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Ata nº5/15  

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada 28 de Abril de 2015 

 
Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano dois mil e quinze, pelas vinte e uma 

horas, no Auditório da Biblioteca Municipal reuniu a Assembleia Municipal do Barreiro, 

com a seguinte Ordem de Trabalho:  
 

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

3.2 APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO 
DE CONTAS, RELATÓRIO DE GESTÃO, O RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PAEL E OS MAPAS 
DO INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – ANO 2014 DA CÂMARA MUNICIPAL DO 
BARREIRO; 

 

3.3 APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA DO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES 
COLECTIVOS DO BARREIRO – ANO DE 2014; 

 

3.4. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA DE 1ª REVISÃO ÀS GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2015. 

 

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

hora, registando-se a presença de 30 deputados municipais, conforme lista de 

presenças anexa à ata. 

O Senhor Presidente da Mesa fez a leitura dos pedidos de substituição que foram 

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

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

 Espírito Santo é substituído por Carlos Bucho 

 Antonieta Oliveira é substituída por Alfredo Falcão 

 Carlos Guerreiro é substituído por Maria João Dias 

 Vítor Nunes é substituído por Patrícia Ferreira 

 Mário Durval é substituído por Manuel Sabino 

Em substituição da deputada Ana Porfírio da UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

BARREIRO E LAVRADIO, António Raposo. 
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O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente Carlos Humberto 
Palácios Pinheiro de Carvalho e pelos Vereadores, Sofia Amaro Martins, Regina Célia 
Gonçalves Agostinho Janeiro, Rui Pedro Gaspar Lopo, Sónia Isabel Oliveira Lobo, 
Luís Filipe Pimenta Ferreira, Marcelo Correia de Sousa Moniz, Joana Rita Falua 
Branco e Bruno Jorge Viegas Vitorino. 

A Mesa é composta pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Frederico 
Fernandes Pereira, pelo primeiro Secretário Vítor Manuel Batista Ribeiro dos Santos e 
pela segunda Secretaria Ana Maria Rodrigues Gomes da Silva.  

 

 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, dá início à reunião solicitando ao 
senhor presidente da câmara que apresente conjuntamente os pontos 3.2 e 3.4 da 
Ordem de Trabalho. Este por sua vez delega na Vereadora Sónia Lobo.  
 

3.2 APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO 
DE CONTAS, RELATÓRIO DE GESTÃO, O RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PAEL E OS MAPAS 
DO INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – ANO 2014 DA CÂMARA MUNICIPAL DO 
BARREIRO; 

A Assembleia Municipal aprovou por MAIORIA, com 18 votos a favor, 17 da CDU e 1 
do MCI, 8 votos contra do PS e 4 abstenções, 2 do BE e 2 do PSD, a deliberação da 
Câmara Municipal acima referenciada e apresentada pela Senhora Vereadora Sónia 
Lobo, o documento encontrando-se inserto no final desta ata como “Anexo A”. 
 
 

3.4. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA DE 1ª REVISÃO ÀS GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2015. 

A Assembleia Municipal aprovou por MAIORIA, com 20 votos a favor, 17 da CDU, 2 
do BE e 1 do MCI, 7 votos contra do PS e 3 abstenções, 2 do PSD e 1 do PS a 
deliberação da Câmara Municipal acima referenciada e apresentada pela Senhora 
Vereadora Sónia Lobo, o documento encontrando-se inserto no final desta ata como 
“Anexo C”. 
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VEREADORA SÓNIA LOBO – Apresenta os dois documentos que correspondem aos 
pontos 3.2 e 3.4 da Ordem de Trabalho.  

Estes últimos anos têm sido particularmente difíceis para o País, para o concelho, para 
o desempenho do trabalho da câmara, pondo em causa em algumas situações a 
autonomia do Poder Local e a própria Constituição. 

Sofreram cortes financeiros, perderam trabalhadores, perderam dirigentes, perderam 
freguesias. Continua a não ser cumprida a Lei das Finanças Locais. Também a 
câmara pagou mais impostos. 

Há pouco mais de um mês os 308 municípios portugueses no congresso da 
Associação Nacional de Municípios, vem exigir entre outros aspetos, a eliminação dos 
desequilíbrios políticos administrativos e sociais que resultam da injustiça na 
repartição de recursos, a revisão de forma global da lei das finanças locais, com o 
objetivo de repor a capacidade financeira dos municípios, com a eliminação imediata 
da extinção do IMT e assegurar a não aplicação da legislação relativa à assunção dos 
compromissos e dos pagamentos em atraso à administração local podendo 
eventualmente ser feito um ajuste às regras do POCAL. 

Foram muitas as medidas que tiveram que tomar e muitos os procedimentos que 
tiveram que alterar, muito trabalho realizado em busca de soluções. 

Os números do relatório de gestão demonstram o caminho realizado e a sua evolução. 

Tiveram uma receita total de 42,800 milhões, com uma execução de 92% e uma 
despesa total de 40, 700 milhões, com uma execução de 87%. Fizeram um reforço do 
equilíbrio orçamental. 

