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Ata nº4/16  

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada 29 de Abril de 2016 

 
Aos vinte e nove dias do mês de Abril do ano dois mil e dezasseis, 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 

3.7 RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS 
MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES COLETIVOS DO BARREIRO (SMTCB) – ANO DE 
2015; 

 
3.8 1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES 

COLECTIVOS DO BARREIRO (SMTCB) – ANO DE 2016; 
 

3.9 DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATÓRIO DE GESTÃO, RELATÓRIO DE 
EXECUÇÃO DO PAEL E MAPAS DO INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – ANO 
2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO; 

 
3.10 1.ª REVISÃO DA CMB AO ORÇAMENTO 2016; 

 
3.11 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE COMODATO EFETUADO COM JARDIM DE 

INFÂNCIA D. PEDRO V; 
 
3.12 RECURSOS HUMANOS SMTCB – MAPA PESSOAL, MOBILIDADE INTERCARREIRAS E 

CONSTITUIÇÃO DE BOLSA DE RESERVA DE RECRUTAMENTO; 
 
3.13 ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CMB; 

 
 

Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21,53 

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

presenças anexa à ata. 
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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.  

 Dulce Reis é substituída por Carlos Bucho 

 Espírito Santo é substituído por José Carlos Marques 

 Ana Rita Carvalho é substituída por Lara Roberto 

 Antonieta Oliveira é substituída por José Caetano 

 André Pinotes é substituído por Teresa Guerreiro 

 Madalena Alves Pereira é substituída por David Rodrigues  

 Carlos Guerreiro é substituído por Filipa Pinto 

 Vítor Nunes é substituído por Patrícia Ferreira 

 Hugo Cruz é substituído por Sílvia Ratão 

 Mário Durval é substituído por Manuel Sabino  

 

Em substituição do deputado Vicente Figueiras da JUNTA DE FREGUESIA DE 

SANTO ANTÓNIO DA CHARNECA, José Marcelo. 

 

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, 
Marcelo Correia de Sousa Moniz, Joana Rita Falua Branco e Teresa Alexandra Veiga 
da Costa. 
 

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, pede ao deputado Rui Ferrugem que 
faça a leitura do relatório da Comissão de Finanças realizada no passado dia 26 de 
abril. 
 
 
O Deputado Rui Ferrugem da CDU, procede à leitura do relatório da comissão de 
Finanças da Assembleia Municipal. 
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3.9 APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA DOS DOCUMENTOS DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATÓRIO DE GESTÃO, RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO 
PAEL E MAPAS DO INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – ANO 2015 DA 
CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO; 

A Assembleia Municipal aprovou por MAIORIA, com 18 votos a favor, 16 da CDU e 2 
do BE e com 10 abstenções, 7 do PS, 2 do PSD e 1 do MCI, 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”. 
 
 
VEREADORA SÓNIA LOBO – À cerca de um ano ao apresentar as contas e o 
relatório de 2014, terminou a sua apresentação dizendo que sempre procuraram 
apesar das dificuldades sentidas, em especial nos últimos anos, desenvolver o 
trabalho indo ao encontro das necessidades da população do Barreiro. 
Sempre se preocuparam em prestar um serviço público de qualidade e que 
satisfizesse as necessidades das populações e nesse sentido delinearam para 2015 
um orçamento que refletisse uma grande parte dessas mesmas necessidades, com os 
recursos financeiros possíveis. Gostariam de ter ido mais longe, mas tinham um 
orçamento real e exequível. 
Consideram que de uma forma global o exercício de 2015 é positivo e os números 
assim o demonstram.  
No ano 2015 tiveram um equilíbrio orçamental onde a receita corrente cobre a 
despesa corrente e as amortizações dos empréstimos de médio e longo prazo. 
Tiveram uma receita total de cerca de 40 milhões e uma execução de 87%. 
Uma despesa total de 38,100 milhões e uma execução de 83%. 
Um resultado líquido do exercício positivo de cerca de 3,240 milhões com um 
acréscimo do ativo. 
Uma redução do passivo de cerca de 8% ou seja de 3,390 milhões. 
Uma redução de mais de 3 milhões da divida global. 
Com um prazo médio de pagamentos a fornecedores de 51 dias e a inexistência de 
pagamentos em atraso. 
Agora querem manter e ir mais longe. 
Salienta o trabalho realizado na criação na nova área de reabilitação urbana do 
concelho e a criação de incentivos ao Programa “Conservar para Reabilitar” onde se 
incluem as minorações do IMI. 
A aquisição da Caldeira e do moinho Grande. 
Entre tantos outros exemplos que poderia elencar. 
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Destaca o trabalho de valorização nas infraestruturas de águas e saneamento, com a 
remodelação de vários quilómetros de rede. E a continuação do Plano de 
repavimentações, onde repavimentaram várias ruas, mais de 47 mil metros 
quadrados. Um investimento acima dos 400 mil euros.   
Encontraram uma solução intermunicipal com o município da Moita. Partilhando o 
investimento do novo CRAEBM – Canil Intermunicipal. 
Apostaram num programa de “Veículos em Fim de Vida”, onde retiraram cerca de 150 
viaturas das ruas do concelho.  
Em 2015 recrutaram 25 novos trabalhadores para sectores operacionais, o que reflete 
no fundo as suas prioridades e a procura da melhoria no serviços público. 
Há ainda, muito trabalho a fazer sobretudo na recuperação de um passivo. Um 
passivo que nãos os deixou realizar, que não os deixou agir e que não os deixou 
concretizar.  
Vão continuar o trabalho porque acreditam no Concelho do Barreiro. 
 

