjunto de vasos comunicantes e, não havendo uma parte da receita, algo falhará ou 

então haverá menos. Contudo, a proposta da Câmara sobre o IMI vai para além do 

entendimento anterior relativamente à descriminação positiva e negativa consubstanciada 

em isenções/reduções versus majorações, demonstrando inequivocamente a preocupação 

de se ir mais além, sempre na perspetiva abrangente de associar essa descriminação à 

renovação urbanística, apresenta em anexo o chamado Programa Municipal de Apoio à 

Conservação do Edificado.  

Aprovado estes, os Munícipes que pretendam realizar pinturas ou reparações das fachadas, 

arranjos na cobertura das suas habitações, substituição da coluna da rede predial da rede 

de águas e da rede pluvial e saneamento do edifício, substituição das caixilharias dos 

mesmos e/ou instalação de painéis fotovoltaicos, beneficiarão de isenção do IMI de meio 

ano ou um ano, conforme as situações. Mais, as correspondentes vistorias ficam também 

isentas das respetivas taxas aplicáveis. 

O âmbito deste Programa abrange edifícios localizados na Área de Reabilitação Urbana cuja 

construção tenha sido concluída há 30 anos. Por fim, quanto a este Programa, releva-se a 

possibilidade do Movimento Associativo, leia-se coletividades, ficarem igualmente isentos 

relativamente aos prédios destinados à prossecução das suas atividades, mediante 

confirmação do Município. Os de reconhecida Utilidade Pública já estavam contemplados.  

Mas aprofundemos agora a análise com as decisões, que eu há pouco referi, do Poder 

Central com implicação nos Municípios.  

É, ou não é, uma realidade que se aumentou o IVA para 23% abrangendo a iluminação 

pública e as refeições escolares? Num absurdo que afeta sobrecarregando o esforço, por 

exemplo, quanto ao fornecimento de refeições a crianças, mesmo em período de férias, ou 

sugerem o ajustamento do arranque e fecho dos períodos de iluminação pública e outras 

medidas tendentes a minorar uma fatura pesadíssima?  

E o que dizer do FAM, Fundo de Apoio Municipal, já foi aqui explicado mas eu leio o que 

tenho aqui, retirado aos Municípios, no Barreiro por sete anos, com prestações anuais de 

cerca de duzentos e cinquenta mil euros/ano para fazer face às situações de rotura 

financeira de Municípios nessa situação? Mas, se descermos ainda mais ao pormenor, a 

indicação fornecida pela Associação Nacional de Municípios Portugueses que temos nos 
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nossos documentos para estas sessões, sobre a forma nada justa da repartição da eficácia 

fiscal relativamente aos impostos que servem de base às transferências do Orçamento de 

Estado para os Municípios. Já há pouco o referi, o somatório do IRS com o IRC e com o IVA, 

os valores cobrados aumentaram mais de dezassete porcento e, apenas mais quatro, nove 

porcento comtemplaram os Municípios.  

De tudo isto resulta que, de uma forma pouco ou nada ponderada, se realizam propostas 

apenas com a ideia da eventual redistribuição de valores que seriam manifestamente 

diminutos em termos individuais e aqui é que bate o ponto, esquecendo deliberadamente, 

que os mesmos poderão permitir um melhor apoio aos mais velhos nos apoios à atividades 

com os séniores, aos mais novos nas escolas, aos transportes municipais que se 

aguentaram e aguentam e se estão a desenvolver há mais de cinquenta anos, ou a 

dinamização do tecido económico do Barreiro. Sim, porque quando aprovarmos o Plano 

Municipal de Conservação do Edificado e as pessoas tiverem uma facilidade para fazerem 

as reparações e os arranjos que foram aqui sintetizados e que estão nesse Plano Municipal, 

é evidente que entra em atuação aquele que é o pequeno prestador, nomeadamente o 

pequeno prestador e, portanto, isto dinamiza de alguma forma o tecido económico do 

Barreiro. Mas, contudo, em sede da discussão orçamental que faremos a seguir, é certo e 

sabido que surgirão reparos e discordâncias à fixação de valores em rúbricas ou a ausência 

de quantificação de outras, por escassez ou inexistência de dotações.  

Foi dito aqui que o Barreiro está sujo, que o Barreiro está escuro, que o Barreiro não tem 

segurança, eu não comungo do que está aqui mas admito que haja zonas que tenham e 

apresentem dificuldades, mas a proposta que fazem são retirar fatias de receita mesmo 

que justificadas com o argumento de que há conforto no orçamento. Como isto é um 

princípio de vasos comunicantes, digam-me o que é que vai ser afeto em termos das 

despesas que não podemos fazer mesmo que os valores, segundo dizem, não tenham 

muita expressão ou, então digam-me onde é que são reforçadas as receitas em relação a 

esses mesmos valores. Expliquem às pessoas que estão aqui e lá em casa, que os valores 

que referem, distribuídos pelo universo dos Barreirenses que, obviamente, depende dos 

contemplados em cada um dos impostos, quanto daria a cada um. Daí a Árvore e não a 

Floresta. Em que é que ficamos? Na Árvore, ou na Floresta?  
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Nós preferimos responsavelmente a Floresta e não confundimos impostos para atenuar 

situações que, noutra sede, Governo ou Assembleia da República, devem ter discussão e 

decisão, nomeadamente em termos de política de rendimentos e/ou financiamento dos 

Municípios. Nós não pomos em causa, contribuímos para qualquer discussão nesta sede, 

ou seja, na sede da Assembleia da República nomeadamente para corrigirmos, para 

alterarmos, para modificarmos política de rendimentos nomeadamente nos escalões do 

IRS que durante estes governos de direita foram drasticamente reduzidos. 

O meu Partido apresentou uma proposta durante as eleições últimas, que continha dez 

escalões. Sabemos quando das negociações do acordo com o Partido Socialista, que o 

Partido Socialista tinha uma proposta com oito escalões, não é isso que está em causa, se é 

oito ou dez, mas sim a necessidade de voltar a alargar a estrutura da tabela do IRS, para 

permitir alguma justiça social. Agora resolver os problemas da Árvore que é extremamente, 

desculpem o termo, apelativo porque se poderiam distribuir alguns euros, porque se 

fizeram as contas, nós fizemo-las, a distribuição que recaísse nos cidadãos do Barreiro era 

apenas de alguns euros, nalguns casos nem dezenas de euros. Isto afeta o conjunto das 

parcelas das receitas que, todas em conjunto são insuficientes para as coisas que aqui 

foram ditas e muitas delas requereriam, em termos de orçamento, mais valores em 

determinadas rubricas ou outras que até nem figuram lá. Que os senhores apontaram aqui 

há bocado mas no entanto, quando estamos a discutir impostos, dizem: baixem, reduzam. 

Esquecem-se do resto. Tentámos fazer nesta intervenção uma compilação das coisas mais 

recentes, daquilo que inclusive o Governo nos tem tirado em termos de receitas aos 

Municípios e têm afetado obviamente a capacidade que podemos ter de melhor responder 

a todas as solicitações. Nós não temos um edificado como muitos Municípios têm mas, 

acima de tudo, temos transportes municipais que é coisa que só existe em cinco 

municípios, e todos eles, eu sou recorrente nisto, de cores partidárias diversas, nós, 

Coimbra, Aveiro, Portalegre, Braga. Quando se fala em comparações com outros 

municípios, deveríamos ter cuidado com as especificações que temos no nosso e devíamos 

ter cuidado, acima de tudo, em não pretender retirar segmentos da receita, por muito que 

possam considerar que estão numa zona de conforto da Câmara, quando, depois não 

dizem em compensação o que é que poderemos, de que forma é que os podemos 
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substituir, ou então têm que admitir que há determinadas situações que estão consignadas 

no Orçamento e no Plano de Atividades, que ou desaparecem ou são reduzidas. Para nós a 

Floresta, nunca a Árvore e continuando assim, no extremo, qualquer dia não temos Árvore 

e, depois já não há Floresta. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradeceu e perguntou quem mais queria intervir 

sobre as várias propostas que estão em cima da mesa sobre dois pontos 3.6 e 3.7. A 

Senhora Deputada Zélia Silva está a chamar a atenção para a hora, é meia-noite e um 

quarto mas, de qualquer modo, como estamos a meio da discussão do ponto e eu sugeria 

que a gente continuasse e acabasse pelo menos estes pontos e depois logo se vê o que 

faremos a seguir. Quanto a estes pontos, parece-me claro que vamos continuar, estamos 

todos de acordo. E passou a palavra ao Deputado Vitor Nunes. 

 

Deputado Vitor Castro Nunes, do PSD – Quando o Deputado Rui Ferrugem fez a sugestão 

para nós discutirmos, o IMI e a Participação Variável no IRS, em conjunto, eu tive a 

esperança de ser surpreendido, com uma iniciativa do Município, no sentido da redução da 

carga fiscal dos Barreirenses, mas não. Bem prega Frei Tomás. 