Um resultado líquido do exercício de 9,400 milhões, com uma diminuição dos custos 
de cerca de 3% e um aumento dos proveitos de 4,75%. Um aumento do ativo líquido 
em cerca de 41%, resultado da valorização da Rede de Águas e Saneamento. Uma 
redução do Passivo de cerca de 5% e uma redução do endividamento global em 3,900 
milhões. Uma redução da divida global a fornecedores de curto, médio e longo prazo 
de 2,100 milhões, com um prazo de pagamento a 76 dias.  

De uma forma geral têm menos capacidade de resolução dos problemas, conscientes 
que muito ainda há por fazer.  

Termina citando a resolução do Congresso da Associação Nacional de Municípios, 
“Neste quadro geral de extremas dificuldades porque passa o Poder Local e face às 
gravosas consequências das medidas que têm sido aprovadas e implementadas. As 
quais impedem o normal funcionamento das autarquias locais e aprestação de serviço 
de qualidade às populações”.  
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Sempre procuraram apesar das dificuldades sentidas desenvolver o trabalho e ir ao 
encontro das necessidades da população do Barreiro. 

Em relação à 1ª revisão das GOP, refere-se sobretudo à inclusão do montante do 
saldo de gerência, de 2,135 milhões. 

No lado da receita inclui o valor referente às obras a realizar no âmbito do protocolo 
com a PSP, a comparticipação e as obras no Passeio Augusto Cabrita e a outras 
candidaturas. 

Do lado da despesa tem as obras do “Café-Barreiro”, a obra da muralha, a rua de 
acesso ao Clube Naval e um conjunto de outros valores referente ao normal 
funcionamento dos serviços. 

 

O Deputado Hugo Cruz do PSD, o contexto feito, leva-os a concluir que alguns dos 
resultados que afirmam como positivos no equilíbrio financeiro da câmara, comprova 
que a lei dos compromissos, dos dirigentes, orçamento do estado, PEAL e até as 
inspeções das finanças, levou-os a procurar melhorar. Infelizmente às vezes têm que 
ser entidades externas a orientar o caminho. Associa o comentário ao nível nacional. 

Afirmam que nada do que é fundamental deixou de ser feito com esta gestão 
equilibrada e rigorosa o que leva a pensar que antes talvez existissem alguns 
desperdícios e que poderiam ter sido evitados em anos anteriores. Ou então gastaram 
alguns milhões em acessório e não em fundamental. 

Houve uma valorização e integração no património de toda a Rede de Águas do 
município e isto representou um aumento do ativo em cerca de 25% ou seja são 32 
milhões de euros. Este assunto de tão importante merece uma explicação. Este 
assunto não lhe suscitou só dúvidas a ele, mas também ao revisor de contas que faz 
uma reserva relativamente àquele assunto e cita “não nos é possível concluir, se não 
existem outros bens e infraestruturas por reconhecer nem sobre a titularidade de todos 
os ativos conhecidos…”. 

No que concerne às receitas verificam o que o PSD tem vindo a dizer no Barreiro há 
muito tempo. A execução dos impostos diretos foi superior ao previsto. Existe de facto 
uma margem para pensarem em devolver 5% do IRS às pessoas.  

Gostaria de uma explicação relativa à conta 51 do património, que foi acentuada 
significativamente, passou de 21 para 35 milhões.  

 

A Deputada Madalena Alves Pereira do PS, volta ao mandato de 2001 a 2005, não 
para o exercício de análise da divida, da receita, dos empréstimos, da gestão criteriosa 
ou da falta de critério, mas para recordarem um então membro da bancada da CDU, 
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que afirmava que os orçamentos apresentados não podiam à data merecer a 
aprovação por não serem rigorosos, serem empolados, inflacionados, não terem 
transparência. Avançando um mandato vinham da bancada da Maioria CDU Às vozes 
do rigor, da excelência da gestão, da transparência, a fidelidade dos números.      

Quando o então deputado da CDU e depois Presidente da câmara teve que assumir 
que afinal a tal receita empolada era agora ajustada para poder equilibrar formalmente 
o orçamento. 

Assistiram desde então à teoria da assunção ao jeito de Mário Soares inaugurado num 
livro “Um Politico Assume-se”. 

Não quer citadora sob pena de converter a intervenção numa sessão comemorativa do 
25 de abril. Lamenta que não tenha sido assinalado pela Assembleia Municipal do 
Barreiro enquanto órgão político com maior representatividade no concelho, mas que 
não comemora ativa e institucionalmente a revolução da democracia e da liberdade. 

Há seis meses atrás estiveram reunidos naquela sala para debaterem um documento 
da máxima importância para a aferição da correta, transparente e rigorosa gestão 
financeira da autarquia. Em outubro de 2014, estiveram reunidos para debater a 
auditória levada a cabo pelo IGF, concluída em Dezembro de 2013. Desde pelo menos 
o Verão de 2014 que aquele documento era do conhecimento do executivo municipal. 

Inexplicavelmente a Assembleia Municipal só conseguiu debater o documento em 
Outubro e aí tomaram conhecimento das conclusões que em síntese recorda. Na luta 
da memória contra o esquecimento. 

Em Outubro passado o Partido Socialista propôs na Assembleia, e foi chumbado pela 
maioria, que o executivo ponderasse e assumisse as recomendações formuladas pela 
Inspeção Geral de Finanças e que em Assembleia Municipal trouxesse documento 
público que refletisse o prazo de implementação e execução das mesmas. 