O Deputado Isidro Heitor do PS, o relatório de gestão e prestação de contas na 
prática é a análise do cumprimento ou não cumprimento ou da percentagem do 
cumprimento daquilo que foi o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2015. 

Pensa que foi um orçamento exequível. 

São defensores de um orçamento participativo. Entendem se o município quer que as 
pessoas participem, deve dar oportunidade aos cidadãos de apresentarem projetos 
dentro de um determinado tipo de valor do Orçamento. 

Valoriza a questão apresentada sobre as infraestruturas intermunicipais. Pensa que os 
municípios têm que caminhar nesse sentido. Tendo em conta as dificuldades 
financeiras que o País tem. 
Às vezes na análise partem de uma base errada que é a de estabelecerem só 
comparações com o ano anterior. Tem que recuar para analisar as situações e 
perceberem aonde chegaram. 
Hoje o município ajustou as contas mas isso, deriva do facto de ter existido algum 
desregulamento nessa área durante alguns anos. Por isso é que tiveram que tomar 
algumas medidas.  
De 2012 a 2015 o orçamento da câmara reduziu em cerca de seis milhões de euros. 
Este relatório de gestão vem dar razão às preocupações manifestadas pelo PS na 
altura da apresentação do Orçamento ara 2015. É que a receita total do ano fixou-se 
em 37,8 milhões, ficando 6 milhões abaixo do orçamento aprovado para 2015. 
Importa relevar a receita em impostos diretos, em 2015 a câmara cobrou 12,9 milhões.  
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Nas taxas de licenciamento, obras e construção, tem 48 mil euros face a dois milhões 
que estava orçamentado, infelizmente nesta área o Barreiro estagnou. As taxas de 
saneamento têm um peso significativo e é paga por todos os barreirenses. 
Podem ter perdido alguma qualidade devido à quebra de pessoal, mas a situação 
financeira do município também tem melhorado razoavelmente à custa de pagar 
menos valores na área das despesas com o pessoal. 
Fez uma resenha rápida do que foi a execução do orçamento e das grandes opções 
do plano para 2015, que tinham sido aprovadas por parte da Assembleia Municipal.  
As conclusões a tirar, é de que houve de facto menos investimento na cidade, com 
consequências de menor qualidade de vida do que aquelas que seriam pretendidas 
por parte dos barreirenses. 
 
O Deputado Rui Ferrugem da CDU, vai tentar salientar na perspetiva da CDU o 
importante das contas que estão em análise. 
A primeira nota vai para a apresentação do relatório de gestão, com notas 
comparativas dos últimos três anos, que foi quando conseguiram atingir o equilíbrio 
orçamental. 
No ano de 2015 os serviços da câmara através do CREN fez umas dezenas de 
candidaturas e isso levou a um grande esforço para aproveitarem os valores que ainda 
restavam para benefício do concelho. O quadro referencial atual é o “2020” que 
demorou a ser clarificado e definido. O executivo deve de vir a ter a mesma dinâmica 
que teve com o CREN. 
Em relação a 2015 foram rececionados menos dois milhões e oitocentos mil de 
receita. 
A câmara não tem elementos por parte da Autoridade Tributária que lhe permita saber 
quais os valores que tem a receber. Não se podem orçamentar impostos diretos, 
impostos indiretos, taxas, multas e outras penalidades, conforme a sequência ou o 
andamento das receitas. Existem critérios na formulação dos orçamentos a este nível, 
é sensivelmente a média dos dois últimos anos. 
No primeiro trimestre de 2016 continuam a receber menos do que em igual período de 
2015 e no mesmo período em 2015 receberam menos do que em 2014. É isso que é 
preocupante, uma menor entrada de receita. 
Continuaram a reduzir a divida global e a libertar capacidade de endividamento e isso 
permitiu-lhes fazer as deliberações sobre empréstimos para a compra do BRAMCAMP, 

para as obras e outras. O fundamental é terem o equilíbrio financeiro. Continuarem a 
conseguir pagar o serviço de divida e com isso conseguirem ter mais capacidade de 
endividamento. 
Ao mesmo tempo reduziram o prazo de pagamento a fornecedores. No conceito da lei 
dos compromissos não tem atraso nos pagamentos. 
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Conseguiram com menos valores recebidos, com uma execução orçamental inferior à 
do ano passado ter o mesmo tipo de objetivos. 
Faz uma referência às GOP, que representam 68%, andam na volta dos doze milhões 
de euros, não é propriamente um valor baixo. Foram gastos três milhões no serviço da 
divida, dois milhões e quinhentos mil, na intervenção social, na educação, no desporto, 
no associativismo e na juventude. Na intervenção urbana, nomeadamente águas e 
saneamento. O apoio aos TCB e às juntas de freguesia. 
Houve uma rubrica que ficou a zeros que tem a ver com o “Café-Barreiro”, é 
importante neste momento obterem uma explicação. 
No ano 2015 concluíram mais um empréstimo, libertando capacidade de 
endividamento. No final de 2015 deviam em empréstimos de médio e longo prazo 
pouco mais de dezasseis milhões. Os próximos dois empréstimos a serem concluídos 
será daqui a três anos.  
 