O Grupo Municipal do PSD, simpatiza desde logo e entende a proposta, apresentada pelo 

Grupo Municipal do Partido Socialista, relativamente à Participação Variável no IRS. De 

qualquer modo, em conformidade com aquilo que temos vindo a fazer e que fizemos, em 

Sessão de Câmara, temos propostas relativamente ao IMI. São 3 propostas, de alteração à 

proposta da Câmara, é assim que as coisas devem ser configuradas, nos termos das 

Normas que regem o funcionamento da Assembleia Municipal e basicamente, as propostas 

são simples: 1) Uma tem a ver com a taxa geral para os prédios urbanos, já no ano passado 

nós assinalámos que uma das alíneas do nº 1 do art.º 112 do Código do IMI, foi revogada. 

Já não existe a parte dos prédios urbanos não reavaliados e prédios urbanos reavaliados, o 

que existe é uma única alínea que se reporta a prédios urbanos e é isso que nós sugerimos 

que se fixe: a taxa em 0,35%. Portanto uma taxa intermédia, entre o valor mínimo de 

0,30% permitido por lei e os 0,40% que é o máximo permitido; 2) Propomos também, 

relativamente ao IMI Familiar, uma redução da taxa do IMI para imóveis destinados à 
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habitação própria e permanente, coincidente com o domicílio fiscal do proprietário em: a) 

10%, no caso de agregados com 1 dependente a cargo; b) 15%, no caso de agregados com 

2 dependentes a cargo e c) 20% no caso de agregados com 3 ou mais dependentes a cargo. 

Quanto a esta matéria, pedimos insistentemente informação ao Município e finalmente 

tivemos acesso e sabemos que esta medida custaria às receitas do Município, menos de € 

200.000 euros. Por fim, uma proposta relativamente à aplicação indiscriminada, à 

generalidade dos prédios urbanos degradados, da majoração em 0,3% da taxa do IMI, 

conta os 0,4% da proposta apresentada pelo Município porque entendemos que esta 

majoração não atende às circunstâncias e à capacidade contributiva dos proprietários 

desses imóveis e achamos que é uma medida francamente cega e injusta, esse 

agravamento. O resto da proposta decorre da Lei, nem é conforme à Lei, porque a Lei 

quanto a prédios devolutos e prédios em ruínas há mais de um ano, aplica-se haja ou não 

deliberação na Assembleia Municipal e a majoração em ambos os casos para o triplo, não 

como está aqui na proposta, num caso para o dobro e no outro para o triplo. Portanto, 

sugeríamos a supressão do ponto 4 em substância para eliminar este agravamento 

indiscriminado para os proprietários de prédios degradados. Assim, são 3 propostas: a 

eliminação do ponto 4, os seja desta majoração; a redução da taxa do IMI geral para 0,35%; 

e a aplicação do IMI Familiar que tem sido aprovado em imensos municípios do País. Disse. 

 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradece e chama a atenção do Deputado Vitor 

Nunes, em relação à Câmara não poder retirar parte da proposta, porque a mesma foi 

apresentada no coletivo. Interrupção da bancada da CDU que esclarece que os partidos 

podem acrescentar ou retirar partes às proposta o que não acontece com a Câmara que 

está vinculada a uma decisão aprovada em Sessão de Câmara, é daí que provém a proposta 

ao que o Senhor Presidente constata que é “um grande 31” para a votação. Passa a palavra 

ao Deputado Isidro Heitor. 

 

Deputado Isidro Heitor do PS – Muito obrigado Senhor Presidente, só referir que Partido 

Socialista concordou e expressou essa opinião quando o Deputado Rui Ferrugem ao iniciar 

a sua intervenção, queria discutir isto em conjunto. Entendemos que é correto discutir 
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estes assuntos em conjunto, embora sejam pontos autónomos e devam ser votados 

autonomamente. Nós também temos uma proposta alternativa à da Câmara Municipal 

relacionada com a Taxa IMI a cobrar no ano de 2016 que sinteticamente diria: existe um nº 

significativo de famílias barreirenses proprietárias da casa onde residem, suportando por 

isso elevados encargos anuais de IMI, importa adotar uma política fiscal municipal que 

contribua para aliviar os encargos das famílias sem comprometer os indispensáveis 

recursos financeiros da Autarquia. Nos últimos anos o valor do IMI cobrado pela Câmara 

cresceu de forma significativa e sustentada, de 2009 a 2014 o IMI teve um aumento global 

de 3,75 milhões de euros, ou seja, passou de 6,74 para 10,39 milhões de euros, sendo o 

aumento mais significativo o ocorrido de 2013 para 2014, com um acréscimo de 1,92 

milhões de euros, mais 22,57%. Até outubro de 2015, quando falta a cobrança da 3ª 

prestação, já entraram nos cofres municipais 7,51M, valor ligeiramente abaixo, mas muito 

próximo do correspondente ao mesmo período do ano anterior, mas cuja comparação não 

pode deixar de ter em conta o brutal aumento que se verificou nesse ano. Estamos a 

comparar com um ano, de fato, excelente que tinha tido um aumento, face ao anterior, 

22,57%. A Câmara Municipal tem beneficiado de várias situações como a quebra de juros e 

os próprios encargos com o pessoal, que também diminuíram nos últimos anos. Na AML, o 

Concelho do Barreiro é um dos com maior falta de competitividade e de atratividade, 

sendo essencial dar sinais que contribuam para inverter esta situação. No Arco Ribeirinho 

Sul, o Barreiro começa a perder competitividade fiscal face a outros Municípios como 

Almada e Moita, que já praticam taxas de IMI mais baixas. Basta dizer que Almada pratica 

0,37% e a Moita, este ano, fixou em 0,30%. Estão reunidas as condições necessárias para a 

Autarquia dar um sinal de apoio e desagravamento da taxa de IMI, pelo que se propõe a 

alternativa dos 0,68% e dos 0,38%, independentemente dos 0,78% que o Vitor Nunes 

referiu. E começaria por algumas questões interessantes, como “o copo meio cheio e copo 

meio vazio”, que o Deputado Rui Ferrugem falou aqui e o que Senhor Presidente, Carlos 

Humberto, também referiu, há pouco tempo, numas Opções Participadas, dizendo que o 

Município prescinde de € 2,5 milhões. Isto é uma análise face à taxa de 0,5%, neste 

momento muito poucos Municípios aplicam, muitos mais aplicam a taxa dos 0,3%. 
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Então em que é que ficamos, o Município cobra mais € 2,5 milhões de euros ou prescinde 

de € 2,5 milhões de euros? Não tem a prática de aplicar 0,4%? Dizer isso é andar a enganar 

as pessoas porque o leque vai entre 0,3% e 0,5% como se sabe e hoje começa a haver 

algum consenso na sociedade e alguma aceitação por parte dos Municípios que 0.5% é um 

valor elevado que, provavelmente, a legislação é capaz de vir a baixar e esses argumentos 

caem logo também. 

A questão do copo meio cheio, meio vazio quer dizer, ver na Comunicação Social que a 

redução pode implicar milhões no orçamento do Município quando a nossa proposta, a ser 

aprovada representa, tal como foi referido, meio milhão. Temos aqui as contas feitas e 

também temos as contas da proposta apresentada pelo PSD e, peço que me desculpem, 

nós entendemos que estão criadas as condições. Mais, o Distrito de Setúbal começa a 

comparar, muito mal, com o todo nacional. Neste momento, no Distrito de Setúbal onde a 

CDU tem 9 Municípios e o PS tem 2 Municípios, a média de IMI é a média mais elevada de 

todo o País que a nível nacional é de 0.35%. O que quer dizer que, recorrentemente, temos 

de trazer aqui este tema e eu penso que está na altura. 