Uma prestação de contas é um documento técnico informado de formalidades legais e 
de conteúdo politico. Prestar contas do exercício e perante quem neste caso 
representa a democracia local. Que permita o escrutínio incorporando as boas práticas 
e afastando o que de errado possa ter sido cometido. Que espelhe estratégia e 
balanço, que reflita consenso e com conteúdo. 

Os relatórios dos revisores oficiais de contas que procuraram certificar a conformidade 
legal dos documentos, assinalam reservas. 

 

O Deputado Rui Ferrugem da CDU, a deputada que o antecedeu não fez nenhuma 
referência às contas que hoje têm para analisar e discutir. 
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Apresentou uma realidade que existiu entre 2009 e 2011 como se continuasse a 
existir. Denota falta de argumentos. 

Há muito tempo que os municípios deixaram de ter a prestação de contas apenas 
baseada na perspetiva orçamental. 

O saldo de gerência varia entre um milhão ou quase os dois porque tem que garantir 
os compromissos do primeiro mês do ano. 

Ao analisarem a prestação de contas do município relativa ao exercício do ano de 
2014, verificaram que em 31 de dezembro de 2014 a situação financeira da câmara 
encontra-se equilibrada. A mesma continua a evidenciar uma diminuição da divida 
global. Quer a fornecedores, quer às entidades bancárias. 

Destacam-se as rubricas da receita corrente, dos impostos direitos, mesmo retirando o 
impacto do montante do PAEL, recebido em 2013. 

É importante assinalar a recuperação de créditos que a câmara possui relativamente a 
terceiros. 

Quanto à despesa quer no curto, no médio e longo prazo, existem reduções que 
permite apresentar um pagamento médio a fornecedores nos 76 dias. 

Após o culminar de um estudo que vinha a ser feito desde 2010, sobre a Rede de 
Águas e Saneamento, faz sentido que seja feita agora a sua avaliação, inventariação e 
valorização e que passe a incorporar o património do município no exercício de 2014. 

A importância do inventário da câmara, e do valor conjunto daí resultante, permite 
referir que o município teve um imobilizado e um património mais reforçado e que para 
o exterior quer sejam fornecedores ou entidades bancárias, percebem que o município 
está mais forte do ponto de vista dos seus fundos próprios. 

A estrutura financeira do município reforçou-se, o que se traduz num sinal inequívoco 
perante terceiros.  

A única reserva feita e por defeito, pelos Revisores Oficiais de Contas, foi à questão 
da avaliação da Rede de Águas, porque não conseguiram concluir, se para além 
daqueles existiriam outros bens. Na opinião emitida pelos Revisores Oficiais de 
Contas e passa a citar “em nossa opinião com aquela reserva no paragrafo 7, as 
referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada em 
todos os aspetos materialmente relevantes a posição financeira do município”. 

 

A Deputada Maria João Dias do PS, lê um parágrafo do relatório que diz, “esta 
estratégia permitiu elaborar orçamentos muito equilibrados e efetuar uma gestão muito 
exigente sem colocar em causa o fundamental do normal funcionamento da atividade 
do município”.  
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A sua questão é se foi tão equilibrado porque é que em 12 meses conseguiram fazer 9 
alterações ao orçamento. Duas delas em dezembro 2014. 
Pergunta se já tomaram alguma medida em relação ao “Centro de Custos”. 

As receitas correntes excedem a despesa corrente em 22%. A receita de capital é 
insuficiente em relação à despesa de capital em 59%. Apesar da receita total ser 
superior à despesa total existe um problema de maturidade. As receitas correntes 
estão a financiar a despesa de capital. 

Nos clientes de cobrança duvidosa existe uma diminuição de 900 mil euros, mas 
representa 84% na rúbrica de clientes. 

 

O Deputada Dulce Reias da CDU, a Austeridade em forma de Lei e os seus efeitos na 
gestão do Poder Local Democrático. 

A participação nos impostos do Estado tem vindo a demonstrar uma tendência 
regressiva, traduzida na diminuição do peso nas transferências do Orçamento de 
Estado para os municípios.  

Com a entrada em vigor da lei 73/2013, esta tendência tornou-se mais acentuada 
diminuindo a percentagem dos municípios nos três impostos de referência, IRS, IRC e 
IVA. 

O governo deveria de ter instituído mecanismos de compensação pelo incremento de 
outras receitas próprias dos municípios. E como agravante estabeleceu a eliminação 
do IMT a partir de 2016. 

A perda de receitas conjugada com a criação de novas despesas. Como a 
comparticipação obrigatória para o Fundo de Apoio Municipal por um período de 7 
anos, que será deduzida às receitas provenientes do IMI. A esta junta-se a 
comparticipação para o Fundo de Investimento Municipal, que se destina a apoiar o 
esforço nacional de investimentos comunitários. 

Os municípios viram aumentados os seus encargos nos descontos para a Caixa Geral 
de Aposentações em 33%.  

Nas contas apresentadas pelo município pode se concluir que foi efetuada uma gestão 
cuidada dos escassos recursos disponíveis, gerindo o presente com os olhos postos 
no futuro. 