O Deputado Amílcar Romano do PS, espera que no seguimento das várias 
intervenções, os meios de comunicação com o exterior não tenham falha nenhuma 
como aconteceu ontem. 

Sobre as questões do inflacionamento dos orçamentos, recorda uma expressão do 
presidente da câmara, há uns anos que assumia na altura a elevada percentagem de 
inflacionamento. Isso permitia-lhe uma outra capacidade de gestão, dos meios que 
tina disponíveis. Esses valores começam a entrar dentro de uma percentagem mais ou 
menos aceitável.  
De facto o IMI continua a ser uma das receitas principais da câmara municipal do 
Barreiro. Com mais ou menos informação dos serviços das finanças, este é um dado 
objetivo que tem vindo de uma forma gradual a verificar-se. Em termos de execução 
atingiu os 93,5%. 
Dá os parabéns por terem conseguido encerrar o ano 2015 com um ativo de 3,241,548 
euros.  
Mas ficam algumas questões.  
Há redução da despesa sobretudo na despesa corrente. Evidentemente que quando 
isto acontece, reduzem nas áreas sociais. E no apoio às freguesias.  
Não é aceitável que os protocolos de descentralização não sejam revistos e 
atualizados de acordo com os valores reais e objetivos. Porque isso tem a ver com a 
vida de todos os cidadãos do Barreiro. Tem a ver com valores que são primários. 
Sobre o loteamento das cordoarias e espaços envolventes, é um recurso financeiro 
que a câmara municipal tem em seu poder desde 2013. O que representa mais ou 
menos um milhão e meio de euros. E com isto temos um baldio no centro da cidade. 
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Sobre a Verderena não tem informação e solicita um esclarecimento mais objetivo, 
porque é um processo que se arrasta há três anos e que envolve mais de dois milhões 
de euros. E se o banco Santander vai continua a competir com a câmara pela 
execução da obra. As garantias bancarias são um direito direto da câmara. 
Questiona qual a situação dos serviços municipais da Teresa Borges que pensava que 
eram camarários, que tinha sido uma contrapartida e que parece que neste momento 
teve que ser pago ao banco.  
 
 
VEREADORA SÓNIA LOBO – Em relação ao inflacionamento dos orçamentos, e para 
perceberem o que são orçamentos inflacionados, refere que em 2003 tinham um 
orçamento de 50 milhões e tiveram uma execução de 31 milhões, em 2004 tinham um 
orçamento de 50 milhões e tiveram uma execução de 31 milhões, em 2005 tinham um 
orçamento de 51,600 milhões e tiveram uma execução de 33 milhões. 
Na sua opinião o objetivo da Comissão de Finanças é o de esclarecer dúvidas, 
nomeadamente mais técnicas. Lá foi referida a questão dos impostos diretos. O valor 
da quebra em relação ao IMT e à DERRAMA, quando comparados com o ano 2014. 
A despesa acompanhou como é óbvio a receita e isso vê-se na execução dos 83%. 
Nas GOP quando falam numa execução de 68%, estão a referir-se ao nível dos 
pagamentos. Se pegarem na execução dos cabimentos das GOP, este está acima dos 
83%. 
Nas questões relacionadas com o pessoal, em 2013 fizeram um pagamento 
significativo à ADSE e dai o valor elevado que consta nos mapas referentes a 2013. 
Reduziram muitos trabalhadores, mais de duzentos. Mas aumentou as despesas com 
os trabalhadores, Caixa Geral de Aposentações, ADSE e Serviço Nacional de Saúde, 
em mais de um milhão e meio. 
 