Eu percebo o que o Rui Ferrugem referiu, Grandes Opções do Plano e Orçamento, vamos 

discutir na altura própria, mas estes pontos não estão lá metidos, são autónomos como é 

evidente, por isso é que os estamos a discutir aqui neste momento e eu acho que temos 

que ter alguma abertura, tal como dizia o Vereador Rui Lopo, estava convencido mas 

provavelmente não conseguia convencer a oposição, eu também tenho esperança em 

convencer o Executivo Municipal que existem condições para ter algum desagravamento 

fiscal desta taxação aos cidadãos barreirenses sem pôr em causa a sustentabilidade 

financeira do Município. Existem condições e existem argumentos que eu acho estranhos, 

por parte da CDU. Andei a fazer uma pesquisa e a CDU em vários Municípios, onde não é 

poder, se for preciso apresento-os aqui todos, argumenta ao contrário, do que vai 

apresentar nestas propostas (IMI, IRS, etc.). Quer dizer que são questões políticas e temos 

de as discutir politicamente no concelho onde estamos como é evidente, e claro e o PS 

entende que existem condições mas, também vou ser realista e dizer, perdoem-me os 

colegas do PSD, porque entendo que as propostas que o seu partido apresentou são 

propostas irrealistas. Neste momento consideramos que se deve descer, porque a luta no 
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Partido Socialista é forçar, no bom sentido, dar o sinal que existem condições, de aliviar em 

termos de IMI para os cidadãos Barreirenses, um pouco da carga fiscal tão 

significativamente aumentada nos últimos anos e dizer que o nosso Concelho está atento, 

está a competir, quer captar pessoas, quer marcar pela diferença. É essa a nossa luta, mas 

de forma sustentada. Agora a proposta do PSD é uma proposta que eu acho sinceramente 

muito ousada, os 0,4 representa 100% da receita, 0.35 representa 87,5 da receita, o que 

quer dizer que é uma redução de 250 Milhões, mais a do IMI Familiar, … não, mas é 

completamente diferente, a nossa proposta é de uma redução de 0.5%. Em relação ao IMI 

familiar diria que é uma questão transversal a todos os partidos. Há Câmaras geridas pelo 

PS, pelo PSD e pela CDU que têm aplicado o IMI Familiar embora, pessoalmente, não 

partilho da tese do IMI Familiar porque é injusta, não tem em conta o valor dos 

rendimentos e do património das pessoas bem como outras situações, tal como 

desemprego nelas próprias ou de filhos maiores de idade que estão ao seu encargo e não 

estão (não podem estar) na declaração de IRS, por isso entendo que é injusto e cria aqui 

desigualdade entre os munícipes e até entre os Municípios que a aplicam face a outros. Por 

isso, o que partilho é a tese de reduzir o IMI a todas as pessoas que têm património, essa 

sim, partilho e defendo. De resto, o IMI Familiar, até tenho dúvidas da constitucionalidade 

desta regra face às desigualdades que pode criar, tenho algumas dúvidas nessa matéria, 

mas é uma questão transversal que todos os partidos aplicam e que não partilho. Por isso, 

o PS entende que está na altura de darmos um sinal, são pontos específicos, de 

competência da Assembleia Municipal, é o lugar próprio para os discutirmos e está na 

altura de darmos um sinal aos Barreirenses, nomeadamente às classes mais jovens e à 

classe média Barreirense que neste momento está fustigada com a carga fiscal e, os 

impostos municipais que também começam a ter algum peso na sua carteira, era bom dar 

um sinal de que estamos atentos, é da nossa competência a fixação do valor destes 

impostos. Estas propostas são realistas, não são propostas ousadas nem maximalistas e 

estão adequadas ao momento tendo em conta a receita e a sustentabilidade financeira do 

Município e tendo em conta as dificuldades que as famílias estão a passar, sugeria que o 

executivo ponderasse, e que a CDU também ponderasse, porque que existem condições 

para darmos um sinal aos Barreirenses, aos nossos concidadãos, de que também estamos 
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atentos àquilo que se está a passar noutros Municípios, tal como a Moita deu esse sinal, 

seria bom também darmos um sinal nesta matéria. É este o nosso desafio.       

 

Presidente da Assembleia Municipal – Agradeceu e passou a palavra ao Deputado Paulo 

Deus. 

 

Deputado Paulo Deus da CDU - Muito obrigado Senhor Presidente, ao contrário do que 

possa parecer, quer o PCP e penso que poderei dizer o mesmo pelo Partido Ecologista Os 

Verdes, ambos queremos a redução do IMI. Por isso, que no início deste ano, em virtude de 

uma petição na Assembleia da República para discutir a redução do IMI e que exigia a sua 

redução imediata, nós estivemos lá nessa batalha. Toda a gente aqui diz que temos que dar 

um sinal. Então podíamos perguntar, por exemplo, por que razão é que os fundos 

imobiliários não pagam IMI? Serão mais portugueses que nós? Sobre isso não se ouviu 

ninguém. Aliás, em relação a esta proposta concreta o PSD votou contra e o PS absteve-se. 

Então e aqui? Ficamos cada um para seu lado? Temos que ter coerência. Em termos de IMI, 

o Barreiro, nos últimos anos, tem uma política sustentada para a sua redução e um caso de 

apreciação “copo meio cheio ou meio vazio”, conforme o ponto de vista político do 

observador (do copo). Nalguns casos as reduções aqui propostas vão para além do 

estabelecido no Código de IMI, será errado haver uma minoração para as AUGI? E para as 

Coletividades? Será errado haver minoração para quem faz obras nos seus prédios? Isto 

ultrapassa o CIMI apresentado à discussão na A.R. onde, PSD e CDS votaram contra porque 

não quiseram alterações. O que o PSD aqui pretende é transformar questões fiscais numa 

questão local, quando não é. Não é justo haver diferenças fiscais entre portugueses, pelo 

fato de uns morarem num concelho outros morarem noutro. Aliás, até deveria ser 

inconstitucional, porque moralmente não é justo e se quisermos fazer um esforço sério 

sobre estas questões temos que colocar isso desta forma, não há outra. Aquilo em que se 

transformou IMI e IRS não são impostos do concelho. Há uma % de arrecadação diferente 

entre os vários concelhos, consoante a decisão que por cada um é tomada e assim é feito. 

Em relação à proposta concreta do Partido Socialista sobre o IRS, limitei-me a fazer contas, 

as contas que o PS também fez, sem inventar nada e é bom que se perceba que, no 
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Concelho do Barreiro, o valor médio para as famílias representará uma diferença de cerca 

4€:12 meses dá um valor de € 0,34 /mês. É sério é, são 160 ou 170 mil euros. Estou a falar 

em termos médios. Sabe o que é a média? Sabe fazer contas? Se temos 40 mil famílias no 

Barreiro, é fazer a conta. Sejam, 200 mil euros a menos, a dividir por 40 mil famílias dá 5 

€/família a dividir por 12 meses significa € 0,417/mês. 

Só tenho uma expressão: isto é demagógico. Em relação ao IMI, pia mais fino. Mas aí não é 

justo haver diferenças fiscais entre municípios, como disse. Depois tenho ideia que já foi 

dito que serão mais de 200 concelhos que vão considerar o IMI familiar para incentivar a 

natalidade. Futuramente haverá grande taxa de natalidade mas, agora, gostava que se 

ponderasse o seguinte: nós podemos ter uma família com €200.000 euros de rendimento 

que tem uma casa e 3 filhos, neste caso tem direito a essa redução; podemos ter outra 

família que tem €500 ou €600.000 de rendimento e também tem casa mas não tem filhos, 

por isso, não tem direito à redução no IMI o que não é nada justo. Querendo fazer justiça 

fiscal, então que se faça em sede própria, em sede de IRS ao aumentar o número de 

escalões e os descontos por dependente a cargo, exatamente o contrário do que o PSD fez 

nos últimos anos. Portanto, vejo aqui lágrimas de crocodilo. Peço desculpa.    

 

Presidente da Assembleia Municipal: Está o pedido de esclarecimento senhor deputado. 

Deputado Hugo Cruz, do PSD: Senhor Deputado Paulo Deus, pelo teor da sua intervenção, 

percebeu-se que a sua ideia de autonomia do poder local, ao nível dos impostos, é que não 

deveria existir autonomia. E podemos inferir que tudo devia ser definido e decidido 

centralmente, para a CDU depois se queixar de tudo e no âmbito da responsabilidade local 

demitir-se da responsabilidade de tomar uma decisão. São opiniões, as vossas posições. A 

questão do IMI familiar já foi criticada aqui noutros âmbitos, mas está a dizer que não 

devemos particularizar, ok… 

Presidente da Assembleia Municipal: Não se esqueça que pediu a palavra para um pedido 

de esclarecimento. 

Deputado Hugo Cruz, do PSD: Não esqueço Senhor Presidente e não esqueço que o 

deputado falou 5 minutos para além do tempo destinado, no período da informação 
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escrita, que é mais do que a soma do tempo total que o PSD tem para falar com a anuência 

do senhor presidente, mas agradeço o lembrete.  

Presidente da Assembleia Municipal: O deputado está a dizer que não está a formular um 

pedido de esclarecimento, está a intervir.  

Deputado Hugo Cruz, do PSD: Estou a pedir esclarecimento sim, mas como o Presidente da 

AM faz questão de interromper a minha intervenção, com à partes, estou a responder-lhe 

e, se puder retomar o raciocínio é: É imoral aplicar um desconto, ou incentivo à natalidade 

via IMI, que é o espírito da legislação, discorde-se ou não, além de uma redução global e 

outras possíveis, particularizarmos numa tentativa de incentivar a natalidade, de 

minorarmos o IMI das famílias. Ah! Porque não fomos ver os rendimentos e podem ser 

mais ricos. Então os senhores vão ver os rendimentos quando querem aplicar majorações? 

Na vossa proposta existem 400 ou 500 casos para majorações e existem 2 ou 3 casos para 

minorações e vão ver se os proprietários dos imóveis têm condições para pagar? Se têm 

famílias? A minha questão: para si, isso não será também imoral? Aplicar majorações a 

quem não tem condições financeiras?  