 

O Deputado Rui Ferrugem da CDU, sobre as Grandes Opções do Plano que tiveram 
uma cobertura superior a 77,2%. É uma boa realização das GOP. 

A intervenção encontra-se inserta no final da ata como “ANEXO D”. 
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O Deputado Hugo Cruz do PSD, continuam a verificar que existe uma Grande Opção 
do Plano que não passa de uma micro opção do plano, que é a dinamização do 
emprego e o desenvolvimento económico do conselho. Que tem um micro montante 
previsto e um ainda mais pequeno valor executado. Que se resume na recuperação do 
Varino Pestarola.  
No relatório do PEAL, o município indica que o grande objetivo da estratégia foi 
conseguido, porque é considerado à luz da lei dos compromissos a inexistência de 
pagamentos em atraso. O que lhe permite concluir que o resgate do Barreiro pelo 
PEAL foi determinante para o município e para os fornecedores. 
 
O Deputado Isidro Heitor do PS, foram feitas várias intervenções por todas as 
bancadas. Num debate de um documento tão importante sugere que a câmara 
esclareça. 
 

A Deputada Maria João Dias do PS, não tem problema em discutir questões de 
ordem financeira com qualquer deputado, mas as questões que colocou foram à 
senhora Vereadora. 

 

O Deputado André Pinotes do PS, o presidente da câmara tem insistido para que as 
intervenções sejam encerradas pelo executivo. Compreendem que assim seja, apesar 
de não ser obrigatório. 

Mas colocaram questões, gostariam de obter respostas.  
 
O Deputado Isidro Heitor do PS, faz uma interpolação á mesa.  

A Vereadora apresentou dois pontos da Ordem de Trabalho. Questiona se estão os 
dois em discussão e se os tempos que o Presidente da Assembleia tem contabilizado 
têm que ver com os dois pontos. 

 
 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal, do ponto de vista formal a discussão 
pode ser em conjunto. Mas cada um dos pontos tem tempos independentes. 
 
 
O Deputado Paulo de Deus da CDU, no passado dia 28 de fevereiro de 2014 foi 
aprovado o regimento. Passa a ler o artigo 40º ponto 9 do regimento. 
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O Deputado André Pinotes do PS, faz um pedido de esclarecimento. 

Em que medida é que o artigo que foi lido, prejudica que sejam prestados 
esclarecimentos no decorrer da discussão. 
Esta é uma postura de retranca que não favorece o debate. 
 
O Deputado Paulo de Deus da CDU, a leitura que fez tinha apenas como objetivo 
clarificar. Porque tinha dito que não estava escrito em lado nenhum nem era 
obrigatório que assim fosse. 
Já agora permitam aos eleitos da câmara na pessoa do senhor Presidente se devem 
ou querem intervir. 
 

O Deputado André Pinotes do PS, a camara decide, sabem que decide com a 
maioria absoluta em tudo mas isso não quer dizer uma lei da rolha. 

 
O Deputado Rui Ferrugem da CDU, o órgão que está aqui reunido chamasse 
Assembleia Municipal. Tem a representatividade que tem e discute entre si os 
documentos que estão para discussão. A câmara está aqui para intervir e não é 
nenhum deles que gere os tempos da câmara. 
Não está à espera que a câmara diga uma coisa para só depois ir falar. 
 
O Deputado Manuel Sabino do BE, sabem o que é que está escrito. A câmara não é 
obrigada a pronunciar-se sobre as questões que lhes são colocadas mas politicamente 
não acha que isso seja correto. 
 
Presidente da CMB, não percebe o pseudo incidente, os senhores deputados têm 
todo o direito de colocar questões e a câmara nunca se recusou a responder.  
Agora qual é o momento para responder é a câmara que decide. Cada um entende 
como gere o seu tempo de intervenção. 
Acha que o debate político é indispensável e salutar. Não lhe parece adequado que 
queiram obrigar a câmara a intervir quando os senhores deputados decidem que a 
câmara deve de intervir. 
 
VEREADORA SÓNIA LOBO – estão a discutir o relatório contas de     2014. Tiveram 
uma Assembleia específica para analisarem os relatórios do IGF e foi esse o tempo 
para fazerem essa discussão. 
Nunca negaram e foi várias vezes colocado pelo senhor Presidente da câmara, o 
inflacionamento de orçamentos de anos anteriores. 
Relativamente à questão colocada sobre as alterações orçamentais diz que o 
Orçamento é um documento provisional onde procuram ser o mais possível cumprido. 



                          MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

10 
 

A contabilidade de custo está totalmente implementada. E destinasse principalmente à 
análise interna e serve de suporte à gestão. 
A venda de bens teve um decréscimo de 3,5%. A conta 51 trata-se de uma passagem 
dos transitados para a conta do património. 
A questão do POCAL quanto à avaliação da Rede de Águas é referente ao Plano de 
Águas e Saneamento que foi aprovado por unanimidade. A avaliação foi feita por uma 
empresa e na altura rondava os 40 milhões. Mas havia a ausência de cadastro e não 
era possível confirmar os valores. No início de 2014 depois do cadastro ter sido 
devidamente auditado foi possível confirmar e registar esta avaliação patrimonial da 
Rede de Água e Saneamento. 
Quanto às previsões tiveram um reforço de 105 mil euros, mas teve uma redução 
muito maior nos proveitos, devido à recuperação da divida.  
A intervenção do PAEL na recuperação das dívidas a fornecedores não veio trazer 
qualquer prejuízo aos munícipes do Barreiro. Tomaram medidas e continuam a reduzir 
o endividamento global. 
 