 
O Presidente da Câmara, têm diferenças de opinião quanto às questões da 
participação e na sua opinião o Orçamento Participativo é apenas um aspeto. 
No caso concreto do concelho do Barreiro as questões da água e do saneamento não 
são apenas manter. Têm uma rede no que diz respeito ao tratamento de águas 
residuais unitária em muitos locais e é preciso transformá-la em rede separativa. Com 
um investimento significativo. 
Sobre os orçamentos inflacionados, refere que em 2004 foi apresentado um 
orçamento 49,700 milhões de euros e foi realizado 31,200 milhões de euros ou seja 
menos 18,500 milhões. 
Em 2005 foi apresentado um orçamento 51,600 milhões de euros e foi realizado 
33,200 milhões de euros ou seja menos 18,400 milhões. 
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Em 2014 foi apresentado um orçamento 46,500 milhões de euros e foi realizado 42,500 
milhões de euros ou seja menos 4,000 milhões. 
Em 2015 foi apresentado um orçamento 46,200 milhões de euros e foi realizado 40,000 
milhões de euros ou seja menos 6,000 milhões. 
A situação das cordoarias encontra-se em tribunal de contas. 
Considera que este relatório contas suporta e confirma um caminho de consolidação 
estrutural das contas do município. Com resultados de gestão económicos e financeiros 
satisfatórios e positivos.  
Os impostos diretos representam 35% da receita do município, mais de um terço. 
Se é verdade que e o IMI subiu 193 mil euros, também é verdade que o IUC desceu 86 mil 
euros, o IMT desceu 1,500 milhões euros e a DERRAMA 442 mil euros. 
O rácio de autonomia financeiro tem evoluído positivamente, em 2013 foi de 48%, 2014 foi 
de 65% e 2015 foi de 67,75%.  
A taxa de endividamento é baixa e evoluiu positivamente, em 2013 foi de 11,44%, 2014 foi 
de 8,73% e 2015 foi de 8,23%.  
O grau de dependência do município perante os seus credores evoluiu positivamente, em 
2013 foi de 280%, 2014 foi de 139% e 2015 foi de 135%.  
A cobertura do passivo por fundos próprios é boa e aumentou, em 2013 foi de 93%, 2014 
foi de 186% e 2015 foi de 211%.  
Tiveram uma maior consolidação das contas do município, mais informação à população, 
mais envolvimento da população nas questões da vida municipal, mais iniciativa, mais 
atividade, mais obra, mais projetos, mais estratégia.  
 

O Deputado Amílcar Romano do PS, referiu a questão das cordoarias como já o tem 
feito outras vezes e pensa que a resposta dada não se enquadra na informação 
escrita do presidente da câmara. 
Está inscrita nas GOP, no caso da Verderena com 50 euros e 0 euros para os anos 
seguintes. Gostava de saber em que situação é que se encontra.  
A assembleia já merece uma informação mais objetiva e mais precisa sobre a situação 
em que se encontra aquele processo. 
 
A Deputada Patrícia Ferreira do PSD, tendo em conta as percentagens da execução 
da DERRAMA, apresentada quer em valores percentuais quer em valores absolutos. 
Para o grupo municipal do PSD surge-lhes a questão de quais é que foram as razões 
para a existência de uma redução de cerca de 91% face ao ano anterior. 
Destacam que de acordo com o quadro dos impostos diretos o valor do IMI, continua a 
ser de elevado peso nas receitas do município, mas reiteram uma vez mais a 
possibilidade da existência da redução do seu valor, como uma tradução na melhoria 
da vida dos cidadãos barreirenses.  
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O Deputado Rui Ferrugem da CDU, a DERRAMA nunca foi um imposto com peso na 
apresentação da prestação de contas e dos impostos diretos do município. 
Nos últimos anos com a retração de todos os negócios e também aqui no concelho, o 
que se verificou foi uma redução muito grande dos valores da DERRAMA. É muito 
variável e não tem peso. 
Quanto à questão do IMI discorda claramente. Se de um ano para o ouro perderam 
2,800 milhões euros de receita e no conjunto dos impostos diretos houve reduções de 
mais de 1,800 milhões de euros. Como é que se diz que haveria razão de ser para a 
redução do IMI. 
 
 
VEREADORA SÓNIA LOBO – O que se percebe é que tem um valor muito baixo em 
relação ao que tinham orçamentado para a DERRAMA em 2015. 
Nesta fase e refere-se a Março de 2016, já receberam de DERRAMA 153,000 mil 
euros. O ano passado na mesma data tinham recebido cerca de 23,000 mil euros.  
A execução da despesa referente a 2015 acompanhou a receita no global das contas 
do município. 
 
 
 

3.10 APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA DA 1.ª REVISÃO DA CMB AO 
ORÇAMENTO 2016; 

 
A Assembleia Municipal aprovou por MAIORIA, com 18 votos a favor, 16 da CDU e 2 
do BE e com 10 abstenções, 7 do PS, 2 do PSD e 1 do MCI, 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 B”. 
 
VEREADORA SÓNIA LOBO – A primeira revisão orçamental não é mais do que a 
integração do saldo de gerência, no valor de 1,970,000 milhão. 
O que está a ser feito é apenas e só do lado da receita. Mantem o valor total do 
orçamento de cerca de 44,800,000 milhões. 
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3.7 RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES COLETIVOS DO BARREIRO (SMTCB) – ANO 
DE 2015; 

A Assembleia Municipal aprovou por MAIORIA, com 19 votos a favor, 16 da CDU, 2 
do BE e 1 do MCI, e com 10 abstenções, 8 do PS e 2 do PSD, a deliberação da 
Câmara Municipal acima referenciada e apresentada pelo Senhor Vereador Rui Lobo, 
o documento encontrando-se inserto no final desta ata como “Anexo C”. 

 
 
 
 
 
3.8 1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES 

COLECTIVOS DO BARREIRO (SMTCB) – ANO DE 2016; 

A Assembleia Municipal aprovou por MAIORIA, com 19 votos a favor, 16 da CDU, 2 
do BE e 1 do MCI, e com 10 abstenções, 8 do PS e 2 do PSD, a deliberação da 
Câmara Municipal acima referenciada e apresentada pelo Senhor Vereador Rui Lobo, 
o documento encontrando-se inserto no final desta ata como “Anexo D”. 