Presidente da Assembleia Municipal: Qual é o esclarecimento que pediu? Ah! É para se 

perceber porque eu não entendi e caso o senhor deputado queira responder ao pedido de 

esclarecimento. 

Deputado Paulo de Deus - A resposta é muito simples. Eu vou dizer aquilo que disse, não o 

que o senhor deputado andou a dizer que eu disse. O que eu disse: A CDU pugna pela 

redução do IMI. Ponto final.  

Presidente da Assembleia Municipal: Tem a palavra o Senhor Deputado Rui Ferrugem. 

Deputado Rui Ferrugem, da CDU: Acabei a intervenção dizendo que não concordávamos 

que se baralhassem impostos e parece que não perceberam. Quando dizemos isso, 

estamos claramente a referenciar aquilo que ultimamente se costuma designar por IMI 

familiar. Uma notícia do Diário Económico de 5 de outubro, já vou dizer quem a escreveu, 

dizia isto: A ideia implícita, é que os agregados com maior número de filhos, se situam nas 

franjas da sociedade (mais pobres e mais ricos). Sendo que os que têm menos rendimentos 
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não têm casa própria, logo não pagam IMI. Porém, não há estatísticas que comprovem esta 

ideia. Afirmações de Rui Moreira, presidente CM Porto. 

O IMI não é um imposto para ter em conta a família e os seus rendimentos, esse é o lugar 

do IRS. Eu já disse isto hoje: é política de rendimentos da AR, não é desta forma que se 

resolve o problema. 

“O IMI é um imposto real sobre o valor dos bens e está exageradíssimo. O caminho deveria 

ser a redução das taxas. Estas têm de ser razoáveis, importava descer as taxas do IMI, que 

é o que não acontece” afirmou Rui Duarte Morais, presidente da comissão da reforma do 

IRS.  

Eu nem faço ideia quem seja, do ponto de vista político, mas o que interessa é a afirmação 

qualitativa. Parece que, não me interessa muito a catalogação política da pessoa, o que me 

interessa é o que está aqui dito, que é correto. Aliás o Paulo Deus já o afirmou. Em sede 

própria, trabalhemos para que se façam correções no IMI. Que se façam igualmente e se 

deliberem decisões sobre o financiamento dos municípios. Não é pedir aos municípios que 

reduzam, reduzam e sejam os amortecedores de uma política fiscal, porque a política fiscal 

não é definida pelos municípios. Estes, podem ter participação e têm-na, mas não estão na 

base da definição da política. Senão, o que eu disse há pouco, entra por um ouvido e sair 

por outro. Então a máquina fiscal tem maior eficácia fiscal, recebesse na totalidade IRS, IRC 

e IVA mais 17%. E um dos critérios de distribuição, o governo central fica com a parte de 

leão e dá 4,9 aos municípios. Há critérios para a distribuição destas verbas, isto tem a ver 

com a autonomia dos municípios que tem sido vilipendiada como diz a ANMP no 

enquadramento do documento orçamental que recebemos e que está muito bem 

plasmada. Eu estive na apresentação, do dia 13 de outubro, do anuário financeiro dos 

municípios portugueses e o presidente da ANMP, Manuel Machado, também presidente da 

CM Coimbra, proferiu em relação ao IMI, o que eu já disse e repito. A ideia mirifica de que 

o IMI, em termos de impostos, foi aquele que sempre evoluiu positivamente é verdade, 

excetuando, um ou outro ano que teve uma inflexão, mas esquecendo a contrapartida que 

são a redução de todos os outros impostos municipais, nomeadamente o IMT, o que 

explica que nos últimos 7 a 8 anos, o conjunto de receitas municipais tenha aumentado, 

apenas 1,4%, na totalidade do país. Já referi a evolução do nosso concelho, inclusive a dos 
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10 meses deste ano e continuam a dizer-nos que é possível, que há margem de conforto 

para retirar determinados segmentos. Esquecem e mandam às malvas o princípio dos 

vasos comunicantes em que depois as receitas que não se têm, leva à redução de coisas 

que ninguém põe em dúvida que sejam necessárias. Também não responderam quais são, 

nem disseram assim, vocês podem substituir esta receita por idêntico valor nesta, não isso 

não fazem esse esforço. Dizem que é demagógico que nós tenhamos mantido a taxa de 

zero vírgula quatro há quase uma década, que a história dos dois milhões e meio é para, é 

folclore. Mas nessa altura havia municípios com valores muito acima. Já agora senhor 

deputado, e porque eu não sou distraído, devo dizer-lhe que, de momento, ainda há 27 

municípios a aplicar a taxa máxima de 0,5%. Alguns, a isso foram obrigados, por causa dos 

planos de restruturação financeira. No caso, CDU em Évora, Alandroal e Setúbal. Muitos 

municípios estão a aplicar uma taxa intermédia, entre os 0,5% e os 0,4% e outros vão 

reduzir de 0,5% para 0,48%; 0,45% enfim, não interessa os outros porque, como eu disse e 

repito não têm transportes municipais. Durante uma década, a CMB andou a contribuir 

com € 1,5M euros e, ultimamente € 1M euros, para os TCB continuarem a prestar o serviço 

público que sabemos, tem a ver com mobilidade e a acessibilidade das pessoas, dos jovens 

e dos idosos aos hospitais, escolas, repartições de finanças, aos centros médicos, ao que 

quiserem e quando nos retiram não dizem o que é que substitui. Como é que nós devemos 

entender isto? Não é por casmurrice que a gente analisa desta maneira. É por causa da tal 

floresta, por causa da análise em conjunto. Altere-se o que se deve alterar em termos de 

financiamento dos municípios ou para já em termos de política de rendimentos em termos 

das taxas de IRS, e se calhar nós teremos uma subida das receitas que nos permite isso. 

Agora não nos venham é dizer como disseram há bocado, e que se calhar com razão, onde 

é que estão os equipamentos para limpar melhor? Onde é que estão não sei quê para fazer 

isto melhor? Como é que se compreende a vossa coerência? Quanto é que nos estão a 

retirar valores das receitas? Sejam eles muito ou pouco expressivos? É que tudo isto vai 

para o bolo. E se o bolo não chegar corta-se, reduz-se. Nessa altura vocês mordem-nos, do 

ponto de vista intelectual, obviamente, a dizer vocês nesta rubrica deviam ter isto e não 

têm. Eu ouço o Isidro Heitor em todos os debates a dizer-me isto. Que valor tão pequeno 

para isto. Ouço o Cruz a dizer o mesmo, noutras situações. E esquecem-se do que é que 
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estiveram a propor em termos da redução da receita? Só porque isso é mais, só porque 

isso é mais confortável, porque a gente consegue prescindir de duzentos, trezentos, 

novecentos mil euros. Pois podemos prescindir. E depois vamos lá cortar. E depois vocês 

dizem, então mas têm valores muito pequenos aqui, têm valores muito reduzidos. Como é 

que satisfazem a prestação de serviços aos munícipes? Pois ela baixa. Já agora a associação 

nacional de municípios está a pugnar por 0.4%, acabando a taxa máxima de 0.5%. Não 

consegue ir mais baixo, porque se fosse verdade exatamente tudo o que foi dito aqui, e eu 

não ponho em causa a idoneidade intelectual do Isidro, mas se fosse mais, se todos os 

municípios tivessem nos 0.30%, não estava o presidente da associação nacional de 

municípios a propor 0.4% como máximo. Porque quer acabar, pelo menos para já, com 

vinte e cinco por cento. O que eu acho prudente, e quando estamos a dizer, e a associação 

nacional de municípios também o diz, acabem com o IVA a 23%, deus queira que isso 

aconteça, porque no acordo parece que vai acontecer para a restauração, isso vai-nos 

aliviar, de que maneira, nas refeições escolares. Eu não sei se todos os municípios têm o 

mesmo problema que nós temos na nossa. Em que também temos que dar refeições nas 

férias, para minorar o flagelo da fome numa quantidade de crianças. E a história da 

iluminação pública? Todos nós sabemos que a iluminação pública sofreu também o 

aumento de seis para vinte e três por cento do IVA. A iluminação pública que é para todos 

nós. Não é um negócio, não tem a ver com a empresa, não tem a ver com nada. Tem a ver 

com a iluminação pública dos cidadãos. Foi um aumento brutal. E o que é que os 

municípios fizeram? Começaram a fazer, que me perdoem a Câmara, começaram a fazer 

expedientes de abrir mais tarde meia hora a luz, para poupar, desligar um candeeiro, outro 

não. Um candeeiro outro não. Isto não devia ser necessário. Não devia ser possível. E faz-

se. E sabemos porque é que se faz, porque a fatura é pesadíssima. Eu não vou, eu tenho 

aqui um apanhado, mas não vou recordar desde dois mil e dez até dois mil e doze os cortes 

nos salários, os cortes, a redução dos escalões do IRS, a questão do aumento do IVA que já 

referi, a redução das deduções no IRS, na saúde, na habitação. Não permitiram às pessoas, 

eu percebo o que está na base das vossas propostas, e é legítimo, não estou a dizer que 

não é legítimo. Agora os municípios não podem ser os amortecedores da política fiscal. Os 

municípios não podem ser, com o devido respeito, que me merecem, tanto as vossas 
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propostas como a Santa Casa da Misericórdia, uma Santa Casa da Misericórdia para 

distribuir meia dúzia de patacos de euros aos munícipes. Quando os munícipes nos vão 

criticar, nos vão pedir meças porque é que não temos melhores autocarros, porque é que 

não temos se calhar mais apoio nas escolas ou etc., etc., etc. Não é uma posição teimosa. É 

uma posição responsável, é uma posição que já discutimos muito em que o conjunto de 

todas as receitas é fundamental e é escasso, e é reduzido para conseguir aquilo que se faz. 