O Deputado Hugo Abade da CDU, a CDU entende a frustração de alguns deputados 
e o seu incómodo. 
Em relação aos relatórios da IGF estão disponíveis para os discutir como sempre 
estiveram. 
Como a deputada Madalena falou a memória é muito importante, mas não pode ser 
seletiva tem que ser abrangente. 

Esta agitação que hoje o Partido Socialista tem, deve-se se calhar a que a cobertura 
entre a receita e a despesa total em 2013 era de 102%, em 2014 foi de105%. 

O endividamento global teve uma redução de 3.927.313 euros em 2014. 
A divida a fornecedores, teve uma redução de 2.186.678 euros em 2014. Não 
existindo pagamentos em atraso em mais de 90 dias. O prazo médio de pagamento é 
de 76 dias, dito pela DGAL. 
Este foi um orçamento equilibrado e realista, que se reflete naquela apresentação das 
contas, mas quando houve a necessidade de empolar o orçamento foi assumido 
abertamente pelo presidente da câmara e explicou porquê. 
 

O Deputado André Pinotes do PS, quando o deputado que o antecedeu diz que 
compreende a tristeza do PS, ele acha que não compreende. 

Porque a tristeza do PS é olhar para um orçamento com o qual não concordam e 
perceber que até do prazo de pagamento médio de 76 dias a fornecedores, para eles 
não é motivo de regozijo. O deputado Hugo abade sabe que as pequenas empresas 
não conseguem subsistir com 76 dias de espera.  
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Alguns dos resultados que ali são apresentados e que parecem positivos, aquele 
realismo de que falou. Sabem que alguns dos travões tem que ver com o novo quadro 
legislativo. 
A pergunta que foi feita pela deputada Madalena foi o porquê do tempo que se perdeu 
quando não existiam aqueles travões.  
A verdade é que se hoje têm orçamentos mais realistas não foi por uma questão de 
rigor por parte da autarquia do Partido Comunista Português, não foi por uma questão 
de opção politica, foi porque a legislação assim o obrigou. 
 
O Deputado Isidro Heitor do PS, o debate que está ali em causa não são só números 
é também a qualidade de vida dos barreirenses, sobre o que se fez durante o ano 
2014. Permite analisar a atividade os dinheiros que recebeu e como é que os gastou. 
Afinal porquê este caminho, porquê agora, como é que chegaram ali, de quem é a 
responsabilidade. O exercício é simples basta revisitar os relatórios e contas dos anos 
anteriores e com facilidade podem concluir que o embate com a realidade tinha que 
acontecer. 
Tiveram vários anos com cabimentos superiores às receitas e com pagamentos 
inferiores às receitas. 
Apresenta uns gráficos comparativos da evolução das contas do município até à data 
do orçamento em apreciação. 
Faz uma análise às contas comparativamente com orçamentos de outros anos, com 
exemplos práticos da sua execução e dos efeitos que isso tem na vida dos 
barreirenses. 
Em conclusão existe melhoria nos resultados mas também existe uma quebra 
significativa na qualidade de vida dos barreirenses, do investimento.  
 
O Deputado Rui Ferrugem da CDU, “queixa-se” a oposição dos valores de IMI que 
receberam, mas sabem que não é o município do Barreiro nem nenhum outro que 
define a cobrança daqueles impostos.  
A Associação de Municípios reunida em Troia, com 100 votos contra, em que a 
maioria dos municípios é do PSD e do PS, refere no seu relatório, que o esforço de 
captação em termos fiscais, aquele que vai efetivamente ao “bolso” das pessoas, em 
relação aos impostos de referência, IRS, IRC e IVA, subiu mais de 17%. 

Seria decente que se mantivesse a mesma repartição da receita. 

Quantifiquem de quanto foram os ónus para os municípios e para o do Barreiro em 
particular e depois comparem com os aumentos de IMI. Não fazem a análise global 
nem fazem a comparação do que se deve comparar. 

Desde finais de 2012 para cá a situação do equilíbrio financeiro foi alcançada e está 
certificada. Essa redução é uma realidade. 
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O Deputado Hugo Cruz do PSD, reitera uma ideia. Ao nível local a CDU e em tudo o 
que é da sua competência para aliviar os barreirenses, não alivia. Imputa sempre as 
responsabilidades nos governos.  

A receita de IMI em 2009 era 6,6 milhões de euros, hoje em dia é de 10,4 milhões de 
euros. Existirá com certeza margem para reduzir, para reanalisar  

Se não quiserem ir por ai façam-no no IRS, deem um sinal. 

 

O Deputado Amílcar Romano do PS, há uns anos o Presidente Carlos Humberto 
afirmava que o problema do Barreiro, não era da despesa, era da receita. Agora fica 
satisfeito com o ativo de 10 milhões de euros à custa do aumento dos impostos e à 
diminuição no investimento. 