 
 
VEREADOR RUI LOPO – As principais notas do relatório que apraz ali refletir é que 
se trata do primeiro relatório de sustentabilidade dos TCB, onde procuraram com um 
esforço significativo por parte dos serviços dos TCB, num exercício difícil. 
Procuraram que o documento obedecesse a uma norma internacional. Pela primeira 
vez procuraram reportar o que são as externalidades positivas da grande aposta que a 
câmara do Barreiro faz de gerir por si própria transportes coletivos. 
De forma a conseguirem todos olhar e não interpretarem apenas o exercício como um 
custo mas como um conjunto de proveitos indiretos e alguns diretos para a cidade, 
para os cidadãos e para a qualidade de vida. Tem um retorno objetivo em que por 
cada euro investido são devolvidos à cidade cerca de 23 euros e por cada passageiro 
transportado tem 1,10 euro de retorno indireto. 
Durante este exercício houve inversão na tendência de quebra significativa de 
passageiros. Que toda a área Metropolitana e todo o país, sentiu durante estes anos. 
Durante os últimos cinco anos os comportamentos alteraram-se de forma significativa 
no transporte público metropolitano. Ainda se podem vir a ressentir com o impacto 
daquela ausência de padrão de mobilidade sustentável ou em transporte coletivo. 
Destaca a redução de 285,000 euros de dívida. Foi o que foi possível reduzir. 
Uma aposta muito significativa durante o ano 2015 em novas formas de 
relacionamento com o utente, através do site e da aplicação. 
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O esforço que as vezes, é pouco visível do acompanhamento que teve que ser feito 
durante todo ano, pela entrada em vigor do novo regime jurídico do transporte público 
de passageiros. Que lhes permitiu avançar com a possibilidade de estender os 
serviços dos TCB aos concelhos vizinhos. 
 
 
O Deputado André Antunes do BE, qual o ponto de situação da plataforma de gestão 
de trafego, nomeadamente em relação à implementação. 
Em relação ao quadro das circulações não efetuadas, embora seja feita uma 
comparação entre 2014 e 2015. Não tem dados específicos de 2014 e seria 
interessante para poderem fazer comparações. O mesmo aspeto se aplica para a 
sinistralidade automóvel. 
 

O Deputado Amílcar Romano do PS, existem dados no quadro comparativo que lhes 
disponibilizaram que o preocupam. Por exemplo o número de utentes, comparado com 
os de 2014. Verificam-se reduções que não são muito compreensivas e que se 
refletem nas receitas. 

Em relação ao combustível consumido não existem grandes diferenças. Penso que 
com a troca dos autocarros da Carris, tivesse havido uma melhoria, que se refletisse 
nos consumos. 
Não se podem esquecer que há uma receita de 457 mil euros, que tem que ver 
apenas com compensações dos anos de 2012 e 2013.  
A redução de dois acidentes no ano de 2015 não lhe parece significativa. As horas de 
formação deviam de se refletir de uma forma mais acentuada no que diz respeito à 
questão dos acidentes, porque o relatório afirma que uma grande parte deles são por 
culpa dos motoristas. O que acha estranho. 
Tem havido de facto alguma melhoria nalgumas áreas da gestão dos TCB. Espera que 
os TCB, deixem de ser um problema da verba mas que não passem a ser um 
problema do verbo. 
Gostariam que o investimento da Câmara quer nas despesas correntes, quer de 
Capital aos TCB, possa vir a diminuir e no seu entendimento com uma melhor gestão 
isso pode acontecer. 
O protocolo com a câmara da Moita de poder cobrir territórios daquela câmara, pode 
vir a ser positivo mas deve ser avaliado em termos de custos e de proveitos.  
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O Deputado Hugo Abade da CDU, querem valorizar o notório esforço na construção 
do documento que este ano lhes dá a oportunidade de outro tipo de análise. 