E mesmo assim com aquilo que o senhor presidente disse, que os barreirenses têm uma 

criatividade e as suas associações fazem ouro, na maior parte das vezes sem dinheiro. 

Vejam-se os espetáculos como foi o, e agora perdoem-me a expressão, estou ligado 

relativamente a isso, porque é o grupo juvenil do Coral TAB os “The Voice”, com a Banda 

Municipal, no 43º aniversário do AMAC, foi um espetáculo cheio, muito bom. Quanto é que 

pagámos àquelas pessoas? Zero! E como pagamos à maior parte das pessoas que 

produzem cultura? Zero! E são essas mesmas pessoas que sabem que a Câmara tem estes 

problemas. As vossas propostas não conduziriam, na prática, a nenhuma resolução de 

nenhum problema destas pessoas. Não lhes aumentaria a capacidade aquisitiva em nada, 

para além de que no caso do IMI familiar era uma baralhação completa nos impostos. 

Agora uns impostos serviam para minorar situação de outros. A questão dos rendimentos 

era corrigida através do IMI. Desculpem, não concordo. Isto não faz sentido nenhum. Faz 

sentido, sim, em sede da AR corrigirmos questões de IRS, corrigirmos escalões, acabarmos 

com os cortes das pessoas e dos que trabalham e dos aposentados, para terem 

possibilidade novamente de comprar os seus medicamentos, de poderem comer, alguns, já 

que em termos de casas desapareceram casas, etc., etc. No caso do IMI, reduzir o IMI, não 

é acabar com o IMT, como o governo estava a preparar-se para fazer para dois mil e 

dezasseis, baseado na teoria de que o IMI era galopante e as pessoas tinham os alfobres 

cheios de dinheiro para dar. Não pode, não pode ser isto, nós queremos a redução do IMI, 

mas queremos acima de tudo que haja uma definição muito clara do financiamento dos 

municípios. Que os municípios não sejam os parentes pobres quando, como foi dito pelo 

presidente da Associação Nacional de Municípios, eles neste momento já não geram dívida 

nenhuma para o estado. Têm feito um esforço enorme de redução das dívidas. Tal como o 

nosso faz. Mas isso é uma coisa lá mais para a frente quando discutirmos os empréstimos.  
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Presidente da Assembleia Municipal: Faça favor senhor deputado.  

 

Deputado Isidro Heitor, do PS: A minha pergunta é o seguinte. Nomeadamente a sua 

intervenção, que os municípios não devem ser amortecedores, etc. Portanto essa é a 

posição da CDU, e nomeadamente não é poder e apresenta propostas ao contrário daquilo 

que está aqui a defender. Essa é a posição da CDU?. 

 

Deputado Rui Ferrugem, da CDU: Ó Isidro eu percebo onde é que quer chegar e não vou 

sequer utilizar o argumento, não, e nem sequer vou utilizar o argumento do presidente, 

quando há bocado dizia, são posições políticas. Eu estou a falar na realidade do nosso 

concelho. E na realidade do nosso concelho a realidade é esta. Porque nos outros 

concelhos, por exemplo, já lhe disse, não, não está, porque nos outros concelhos, e volto a 

repetir, o senhor não tem transportes municipais. O tipo de correlação de receita 

completamente distinta. Não tem um edificado com tem Sintra, ou Cascais, ou Almada. 

Não tem. E é por isso que a proposta do IMI tem que ir ao ponto de pormenorizar o tal 

plano municipal de conservação de edificado e dizer: vocês podem beneficiar mais se 

mandarem fazer arranjos, e se calhar a pouparem muito mais do que na sua proposta ou 

distribuição que propõe. Ai não tenha dúvida nenhuma. Faça as contas. Veja quanto é que 

é. Se for fazer um arranjo de fachadas ou de telhados, ou de colocar uma, fechar uma 

varanda, ou consertar a história da coluna do prédio. Veja quanto é que teria de pagar à 

Câmara de taxas. As próprias vistorias disso vão ficar isentas. Agora eu não admito é esta 

postura. Minorações há, majorações não. Mas porque não? Referiram que era por causa da 

situação de rendimentos dos proprietários. Mas nós continuamos a ter no Barreiro décadas 

e décadas de pessoas que não arranjam, não é só por causa disso. Eu referi aqui na última 

discussão e dei-lhe um exemplo concreto, que não fica muito longe daqui… 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Senhor deputado. 

 

Deputado Rui Ferrugem, da CDU: Pronto não querem que eu fale.  
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Presidente da Assembleia Municipal: É que para além… senhores deputados, senhores 

deputados, pronto está bem, já passou. Queria intervir. Faça favor. 

 

Deputado Vitor Nunes, do PSD: Em primeiro lugar relativamente às taxas de IMI eu penso 

que, eu penso que o senhor deputado Rui Ferrugem não esteve presente na assembleia 

municipal de setembro, que nós apresentamos uma recomendação precisamente para se 

estudar uma redução do IMI no quadro do processo de elaboração do orçamento, para 

estas questões serem resolvidas antecipadamente, e para poder haver uma redução de 

IMI, que realisticamente não ofendesse as necessidades financeiras do município. Na altura 

fomos acusados de muita coisa. Não aprovaram a nossa proposta, eu penso que o senhor 

deputado não estava, porque certamente nos teria apoiado, pelo menos seria dado o 

nosso propósito. Para lhe dizer também que nessa altura, eu vi um a um, um a um, e de 

facto em dois mil e quinze, duzentos e quinze dos trezentos e sete dos municípios, que não 

o Barreiro, tinham uma taxa inferior ao Barreiro. Este ano em dois mil e dezasseis serão 

muito mais do que os duzentos e quinze, duzentos e quinze em trezentos e sete, como 

bem sabe. Depois as diferenciações, e portanto a questão do IMI familiar, pode-se estar de 

acordo ou não, eu aqui poderia responder como o senhor presidente da câmara 

frequentemente faz, são opções políticas, são convicções. Nós fazemos as nossas 

propostas, subscrevemo-las com orgulho, porque acreditamos nelas. É uma questão de 

seriedade ou não seriedade. Eu também acredito que o deputado Rui Ferrugem acredita 

naquilo que diz, acredita profundamente, é uma pessoa séria, faz um esforço sério para 

abordar os temas aqui na assembleia municipal. Nós fazemos exatamente a mesma coisa. 

As diferenciações, há aqui diferenciações na proposta apresentada pela Câmara. Há 

diferenciações relacionadas com a reabilitação urbana. Mas há também diferenciações 

destinadas a promover e a apoiar coletividades e associações. Muito bem. E nós também 

propomos uma diferenciação destinada a apoiar a família. Que é um interesse, enfim, um 

valor constitucionalmente consagrado, tal como as associações, tal como o direito de 

associação e tal como a conservação da habitação. Portanto a nossa proposta é séria, 

podem é não estar de acordo com ela, ela é séria. Quanto ao resto é normal que 

evidentemente nós acreditamos que o município do Barreiro tem margem, acreditamos 



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 

            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

62 
 

que há margem para uma redução do IMI, realmente porque não fomos apoiados no nosso 

propósito não temos informação completa que nos permite ter a certeza absoluta que a 

zero trinta e três, a zero trinta e quatro, zero trinta e cinco, zero trinta e oito, mas 

continuamos a acreditar que é possível, há despesas no orçamento, iremos discutir o 

orçamento, mas há um financiamento adicional de dez milhões de euros que vai ser 

proposto aos barreirenses. É financiamento, peço imensa desculpa, é financiamento… 

significa juros, os encargos, são opções políticas, são as vossas. Mas eu posso colocar isso 

em causa, ou não posso? A matéria não está sujeita a discussão e a votação? Mas é que o 

deputado desafiou-nos. Mas é que o deputado Rui Ferrugem desafiou-nos a falarmos de 

orçamento. E eu estou a responder, estou a tentar ser sério.  

 

Presidente da Assembleia Municipal: Senhor deputado não entre em diálogo.  

 

Deputado Vitor Nunes, do PSD: Senhor deputado são opções, são as suas opções, são as 

suas opções, não são as minhas.  