Na terceira revisão orçamental em 2013, foram rececionados nas garantias bancárias 
e tratados de forma contabilística nas receitas de 2013, 3.724.935 euros. Todos foram 
informados que aquele valor não tinha sido recebido na totalidade 

Aparecem em 2014 com perspetivas de investimento quer nas cordoarias quer na 
Verderena com valores bastante significativos e que não foram realizados. Já ouviu de 
forma informal que a câmara tem um milhão de euros em garantias bancárias e 
pergunta onde é que está o resto. Porque o dinheiro das garantias bancarias tem um 
fim único em vista que é o de responder exclusivamente ao objeto das garantias 
bancárias. 

O que é que se perspetiva em termos de intervenção em territórios centrais da Cidade, 
que interferem na vida dos barreirenses e na imagem da Cidade. 

 

O Deputado Rui Ferrugem da CDU, quando vão falar dos assuntos devém de tentar 
saber ao que se referem e como é que são trabalhados. 

As garantias e cauções de terceiros, assim chamadas do ponto de vista técnico, fazem 
parte de um anexo com o nome “Contas de Ordem”, que qualquer analista de 
prestação de contas, sabe que não entram para o cálculo dos resultados do exercício. 
Precisamente por serem cauções que podem ter que ser devolvidas no decorrer do 
exercício. Ano 2014, quadro 8.2, ponto 26 “Contas de Ordem”, refere o conjunto de 
garantias e cauções que a câmara tem em seu poder e o movimento anual ou seja as 
que entraram e as que foram devolvidas. 

O deputado Hugo Cruz acha que o município do Barreiro pode ser o amortecedor das 
situações sociais. 
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O Barreiro a par da redução da divida, a par da reavaliação do ativo, conseguiram 
fazer investimento. “Uma Cidade Para Todos” e o “REPARA”, que ainda não está 
totalmente concluído. 

Não valorizam o investimento que a câmara faz todos os anos para ajudar a manter os 
TCB. 

Para além da afetação do saldo de gerência onde está a parte da caução para o fim a 
que se destina. Também têm o conjunto de candidaturas e a parte que já foi aprovada. 

 

O Deputado Amílcar Romano do PS, pede esclarecimento. 

Relativamente às afirmações feitas como é que na prestação de contas de 2013 
aparece como justificação no aumento de receitas em determinadas rubricas o 
acréscimo pelo acionamento das garantias bancárias das cordoarias. Então entra ou 
não entra. 

 

O Deputado Rui Ferrugem da CDU, entra num anexo que se chama “Contas de 
Ordem”, e que não determinam o resultado do município. É assim que têm que ser 
apresentadas. 

 

O Deputado Paulo de Deus da CDU, coloca algumas questões relativas aos 
impostos. 

Têm que ser clarificadas as questões do IMI, a Assembleia Municipal aprovou em 
2014, uma proposta da câmara sobre IMI, uma taxa de 0,4% o que permitiu prescindir 
de receber uma verba de cerca de 2 milhões de euros beneficiando assim os 
barreirenses. 

Em relação ao sinal que estão à espera sobre o IRS, era que o governo, o baixa-se de 
uma vez por todas e que voltassem a ter taxas com já tiveram no passado. Até indo ao 
encontro do que se diz, que é, que o governo tem os cofres cheios. 

Quando é que se faz o cumprimento por parte do governo da Lei das Finanças Locais 
e esta si era uma questão em que se podiam unir em seu torno. Os municípios são 
altamente credores em relação ao Estado Nacional quanto àquelas questões. Os 
municípios têm vindo a abater a divida e o governo aumenta. 

 

VEREADORA SÓNIA LOBO – em relação às GOP tiveram uma execução de cerca 
de 77%, estão a falar de pagamentos. Mas se colocarem a questão em relação aos 
compromissos que foram assumidos a execução é de cerca de 90%. 
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Entre 2010 e 2014 “perderam” mais de 100 trabalhadores e não podiam contratar. Em 
2014 saíram 26 trabalhadores, com uma diferença nos custos de 180 mil euros. 
Porque depois tiveram um aumento, só para a Caixa Geral de Aposentações são mais 
de 250 mil euros, para o Serviço Nacional de Saúde são mais de 280 mil euros. Os 
custos com o pessoal, mesmo com a redução do número de trabalhadores, o valor 
continua a ser muito elevado.  

O valor correspondente ás garantias bancarias das Cordoarias já foi rececionado e só 
o é uma vez, entra via saldo de gerência. O concurso será lançado dentro de dias para 
a obra poder iniciar em breve. 

A receita do IMI não pode ser analisada de uma forma isolada. Tem que ser analisada 
no global do Orçamento. 

Entre 2010 e 2014 no total dos impostos diretos tiveram uma variação de 1.700.000 
euros e nos impostos indiretos perderam no mesmo período mais ou menos o mesmo 
valor 1.700.000 euros. 

Nestes últimos 4 anos tiveram entre redução das transferências do Orçamento de 
Estado, aumento para a Caixa Geral de Aposentações, Encargos com a avaliação de 
IMI, retenção para o Serviço Nacional de Saúde e o aumento do IVA da eletricidade, 
com a passagem d e6% para 23%, no total tiveram um aumento de 4.400.000 euros 
de despesa. 