A inclusão dos indicadores de sustentabilidade, faz com que possam aprofundar a 
reflexão sobre o serviço de transportes em várias vertentes, nomeadamente 
económica, ambiental e necessariamente social. 
Observam no relatório que se concretizou uma necessidade há muito sentida em 
relação à estrutura operacional, nomeadamente com a criação do posto de gestão de 
trafego. 
Verifica-se que dos 185 trabalhadores, 184 tem vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado. A taxa de absentismo baixou no ano de 2015. 
Mantiveram a extensão da rede, o número de linhas. Transportaram 8,709 milhões de 
passageiros, tendo uma redução de apenas 0,32 %. 
Mantiveram os números de agentes de venda e os pontos de venda próprios. Onde se 
destaca o Espaço Mobilidade, como grande ponto de referência para os utentes, tendo 
um horário alargado e funcionando sete dias por semana. 
Com a iniciativa das praias nos meses de Julho e Agosto, conseguiram levar 2081 
utentes às praias da região, as piscinas de Montemor e Vendas Novas e à praia da 
Comporta. 
Os TCB estiveram envolvidos no projeto FURBOT em parceria com várias 
organizações internacionais.  
Na área tecnológica os TCB integraram mais dois projetos. O SMART Barreiro que os 
dotou de ferramentas para a gestão tecnológica da frota.  
Na análise económica e financeira destacam o facto do resultado líquido ascender a 
451,339, 037 cêntimos. Os proveitos aumentaram em 187 mil euros.  
Neste momento os TCB, amortizam a dívida. 
Os TCB não é uma empresa de retaguarda, estão cada vez mais virados para o futuro.  
Gostava de perceber quais são os objetivos da formação para o ano 2016. 
Relativamente à frota tem-se vindo a assistir à sua renovação mediante as 
disponibilidades. Se for possível gostaria de saber se existe previsão de mais 
aquisições. 
A imagem dos TCB está com uma linha mais moderna, mais atrativa, de crescimento. 
Gostava de perceber que planos existem em termos de marketing.  
Relativamente às compensações por serviço público prestado e porque ainda só 
receberam os anos 2012 e 2013, pergunta se tem ideia de quando vão receber os 
anos de 2014 e 2015. 
No alargamento da rede ao concelho da Moita, pergunta se tem mais informação e se 
a pode prestar à Assembleia.  
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O Deputado André Antunes do BE, gostava de saber como está o sistema de 
reclamações que é mencionado. 
Como utilizador deixa um elogio em relação à aplicação móvel. É uma boa evolução e 
muito útil.  
 
 
VEREADOR RUI LOPO – a inclusão do saldo de 236 mil euros no exercício deste ano 
permite abater valor à receita de bilhética como está presente no documento da 1ª 
Revisão Orçamental. 
Recorda-se de uma moção apresentada numa sessão pública de câmara onde utilizou  
A palavra “reivindicamos o pagamento das compensações financeiras por obrigação 
de serviço público ” e na altura o então Vereador Amílcar por causa da palavra 
“reivindicar” custou-lhe um bocadinho e sugeriu que fosse usada uma linguagem um 
bocadinho mais moderada. Mas foi com as reivindicações que conseguiram que lhes 
pagassem. É com o esforço de todos que aquelas coisas se conseguem. 
Foi aprovado no início de 2015 através de uma portaria da secretaria de estado que 
adota uma fórmula para o cálculo das compensações mas que nunca foi testada por 
nenhum operador em circunstâncias reais. Se calhar tem que novamente voltar a 
reivindicar.  
Não percebeu se é uma orientação do Partido Socialista para a matéria dos 
transportes a redução da subsidiação por parte das entidades públicas àquilo que 
também é um serviço público de transportes. 
Admitem que a entrada em funcionamento do novo sistema de bilhética, terá início à 
partida, durante o verão de 2016. 
O sistema de reclamações faz parte de uma estratégia que tem de relação com o 
utente e esse é que é o aspeto central. Esse sistema permite-lhes uma fotografia em 
tempo real de qual é que é o grau de satisfação dos utentes. 
A formação para 2016, está atrasado o processo mas espera que tenha início dentro 
de um mês que versará em muito sobre questões que tem que ver com a relação com 
o utente. 
Sobre a ampliação da frota, estão a trabalhar há alguns meses num estudo 
económico-financeiro, que lhes permita perceber, se com o aproveitamento de fundos 
comunitários, que à partida irão existir, para apoiar a mudança energética. Muito 
provavelmente vai existir dinheiro comunitário, para que os carros deixem de ser a 
gasóleo e passem a ser elétricos. Para perceberem qual a poupança entre a opção do 
gasóleo para a opção elétrico.  
Há muito tempo que estão a trabalhar na renovação da imagem, numa primeira fase 
numa disrupção positiva da imagem a que todos estavam habituados, sem a 
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introdução de novos grafismos. Numa segunda fase a tentarem perceber em que 
medida é que uma mudança podia fazer sentido.  
Os Transportes do Sul do Tejo, colocaram um processo principal de contestação nesta 
intenção do alargamento das carreiras ao município da Moita. E mais duas 
providências cautelares para que o início da operação não se concretiza-se como 
estava estimado no final do ano passado. As providências cautelares foram 
indeferidas a semana passada. Neste momento tem caminho aberto para tramitar 
outro conjunto de decisões que ainda faltam ser tomadas, para iniciarem a prestação 
do serviço. Este serviço acaba por ser a parte visível de um conjunto de conversas 
que existiam com vários municípios vizinhos. 
Sublinha que as questões da mobilidade são determinantes nos próximos anos, fruto 
de um conjunto de políticas, quer nacionais, quer comunitárias no que diz respeito à 
redução de emissões, a uma melhor apropriação do espaço público. Que podem ser 
estruturantes e transformadoras da sociedade e é muito provável que venham a ser 
todos muito motivados para que aquelas coisas evoluam de uma forma muito rápida e 
muito consistente.  
Pede que aproveitem a oportunidade de terem os Transportes Coletivos do Barreiro, 
que fazem para o ano sessenta anos, e que enquanto coletivo e de alguma forma 
consensual tem vindo a manter.  
O facto de o Barreiro ter Transportes Coletivos, permitiu que o município poupasse no 
exercício de 2015, 370 mil euros em acidentes rodoviários, 63 mil euros em alterações 
climáticas, com a emissão de gases com efeito de estufa, 44 mil euros nos impactos 
que a poluição sonora tem, 229 mil euros em custos com a manutenção rodoviária. O 
somatório valeu no exercício de 2015 cerca de nove milhões e meio de euros. De facto 
este investimento tem reflexos objetivos no quotidiano e na qualidade de vida.   
 