 

Presidente da Assembleia Municipal: Não caia na rasteira senhor deputado, continue, 

continue.  

 

Deputado Vitor Nunes, do PSD: Não são necessariamente as minhas. E há mais. Eu 

recordo-me de haver uma rubrica no orçamento sistematicamente, não sei quantas 

centenas, são centenas de milhares de euros, que tem a ver com aquele departamento que 

faz propaganda. Que é o departamento da participação e da promoção das opções 

participadas, mas para os quais os outros partidos nunca são convidados, curiosamente. 

Nenhum. Nem o PS nem o Bloco, ninguém. São os amigos.  

 

Presidente da Assembleia Municipal: Oh Senhor Deputado Rui Ferrugem, deixe lá 

prosseguir… 
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Deputado Vitor Nunes, do PSD: E por isso, e por isso, estou a dar um exemplo onde se 

podia perfeitamente cortar para devolver um bocadinho aos barreirenses, porque é por 

causa deles que nós aqui estamos. E era possível efetivamente baixar os impostos. Eu 

lamento profundamente essa atitude principalmente porque é uma atitude que a CDU não 

tem noutros municípios. Municípios vizinhos do arco ribeirinho sul. 

 

Presidente da Assembleia Municipal: Senhores deputados, o PSD ultrapassou em 3,5 

minutos e o tempo. Fica a dever 1,5 minutos e meio ao outro. A sério que ultrapassaram e 

sem contabilizar os tempos do podido de esclarecimento. Enfim, estava a terminar a sua 

intervenção e não quis interromper. Senhores deputados, eu não creio neste momento 

que haja mais alguém que queira intervir e portanto se for assim vamos à votação. Se 

estiverem de acordo. Então quanto ao primeiro ponto, quer dizer, ao ponto 3.6 que é 

Fixação. Ó senhores deputados. Ó ó, diga, a Câmara? Ah, peço desculpa. Isto já é o 

cansaço. Obrigado senhor deputado. Peço imensa desculpa. Já me tinha esquecido. Julguei 

que já se tinham ido embora.  

 

Vereadora Sónia Lobo: Só queria deixar aqui 2 ou 3 notas em relação às questões que 

foram colocadas sobre o IRS. O deputado Isidro disse que não poderíamos ver isto de uma 

forma isolada, mas nas propostas que o PS apresenta está a contradizer-se. Até porque 

referiu que o governo é que também aumenta impostos. Nós não aumentámos. Não 

aumentámos a taxa e volto a referir nós mantivemos a taxa de 0,5%. A verdade é que diz 

que há condições para reduzir e vamos lá ver uma coisa. O IRS, já foi aqui referido, e eu vou 

um bocadinho mais longe, entre 2010 e 2015, o acumulado da relação do IRS é mais € 900 

mil euros. Mas os impostos indiretos, no mesmo período, reduziram € 2M euros. E porque 

é importante, a gente não pode ver esta questão de forma isolada, como o senhor 

deputado referiu e como referimos também porque a verdade é que entre 2010 e 2015 

entre reduções e aumentos de despesa, tivemos um aumento de € 5M euros. Eu estou a 

falar do quê? Estou a falar das reduções das transferências do orçamento de estado, do 

aumento para a caixa geral de aposentações, das retenções para a ADSE, do IVA da 

eletricidade, do FAM, que também já aqui foi falado, e portanto nós não podemos de 
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forma alguma olhar isto de forma isolada. É verdade não podemos. E temos um orçamento 

para manter e serviço público para manter.  

 

Presidente da Assembleia Municipal: Obrigado senhora Vereadora. Como se tratava de 

dois pontos eu não sei se quer falar sobre o outro ponto.  

 

Vereador Rui Lopo: Este ponto tem de ser um bocadinho mais exaustivo, mas vou tentar 

ser sintético. Eu diria que há uma diferença substancial entre aquilo que a CDU aqui 

defendeu e aquilo que o Partido Socialista e Partido Social Democrata defendem, pese 

embora tenha feito aquela introdução que discutimos muito mas depois temos aqui 

alguma dificuldade em, pelo menos, anuir alguns argumentos. Até porque o PSD e o PS 

acreditam piamente que a baixar 50 euros/ano no IMI duma família média barreirense 

aumenta a atratividade. Ou 30 euros/ano numa família média barreirense que tenha dois 

filhos aumenta a taxa de natalidade, quando isso nem dá para um pacote de fraldas. Estou 

de acordo com a expressão utilizada pelo deputado Paulo Deus, é demagógico e se 

colocarmos as coisas nesses termos, de acreditar piamente que isto vai ser mais atrativo 

por uma medida singular, casuística, perfeitamente isolada, num quadro de um processo 

de decisão política, podia ser muito mais elencado outras matérias de atratividade que não 

cabem, e estou muito de acordo com a forma como foi colocado, em questões por 

exemplo que era dotar a possibilidade da Península de Setúbal estar elegível para fundos 

comunitários no quadro da lógica da NUTS e foi uma opção política, quer do PS, quer do 

PSD quando estiveram no governo, não contemplar a Península de Setúbal sobre essa 

matéria. Portanto, quando se coloca esse grande chavão “que a Península de Setúbal tem 

os impostos mais caros do país”, quando isso até nem é justo nem é lógico colocar-se 

porque Lisboa, se a CML optasse por ter o IMI (eu tenho aqui um gráfico que vos mostro), 

de 0,3%, se calhar, cobrava maior valor de imposto do que o total dos municípios da 

Península de Setúbal a cobrar 0,4%. A questão não tem a ver com a taxa, como é evidente 

Deputado Isidro Heitor. Foi desonesto, do ponto de vista… não é verdade isso que o senhor 

o Isidro Heitor tem de se acalmar, está mais uma vez a usar um argumento que… Ah, ora 

bem, muito obrigado por ter respondido à minha pergunta. Que eu ia fazer já de seguida. 
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Só para que vocês conheçam, porque depois a discussão tem de ser séria. E a percentagem 

que nós influenciamos quando estamos a decidir o IMI, e o Isidro se olhar para aqui 

percebe que é muito baixa face, o processo decisório inicial, nós só influenciamos 25% do 

total da taxa que à partida já é cobrada do IMI. Quando decidimos 0.3% para 0.4%, nós 

estamos a influenciar 25% daquilo que é a base de partida que as pessoas têm. E se nós 

olharmos para um outro gráfico que demonstra a mesma fração, de um prédio de 3 

assoalhadas, no Barreiro, que está aqui a verde, quando comparado a outros municípios 

que têm o IMI mais baixo que o concelho do Barreiro, por exemplo Almada, o valor que a 

pessoa paga pela fração em Almada é mais do que paga a do Barreiro, que tem o IMI 

supostamente mais alto. O Isidro fica logo exaltado quando a discussão no comparativo…, 

não sei se é real, não sei, o que eu estou a dizer é que do ponto de vista da comparação, 

pelas comparações feitas, nós temos o IMI mais alto que outros municípios ao lado e por 

isso perdemos atratividade, o que se demonstrou que não é verdade. Porque sendo mais 

baixo noutros municípios, fica o processo de pagamento, daquilo que custa às pessoas mais 

caro nesses municípios do que custa no Barreiro. Assim é muito difícil. Eu sei que a 

discussão é incómoda. Já lá vamos. Não vale mesmo, mas pronto. O IMI em média no 

concelho do Barreiro é um IMI de € 200 euros. Em média de tudo aquilo que é tributável 

no concelho do Barreiro. Portanto a decisão dos 0.3% para os 0.4%, se fosse esta a lógica 

não é de aumentar mas manter a taxa de IMI, comparativamente a taxa aplicada no ano 

passado, de 50 euros/ano por fração, em média. É isto o que nós estamos a decidir. O que 

significa que em frações tipo, no Lavradio, em média o que estamos a decidir são 30 

euros/ano. Uma fração no centro do Barreiro, o que estamos a decidir em média, são € 100 

euros/ano.  

 

Presidente da Assembleia Municipal: Oh Senhor Deputado! concorde ou não, deixe 

expressar opinião que está a ser apresentada. 

 

Vereador Rui Lopo: Isto significa é que a discussão se coloca nestes termos quando 

estamos a falar de um valor que é relativamente reduzido a um conjunto de outras 

despesas que as pessoas têm no seu quotidiano, quando comparamos com despesas tipo 
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TV cabo …, o valor é inferior àquilo que nós gastamos por mês em qualquer dessas 

pequenas comodidades, portanto, do ponto de vista da discussão, da importância que esta 

questão tem do ponto de vista financeiro, parece-me que o argumento é lógico. E depois 

há uma outra lógica que é, se os senhores acreditam que é pela redução do orçamento da 

câmara que o concelho vai ser mais atrativo, que eu discordo profundamente que seja. 