 

O Deputado Isidro Heitor do PS, faz um pedido de esclarecimento. 

Nas GOP só estabelece comparação da execução com 2012. 2014 fica muito aquém 
de 2007; 2008; 2010 e 2013. 

Sobre os compromissos não faturados essa situação também não se verifica em 
relação a anos anteriores. 

 

O Deputado Amílcar Romano do PS, faz um pedido de esclarecimento. 

Quer saber exatamente quanto é que existe na câmara de garantias bancárias 
rececionadas. 

 

VEREADORA SÓNIA LOBO – A comparação dos compromissos é feita nos outros 
anos relativamente às GOP. 

A verba recebida das garantias bancárias em 26 de junho de 2013 é 1.773.000, valor 
que foi acionado quando rececionaram a garantia bancária. 
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Presidente da CMB, fizeram um importante e imenso caminho. Como as contas 
comprovam, foi importante o que fizeram mas há ainda imenso a fazer. Reconhecem 
fragilidades e insuficiências, mas não ignoram o que foi feito e as mais-valias 
conseguidas. Resolveram o fundamental do problema financeiro da câmara, mas não 
se podem distrair. 

Apresentaram uma prestação de contas, clara, transparente, que representa cuidado, 
rigor e zelo na gestão. Com dados reais e verdadeiros. 

A receita arrecadada corresponde a 92% do Orçamentado, reduziram o valor global da 
dívida em cerca de 4 milhões.  

A divida global em dezembro passado era de 29 milhões muito acima dos 20 milhões 
do último ano do mandato de Pedro Canário, mas muito abaixo dos 37 milhões que 
receberam em 2005. 

A divida a fornecedores, baixou mais de 2,100,000. Tiveram um reforço de ativos em 
41% com a reavaliação da rede de Águas e Saneamento. Diminuíram o passivo em 
mais de 5%. Cumpriram com o limite legal da divida total. O município cumpriu com os 
limites de endividamento. A receita foi superior aos cabimentos em 3.337.000. a 
receita corrente foi superior à despesa corrente, o que permitiu financiar a despesa de 
capital. Reduziram os encargos a transitar. Obtiveram um resultado líquido positivo em 
mais de 9 milhões de euros, é um resultado patrimonial e não financeiro, que não 
liberta verbas para a atividade e o investimento. Estão a implementar a contabilidade 
de custos. 

Necessitam de continuar a libertar meios financeiros, para a atividade, o investimento, 
a obra, para a melhoria da qualidade de vida.  

Este relatório contas e os seus resultados demonstram coragem politica, mas acima 
de tudo que as medidas deram resultados ao contrário do que acontece no todo 
Nacional. 

 

 
 

3.3 APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA DO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES 
COLECTIVOS DO BARREIRO – ANO DE 2014 

A Assembleia Municipal aprovou por MAIORIA, com 22 votos a favor, da 17 da CDU, 
2 do PSD, 2 do BE e 1 do MCI, 8 votos contra do PS, a deliberação da Câmara 
Municipal acima referenciada e apresentada pelo Senhor Vereador Rui Lopo, o 
documento encontrando-se inserto no final desta ata como “Anexo B”. 
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VEREADOR RUI LOPO – Apresenta o documento. O ano 2014 reflete naquele 
relatório uma evolução positiva dos rácios de custos versus receitas operacionais, que 
evidenciam o que têm afirmado. Uma tendência de equilíbrio nos custos do 
funcionamento em operação. Pese embora tenha sido um ano extraordinariamente 
difícil devido ao número de aposentações que teve consequências objetivas no 
funcionamento. Mas que gradualmente foram sendo suprimidas com o reforço da frota 
operacional. 
Os TCB continuam o seu difícil e exigente percurso de prestação de um serviço 
público de qualidade num ambiente continuadamente adverso, social e 
economicamente.  
Não devem nem podem permitir que os momentos adversos impeçam de planificar o 
futuro, mesmo que sejam o único operador público na Área Metropolitana de Lisboa. 
 
 
O Deputado Hugo Cruz do PSD, como é o primeiro ano que tem a certificação das 
contas gostava que comentassem a reserva que também é apresentada nas contas 
dos Transportes Coletivos do Barreiro pelo revisor oficial de contas. 
 
A Deputada Zélia Silva do PS, os documentos foram-lhes entregues com muito pouco 
tempo para poderem ser analisados. 
Reitera as preocupações colocadas pelo ROC e a assunção dos problemas que dali 
podem advir. 
Os transportes Públicos continuam no foco das privatizações que estão em vista, pelo 
que a sua manutenção e o seu serviço precisa de uma visão de futuro, de arrojo nas 
políticas e nas intervenções. 
Entendem que o documento de via de ter mais comparações entre dados. 
Quanto as indeminizações compensatórias por serviço público gostavam de saber se 
os 537 mil euros, se já foram recebidos.  
 