O Deputado Amílcar Romano do PS, é evidente que não está a defender a 
diminuição de uma forma abstrata do apoio da câmara aos TCB. Não pode deixar de 
acrescentar que ainda bem que o apoio da câmara municipal está neste momento em 
três rubricas e bem. Na ordem dos 400 mil euros em despesas correntes e de Capital 
e uma outra de 500 e tal mil euros para transporte dos próprios funcionários. 
Teve conhecimento que os seis autocarros que foram trocados com a Carris de 
Lisboa, não têm ar condicionado. Pergunta se isso é verdade e se altera as condições 
de circulação dos utentes, se é um problema que é resolúvel. 
 

A Deputada Zélia Silva do PS, gostaria de cumprimentar o senhor vereador pelo 
documento apresentado, pela sua utilização, porque lhes parece um documento 
interessante pela maneira como apresenta e pelas potencialidades que introduz. 
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Gostaria de perguntar a partir de quando é que podem ter alguns valores comparativos 
com outros sistemas de transportes que sejam semelhantes aos dos TCB, nacionais 
ou estrangeiros. 
Ao nível dos proveitos as participações que tem tido junto de universidades ou de 
outras entidades com quem tem formado parcerias, tem mais-valias associadas como 
todos os desenvolvimentos científicos têm. O que é que se perspetiva que podem ser 
os desenvolvimentos que são potenciados por esses protocolos e pelos 
conhecimentos que vão tendo. 
Sobre o documento apresentado, a atividade e as pessoas em particular dos TCB, 
gostaria de perceber melhor ao nível da formação o que está previsto para 2016  e 
porque é que em 2015 mantiveram um nível tão baixo de formação, quando há tanta 
coisa a esse nível que pode ser feita. Parece-lhe que duzentas horas de formação 
para 185 pessoas é manifestamente pouco. Não vê refletido no orçamento uma 
rubrica efetiva sobre formação.  
 

O Deputado Hugo Abade da CDU, devem refletir efetivamente sobre o que se 
colocou, em a câmara gastar menos do que gasta com os TCB.  

Logo na introdução do documento é colocado que se está a pensar nos TCB a 20 
anos. É importante desmistificar que os TCB não são um problema nem um custo. Os 
TCB trazem à cidade e ao concelho nove milhões e quinhentos mil de mais-valia, dizer 
que um milhão é um custo ou tem necessidade de não consensualizar e de não 
valorizar ou então não percebem bem o que está escrito. 
O vereador já tinha respondido à questão da formação, dizendo que se prevê 
formação massiva para a estrutura dos TCB aos vários níveis, nomeadamente na 
relação com o utente e qual é que é o papel dos transportes coletivos do Barreiro.  
 
A Deputada Zélia Silva do PS, agradece o esclarecimento do deputado Hugo Abade, 
mas gostaria de dizer que a formação massiva para os trabalhadores, não quer dizer 
rigorosamente nada. Porque massiva não é nada porque não tem comparação com 
nada. Não é um número. O que quer saber é se existe formação para 2016, para 
quem, quais os temas e dada por quem. 
 

O Deputado Isidro Heitor do PS, o Partido Socialista valoriza os TCB e o serviço 
prestado à cidade e aos barreirenses. Valoriza as parcerias, a sustentabilidade passa 
por vezes de parcerias com outros municípios. Valorizam as externalidades positivas 
para a cidade.  
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O que colocam à câmara municipal é que gostariam de ter tido acesso a tudo aquilo 
que são documentos que suportam estes valores que ali lhes são transmitidos. E ao 
relatório da TIS. 
Em relação ao relatório de sustentabilidade outros operadores já o fazem e muito mais 
completo. É um primeiro passo e vai no sentido positivo, o que também valorizam. 
Em relação aos resultados do exercício, os 451 mil euros, o que o deputado Amílcar 
deve ter querido dizer é que receberam dois anos de compensações e por isso este 
resultado está inflacionado num ano. 
Valorizam os 117 mil euros de redução no combustível, que resulta da redução do 
preço do combustível e do consumo dos próprios veículos. Também defendem 
veículos que consumam menos e ambientalmente mais compatíveis.  
Apoiam tudo o que sejam medidas de sustentabilidade e de futuro para os TCB. 
 
VEREADOR RUI LOPO – Não estão a discutir o orçamento, esse foi discutido há uns 
meses atrás. Agora estão a discutir o relatório contas. O que está de facto pensado 
para 2016 sobre a formação está atrasado, é para toda a estrutura, e numa primeira 
fase focada na estratégia de relação com o utente.  
Os carros que vieram da Carris têm ar condicionado. Nesta altura carregasse o ar 
condicionado podem ter ficado com a sensação que não tem por não estar a 
funcionar. 
No estudo que fizeram e quando apresentarem publicamente o trabalho da TIS, 
existem comparativos com operadores públicos. 
 