Estou muito de acordo com o argumento que foi aqui colocado que é pela qualidade dos 

serviços que nós prestamos às pessoas, a qualidade e aquilo que nós… entendemos que é 

nesta lógica que a discussão deve ser feita. E não é por acaso que estou eu a apresentar o 

ponto do IMI e não a Vereadora Sónia Lobo que acompanha as questões financeiras. É 

porque de facto se insere numa lógica e numa visão estratégica que coordena as questões 

da reabilitação urbana e as questões urbanísticas para se terem em conta. E isso também 

não é de descurar nesta Assembleia, porque a discussão podia ser financeira como aquela 

que os senhores fizeram aqui e acolá, colocando questões estratégicas, como se os tais €30 

euros, que não permitem comprar 1 pacote de fraldas, fosse uma medida de incentivo à 

natalidade. É falso. E quando nós, na Assembleia Municipal não percebermos que é falso, 

só podemos não estar a falar a sério. É preciso perceber que no concelho temos cerca de 

€600 mil euros que não são cobrados, por isenções temporárias (aquele período inicial X 

anos após adquirir casa) ou permanentes porque a fração não é tributável por uma razão 

qualquer. Depois perceberem, porque não sei se perceberam, ou se percebem, que as 

pessoas ou agregados (de rendimentos inferior a €1.092/mês, cumulativo com uma 

avaliação patrimonial inferior a € 66Mil euros) ficam isentos. No concelho do Barreiro, 

quase 5.000 frações estão isentas de pagamento do IMI. Portanto é muito significativo o 

que é a percentagem de pessoas que, de uma forma concreta e objetiva, já está por 

definição do código isenta do pagamento de IMI no concelho do Barreiro. O que é que eu 

acrescentava mais sobre esta matéria. É que, claramente, a proposta é uma redução do 

IMI, objetivamente. E porque? Porque o quadro de minorações, particularmente ao nível 

do programa, conservar para reabilitar, em que nós tronamos ilegíveis com um processo de 

isenção cumulativa, a pequenas obras de conservação, como pintar a fachada do prédio, 

mudar o telhado, substituir a coluna predial da água, mudar os caixilhos das janelas, e que 

não está no código do IMI, é uma opção política nossa, não conhecemos noutras 
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autarquias do país que se isente IMI por este tipo de obras. Não conhecemos. Temos em 

conta, temos em ideia, que esta vai ser uma medida que vai estimular claramente aquilo 

que são as intervenções urbanas, porque as pessoas vão passar a poder fazer, tendo um 

aspeto em consideração que nos parece ser muito importante. Portanto, para além de 

estimular esta, se quiserem, esta imagem, esta conservação do edificado e que de alguma 

forma a imagem do concelho, tem um retorno para a economia local, que com dados da 

SIP, dados de dois mil e treze da SIP, ou seja, quanto é que a reabilitação urbana devolve à 

economia local, os dados que a confederação coloca é que devolve cerca de dois euros e 

dezanove cêntimos por cada euro investido. E portanto, para além de ser uma medida 

objetivamente que estimula a conservação do edificado e consequentemente a 

reabilitação, ela estimula claramente a economia local numa dimensão que avaliaremos 

com certeza daqui a um ano e traremos aqui os números, mas temos a convicção, ou forte 

convicção que com certeza trará benefícios para o Barreiro e consequentemente também 

para os proprietários. Quanto à majoração e o facto da majoração como aqui foi colocado, 

não olhar para questões de rendimento, porque aquilo se insere e numa estratégia que 

olha para as questões urbanísticas em primeira instância como é evidente. E portanto, isto 

é, daquelas lógicas que é morto por ter cão e morto por não ter, porque os mesmos que 

dizem isso, dizem que, bem nós temos o Barreiro velho como temos, ou temos o edificado 

na situação de conservação que temos. E portanto se nós não tivermos, o código prevê, e 

para já o que fazemos, é prever a sua aplicação, não quer dizer que apliquemos em todas 

as circunstâncias. O que estamos aqui a decidir é prever a sua aplicação. Mas nós também 

aprovámos aqui nesta Assembleia uma estratégia de reabilitação urbana que contemplava 

exatamente esta necessidade de sermos eficazes naquilo que é a aplicação de medidas que 

desincentivem, e é só isto que a gente pretende, é que desincentivemos a não conservação 

do edificado e consequentemente o seu abandono, o seu declínio e consequentemente 

também a imagem da cidade a sair prejudicada sobre esta matéria. De qualquer forma só 

uma nota para o Vitor, que reconheço houve uma evolução, por não invocar a 

inconstitucionalidade de algumas alíneas da nossa proposta. Não sei, não sei se há, mas era 

só um apontamento. Disse. 
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Presidente da Assembleia Municipal: Para um pedido de esclarecimento, o Senhor 

Deputado Hugo Cruz.  

 

Deputado Hugo Cruz, do PSD – Sr. Vereador, depois da sua intervenção acusando as 

demais bancadas de pura demagogia, queria perguntar-lhe se é demagogia a evolução do 

gráfico do IMI, que espelha uma evolução, desde 2009, de € 6,001Milhões euros para 

quase € 11milhões de euros. É demagogia que ao nível das taxas, a evolução da receita do 

IRS tem um acréscimo de €1 milhão de euros? As outras bancadas são todas demagógicas. 

Não é demagogia a proposta que aqui propõe e que refere minorações que já fazemos há 

algum tempo, minorações para a reabilitação urbana e para reabilitações iniciadas em 

2008 em prédios arrendados etc., depois vamos ver um quadro, que teve a amabilidade de 

nos facultar, no âmbito da proposta e não considera demagogia o conceito da proposta 

que vemos: minorações 2014 – zero; Isenções de reabilitações iniciadas em 2008 – zero; 

Intervenções 15 a 13% - zero. Minoração prédios arrendado - zero. Vejamos o reverso da 

medalha que são as majorações. Majorações: 378, relativamente a prédios degradados. 

Prédios em ruínas - 45. Podemos concluir nos seus argumentos, se não poderíamos 

concluir que a sua proposta é demagógica porque na prática se verificarmos os resultados 

que tem apresentado ou não há divulgação ou é completamente ineficiente a estratégia 

que se está a aplicar e que diz que existe minorações, que pelos vistos só estas majorações 

é que são aplicadas. Muito obrigado. 

 

Presidente da Assembleia – Para responder ao pedido de esclarecimento o Vereador Rui 

Lopo. 

 

Vereador Rui Lopo – Acho mesmo convictamente e tenho pena que não pudéssemos 

discutir esta matéria com alguma, enfim com menos posição na Comissão, para que 

pudéssemos confrontar argumentos, mas eu acho mesmo que os argumentos que aqui 

foram colocados são demagógicos, não ajudam a uma discussão com a honestidade 

intelectual que ela podia ser colocada em matéria da atratividade do concelho, de 

estímulos. De questões de reabilitação urbana, de conservação do edificado, porque acho 



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 

            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

69 
 

mesmo que é demagógica a forma como colocam. Primeiro, a questão da evolução das 

receitas do IMI: se fizermos esse gráfico e se compararmos um outro aspeto a dependência 

do orçamento da Câmara das receitas do IMI, os Srs. Deputados verificarão que ela começa 

a entrar na casa dos vinte por cento, ou melhor começa a subir a partir dos catorze, quinze 

por cento desde dois mil e dez até aos dias de hoje. Posso ir ali buscar o computador, 

tenho ali os dados rigorosos. É só para vos comentar isto. Ou seja, é demagógico sim, a 

proposta que o PSD fez aqui de acumular uma redução do IMI para zero trinta e cinco à 

qual ainda se sobrepunha a redução pelo número de dependentes. O que faria, por 

caricato a taxa de IMI a aplicar para quem tivesse 3 dependentes andasse à volta dos 

0,25%. Portanto, no peso do orçamento da Câmara, não fiz as contas, não consegui fazer 

mas isso era uma quebra muito significativa. Vocês fizeram uma proposta para a qual não 

fizeram contas. E portanto esse é um problema e não perceberam que se acumularem as 

reduções que os Senhores propõem a perda de receita da autarquia é muito significativa. 

Sem identificarem qual é a perda de serviços qualitativos que a Câmara presta aos cidadãos 

e, esses sim, têm penalidade do lado da atratividade, essa é uma discussão que eu gostava 

de fazer. Não, o que os Senhores propuseram em Setembro foi uma redução segundo o 

número de dependentes. Segundo aspeto, a questão que agradeço o Sr. Deputado Hugo 

Cruz ter levantado, tem a ver com a aplicabilidade e por aqui se vê que trabalhamos e os 

serviços trabalham no sentido de encontrar soluções, que procurem encontrar respostas 

para as necessidades das pessoas que é: nós de facto temos vindo a evoluir num conjunto 

de medidas que já estão explanadas no código do IMI e outras por exemplo ao nível das 

taxas. Não é o facto de isentarmos as taxas no Barreiro Velho, é também uma medida, mas 

nós entendemos que ou foi avaliado ou não tem sido suficiente para estimular os 

processos de reabilitação. E portanto conseguimos com criatividade, com o contato com 

um conjunto de parceiros locais, com a Associação de Inquilinos, com a Associação de 

Proprietários, um conjunto de entidades, fomos percebendo ao longo das várias conversas 

que estas coisas vão tendo, percebendo que se calhar conseguimos encontramos outros 

mecanismos, que aprofundem essa tentativa e esse esforço que é um esforço por parte da 

autarquia de abdicar de receita e que estimulemos as pessoas a conservar e a reabilitar o 

edificado. É só por essa não, muito por essa razão de avaliarmos o trabalho que é feito para 
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trás, que propomos uma coisa que não identificamos noutros municípios do país, que é o 

Programa de Reabilitar (conservar para reabilitar) que usa alguma criatividade da lei de 

finanças locais, para tentar incentivar medidas de conservação do edificado que 

cumulativas até pode ser 4,5 e, temos a expetativa, possa ser muito expressiva naquilo que 

poderá ser a adesão por parte dos barreirenses.  