O Deputado Hugo Abade da CDU, é com satisfação que hoje intervém e não tem 
apenas a ver com o facto, dos TCB serem públicos, de gestão municipal e participada. 
Aqueles fatores muitos outros se acrescentam mostrando que a gestão pública, faz, 
faz bem e faz melhor que os privados. 
Do ponto de vista financeiro aquele é um bom relatório. O ano 2014 permitiu reduzir, 
divida histórica e fazer investimentos de capital. 
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O Deputado Hugo Cruz do PSD, sobre os alugueres que poderá ser um potencial de 
receita. Todos reconhecem a importância dos TCB no Barreiro. Mas o seu papel ao 
nível dos alugueres podia ser muito mais incisivo. 
O Deputado Amílcar Romano do PS, todos gostam dos TCB e defendem a sua 
manutenção. 
Adquiriram os minibus e passado algum tempo chegaram à conclusão que no Barreiro 
não funcionavam. 
O preço da bilhética foi seguindo sempre as orientações do governo. 
A câmara disponibiliza recursos financeiros para os TCB, como se isso também não 
fosse a sua obrigação. Porque os TCB prestam serviços à câmara municipal que 
nunca foram contabilizados em termos de custos.  
 
A Deputada Zélia Silva do PS, nunca referiu que existam locais onde os autocarros 
não deveriam de ir, porque essas pessoas valem menos nesse sitio do que valem 
noutro lado qualquer. 
Gostava de perceber a que se devem os fornecimentos e serviços externos referidos 
no relatório, que em 2013 foram de 340.716 euros e em 2014 tiveram um aumento de 
quase 40%, para 476 mil euros.  
Como é que são calculados os 585.500 que estão na execução anual das GOP e que 
dizem respeito à atribuição de títulos de transporte aos trabalhadores das autarquias 
do Barreiro. 
 
O Deputado Rui Ferrugem da CDU, havia por parte de todas as forças a noção exata 
que o investimento no concelho em termos de mobilidade e de acessibilidades era 
muito mais importante do que determinados pormenores, que embora sendo 
importantes, não os faziam demover, daquilo que é e pensa que continua a ser um 
objetivo de todos e que é a manutenção dos TCB.   
Para a CDU o investimento em termos dos TCB continua a ser prioritário. 

Foi explicado na Comissão de Finanças a substituição dos minibus. 

A diminuição de funcionários tal como na câmara tem influencia na qualidade do 
serviço prestado. 

 

A Deputada Patrícia Ferreira do PSD, coloca uma pergunta prática, direta e 
recorrente. 

Ficou comprometido de verificar qual era a questão relativamente à adaptabilidade de 
horários entre os TCB e os transportes da SOFLUSA.  

A situação continua igual, inclusivamente esta semana.  
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O Deputado Paulo de Deus da CDU, foi dito ali que a certificação por parte do ROC, 
deixa muito a desejar. Gostava que o senhor Vereador lhes clarifique que coisas são 
essas tão tenebrosas que vem no relatório. Já leu o relatório várias vezes e não 
consegue perceber qual é a coisa que é tão grave. 

Também foi ali dito que a câmara municipal não paga serviços prestados pelos TCB.  

Os transportes dos trabalhadores da autarquia são pagos ou não aos TCB 

A publicidade é paga ou não. 

 

O Deputado Hugo Abade da CDU, foi colocado pelo deputado Amílcar que não havia 
opções de bilhética. Que os TCB podiam intervir a esse nível e que não intervém. 

Pergunta-lhe se sabe quanto é que custa uma viagem da escola Álvaro Velho dos TST 
até ao Terminal e se sabe quanto é que custa uma viagem dos TCB para o mesmo 
percurso. É que são 70 cêntimos. É de 1,50 euros nos TCB para 2,20 nos TST. 

Pergunta-lhe também se acha que a opção politica que os TCB fizeram, de criar um 
Voucher para o passe jovem, para permitir que os jovens tenham acesso à mobilidade 
para poderem ir para a escola. Se tem a noção de quanto é que é. E se estas medidas 
são ou não uma opção de bilhética. 

 

O Deputado Amílcar Romano do PS, teve de acordo que os problemas e as soluções 
dos TCB não podem ser decididas em gabinetes. 

As oposições não têm merecido nenhuma consideração quando é feito esse tipo de 
trabalho de avaliação e de procura de soluções. 

Sabe quanto é que paga do centro do Barreiro até à estação. Também não acha que 
para ir até Coina deva de ser mais caro porque é solidário. A comparação que faz não 
é comparável. 

Estão frontalmente contra à venda dos TCB. Sempre estiveram e a CDU chegou a 
fazer consulta ao mercado para avaliar a oferta. 

 

VEREADOR RUI LOPO – Defendem os Transportes Coletivos do Barreiro, públicos e 
com gestão municipal. Não tem, duvidas que com o cenário atual é cada vez mais 
apetecível para um conjunto de operadores privados, mas enquanto cá estiverem vão 
defende-lo para que se mantenha público e de gestão municipal. Os atos é que 
vinculam as pessoas. 
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ENCERRAMENTO  

O Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos pelas 2 

horas e 27 minutos do dia 29 de abril 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 em 7 de 
setembro de 2017, vai ser assinada por mim Ana Paula Monteiro, Assistente 

Técnica que a lavrei e pelo Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal Frederico Fernandes Pereira. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 
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