 
 
3.11 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE COMODATO EFETUADO COM 

JARDIM DE INFÂNCIA D. PEDRO V; 
 

A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, 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 E”. 
 
 
VEREADORA SÓNIA LOBO – Como é referido na proposta trata-se da prorrogação 
do prazo existente entre a câmara e o Jardim de Infância D. Pedo V. 
No contrato diz que tinham cinco anos para fazerem a obra num terreno que ficou 
permutado pelo edifício da “Colmeia”. O que a câmara está a fazer é prorrogar por 
mais cinco anos para poderem fazer a construção da referida obra. Fazendo uma 
adenda à escritura. Aumentam e dão mais cinco anos. Conforme o que é solicitado na 
carta enviada pela D. Pedro V. A lei permite-o. 
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O Deputado Amílcar Romano do PS, reconhece aquela associação pelo facto de ela 
própria ter solicitado a prorrogação do prazo. 
Questiona o senhor presidente relativamente ao outro tipo de contratos de comodato 
que existem e estão esquecidos, onde não foi feito qualquer tipo de obra em espaços 
que, depois se tornam baldios onde não dignifica nem a câmara nem as instituições.  
 
O Deputado Isidro Heitor do PS, o PS concorda inteiramente com a proposta 
apresentada e fazem votos para que consigam no prazo de cinco anos fazerem a 
obra.  
 
 
VEREADORA SÓNIA LOBO – Em todos os outros contratos de comodato em que o 
prazo passou ou que está a terminar, estão a conversar com todas as associações e 
entidades para fazer o levantamento e tentar perceber se existem outros em 
condições de poderem prorrogar os prazos, porque não os podem obrigar a fazer as 
obras. Tem que se entender que se atravessa uma situação difícil.  
 
 
 
 
3.13 ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CMB; 

 

A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, 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 F”. 
 
VEREADORA SÓNIA LOBO – o que estão a propor é a alteração ao mapa de 
pessoal com a introdução de cinco lugares para Assistentes Técnicos, para reforço do 
serviço de águas, numa área muito específica que é a do sector de eletromecânica, 
neste caso para a manutenção e exploração do sistema em alta. Devido à 
especificidade daquele serviço e à preocupação na passagem de conhecimentos 
pelos trabalhadores que têm aquelas funções. 
O mapa inclui a abertura da vaga para dois dirigentes. Perderam nos últimos anos 
fruto da legislação que os obrigou a fazer uma reestruturação, cerca de 20 dirigentes. 
Para duas unidades orgânicas que não tinham cargos de chefia e que nesta fase a lei 
permite que o façam de acordo com o Orçamento de Estado. 
 

A Deputada Zélia Silva do PS, relativamente ao quadro de pessoal mantem a posição 
que tem tido em situações idênticas. Tudo o que diga respeito à reorganização de 
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serviços para melhor funcionamento, o Partido Socialista está de acordo. 
Nomeadamente em relação aos Assistentes Técnicos sabem da importância de 
técnicos qualificados para o desenvolvimento das atividades que a câmara tem a seu 
cargo.  

 

 

 
3.12 RECURSOS HUMANOS SMTCB – MAPA PESSOAL, MOBILIDADE 

INTERCARREIRAS E CONSTITUIÇÃO DE BOLSA DE RESERVA DE 
RECRUTAMENTO; 
 

A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade, 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 G”. 
 
 
VEREADOR RUI LOPO – Fruto do processo de reorganização têm um conjunto de 
pessoas que têm a seu cargo equipas de trabalho. São sete os encarregados que têm 
os motoristas, as equipas de fiscalização vão ser reforçadas com mais três elementos 
e vai passar a ter um encarregado. Precisam de reforçar o quadro de encarregados 
operacionais. 
A mobilidade inter-carreiras é a correção de uma situação que existe nas oficinas, de 
um trabalhador que há vários anos desempenha na prática a tarefa de encarregado 
nas questões elétricas e que não tem esse reconhecimento na carreira. 
A constituição da bolsa de reserva de recrutamento, é uma bolsa que está sempre em 
aberto para a reposição do quadro de motoristas, sempre que seja necessário. 
 
 

A Deputada Zélia Silva do PS, pela mesma ordem de razões da explicação que deu 
no ponto anterior. O PS encontra-se em condições de votar favoravelmente a 
proposta. 

Reforça que à medida que as pessoas vão mudando de funções ou quando tomam 
outras responsabilidades, devem de fazer formação. 
A formação é mesmo fundamental para aquelas situações, tanto para o 
relacionamento com o utente, como para os inter-relacionamentos profissionais.  
 
 
 



                          MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
 

19 
 

 

 

 

ENCERRAMENTO  

O Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos pelas 00 

horas e 47 minutos do dia 30 de abril de 2016, 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 

que a lavrei e pelo Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal Frederico Fernandes Pereira. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 
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