 

Presidente da Assembleia Municipal – Muito obrigado Sr. Vereador. E agora o Senhor 

Presidente. 

 

Presidente da Câmara – Boa noite, novamente. Só compreendo alguma exaltação devido à 

hora que atingimos ainda que da parte do PSD eu procure entender melhor, agora da parte 

do PS não percebo. E não percebo porque não me parece que se trate só de diferenças de 

opinião. Enquanto o PSD, hoje pode estar nesta agressividade que lhe é patente na 

sociedade portuguesa, após as eleições de 4 de outubro e respetivos entendimentos entre 

os partidos de esquerda, que vê de forma pouco serena, pouco democrática e pouco 

facilitadora do entendimento e da relação entre os cidadãos, isso posso perceber nesta 

exaltação porque, de facto, o conteúdo das matérias em questão, sendo muito 

importantes, e tendo cada um de nós, necessidade de defender os seus pontos de vista, 

não entendo a agressividade da intervenção que chega ao contraditório de um dos 

Deputados, PSD, dizer que é preciso mais informação e um outro também, PSD, dizer que 

há um Departamento da Câmara, que é o departamento da propaganda. Digo-lhe que não 

se chama assim, como sabe. E se considera que informar é fazer propaganda, eu considero 

é que a informação é indispensável à democracia. Indispensável. Não há democracia sem 

informação. Estamos num momento da vida nacional, que não sabemos como vai evoluir 

mas só pode ser por uma destas vias: Um Governo do Partido Socialista, ou um Governo do 

P.R., apoiado pelo PSD/CDS, independentemente daquilo que se lhe chamar. 

Espero que, seja qual for a decisão, quando os Senhores tiverem puder, possam colocar em 

prática o que hoje aqui defenderam. Porque, no pressuposto, da afirmação que vos vou 

transmiti, em 2015, os 3 impostos de referência (IRS, IRC, IVA), conheceram um aumento 

global superior a 17%, fruto dos mecanismos “de travão” na lei de finanças locais. Este 
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aumento, para os municípios, traduziu-se em apenas 4,9%, não os 17% como deveria. 

Portanto, com tanta preocupação demonstrada, espero que possam fazer reduções porque 

nós, município do Barreiro, estamos disponíveis a abdicar se em vez de 17%, for 13% ou 

10% e para o Barreiro venha o correspondente a esse aumento. Protestamos porque, o 

estado como um todo aprova um aumento de 17% e aos municípios só destina 4,9%. 

Espero que depois desta aturada e acalorada discussão isto seja compreendido, seja qual 

for o governo que venha a assumir a presidência dos destinos do país e, como sabeis, eu 

tenho opção sobre essa matéria, concordo e defendo que seja um governo do Partido 

Socialista a assumir a presidência dos destinos do país.  

 

Presidente da Assembleia Municipal - Obrigado Senhor Presidente. Estamos finalmente 

em condições de votar. Ninguém ficou esquecido. Todos, de uma maneira, ou de outra, 

deram a sua opinião portanto vamos lá votar os 2 pontos. 

Ponto 2.6 - fixação do IMI e parte variável do IRS. O modo de votação é fácil. Há duas 

propostas: uma apresentada pela Câmara, que propõe 5%, para a taxa de participação 

variável do IRS; Outra, apresentada pelo P.S que propõe 4,8%, para a mesma taxa de 

participação variável do IRS. Naturalmente que será votada em alternativa, uma ou a outra. 

Assim pergunto aos Senhores Deputados quem vota a favor da proposta da Câmara 

Municipal de 5%? Quem vota a favor da proposta do PS, 4.8%? Quem se abstém? 

 Foi APROVADA POR MAIORIA a proposta da Câmara para uma taxa 5% com 18 votos 

favoráveis da CDU e do MRPP, tendo a proposta de 4,8% obtido 11 votos favoráveis do PS; 

BE e MCI. Em ambas as propostas 2 abstenções do PSD, que não alteram o resultado. As 

pessoas eram obrigadas a votar mas se não se pronunciarem é uma abstenção, enfim é 

costume dizer-se que em alternativa não há abstenções. De qualquer modo não alterava o 

sentido de voto. 

Quanto à outra situação é mais complicada porque temos 3 propostas. Iria votar, em 

primeiro lugar, as propostas de alteração à proposta inicial, apresentadas pelo PSD, que 

alteram, substancialmente, as taxas a aplicar. E alteram em 2 sentidos porque elimina a 

alínea c) e propõe uma taxa única de 3,5% para os prédios urbanos todos, sem avaliação 
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posso acrescentar, pelas razões que forma aduzidas pelo Deputado Vitor Nunes. De modo 

que esta proposta altera, na substância, tanto a proposta do PS, como a proposta da 

Câmara. Portanto iria votar esta 1ª alteração, se concordam com a eliminação e outra taxa. 

Entendido? Se estiverem de acordo faz-se assim e resolve o problema que eu tinha porque 

era preciso eliminar uma em alternativa. Senhores Deputados, os Deputados CDU tal como 

os Deputados PS votarão em consciência, de acordo com as informações que têm. Srs. 

Deputados quem vota a favor da proposta do PSD nos termos em que foi feita? 

Concomitantemente, a proposta de 0,35%? Quem vota contra? Quem se abstém? 

A proposta do PSD, foi rejeitada. 

Ficam em alternativa 2 propostas: uma do PS e outra da Câmara. 

A proposta do PS em relação à alínea b) das taxas do IMI, é de 0,68% enquanto a da 

Câmara é 0,70%, e a outra proposta do PS na alínea c) é para 0,38% contra 0,40% da 

proposta da Câmara. Entendido? Quem vota a favor na proposta do PS quanto as alíneas b) 

c)? Quem vota a favor na proposta da Câmara alíneas b) c)? Quem se abstém? 

A proposta do PS, foi rejeitada. 

Ainda há 2 propostas de alteração, do PSD, para introduzir antes de chegar à proposta 

final. Uma é uma proposta de eliminação ponto 4 da proposta da Câmara, que é sobre a 

majoração em 30% da taxa de IMI aplicável aos prédios urbanos degradados, nos termos 

do nº 8 do artigo 112 do IMI que O PSD propõe eliminar, certo? Quem está a favor da 

eliminação do ponto 4? Quem está contra? Quem se abstém? 

A proposta do PSD para eliminação do ponto 4 não foi aceite. 

Última proposta do PSD, é para acrescentar um ponto que é o ponto 2 b, à proposta 

apresentada pela Câmara e que diz o seguinte: a redução de taxa de IMI, para imóveis 

destinados à habitação própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal do 

proprietário, em 10% no caso de agregados com 1 dependente a cargo, em de 15% no caso 

de 2 dependentes a cargo em 20% no caso de 3 ou mais dependentes a cargo (que é 

conhecida como aquela proposta das famílias). Quem concorda com o acrescento, 

proposto pelo PSD e vota a favor? Quem não concorda e vota contra? Quem se abstém? 

A proposta foi rejeitada por maioria, com 2 votos a favor do PSD; 5 abstenções (3 PS; 1 

MCI e 1 MRPP) os 23 votos contra. 
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Não foi aceite nenhuma proposta de alteração e a proposta da Câmara ficou tal como 

estava inicialmente. Senhores Deputados, coloco à votação a proposta inicial da Câmara. 

Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? 

A PROPOSTA DA CÂMARA FOI APROVADA POR MAIORIA com 18 votos a favor da CDU e 

MRPP; 10 votos contra do PS e PSD; 3 abstenções do BE e MCI. 

Apesar de se ter combinado apreciar hoje as propostas dos dois empréstimos, não há 

condições devido ao avançado da hora e já alguns deputados se retiram.  

ENCERRAMENTO 

O Senhor Presidente da Assembleia dá por encerrados os trabalhos pelas 01h.55mn do dia 

18 de novembro de 2015, 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, na reunião ordinária realizada no dia 07 de Setembro de dois mil e 

dezassete vai ser assinada por mim,                                          Maria C. R. Assunção, Assistente 

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